СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН

ГОДИНА XIII БРОЈ 3

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
15.
		
На основу члана 46. став 1. тачка
8. и става 6. истог члана, члана 49. Закона о
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07,
34/2010-Одлука УС и 54/2011), члана 39. став
1. тачка 37. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст,
25/2013 и 1/2015) и члана 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
на седници одржаној дана 19.02.2015. године у
09,14 сати, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ
ЗОРИ МИЛАДИНОВИЋ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Зори Миладиновић,
одборници Скупштине општине Ковин, изабраној
са Изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС),
престао мандат одборника, због смрти.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење решења
о престанку мандата одборника Скупштине
општине Ковин садржан је у члану 46. став 1.
тачка 8. и ставу 6. истог члана, члану 49. Закона о
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07,
34/2010-Одлука УС и 54/2011), члану 39. став
1. тачка 37. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст
и 25/2013) и члану 104. Пословника Скупштине
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
17/2009).
Чланом 46. став 1. тачка 8. Закона о
локалним изборима прописано је да одборнику
престаје мандат пре истека времена на које је
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изабран, због наступања смрти. Ставом 6. истог
члана прописано је да ако одборнику престаје
мандат између осталих случајева и наступањем
смрти, скупштине јединице локалне самоуправе
на првој наредној седници, после обавештења
о наступању таквог случаја, утврђује да је
одборнику престао мандат.
Чланом 49. истог Закона између осталог
прописано је да је на одлуке скупштине јединице
локалне самоуправе о престанку мандата
одборника, као и о потврђивању мандата новом
одборнику, допуштена жалба Управном суду.
Право подношења жалбе има сваки одборник.
Жалба се подноси у року од 48 часова од дана
доношења одлуке скупштине јединице локалне
самоуправе.
Члан 39. став 1. тачка 37. Статута
прописује да Скупштина обавља и друге послове
утврђене законом и статутом.
Чланом 104. Пословника Скупштине
општине Ковин прописана су акта која доноси
Скупштина општине Ковин.
Овлашћено лице подносиоца изборне
листе
Ивица
Дачић
–
Социјалистичка
партија Србије (СПС). Јединствена Србија
(ЈС), Социјалдемократска партија Србије
(СДПС) дана 12.02.2015. године обавестило је
Скупштину општине Ковин да је одборница Зора
Миладиновић умрла, те да је потребно донети
решење о престанку мандата
Увидом у Извод из матичне књиге
умрлих, који се води за матично подручје Ковин,
под текућим бројем 39 за 2015. годину, утврђено
је да је одборница Скупштине општине Ковин,
Зора Миладиновић, преминула дана 09.02.2015.
године.
С обзиром на наведено одлучено је као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења допуштена је жалба Управном суду
у року од 48 часова од дана доношења Решења
Скупштине општине Ковин.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-3/2015-I од 19.фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
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16.
На основу члана 32. став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”,
бр. 129/2007 и 83/2014-др. Закон), члана 39.
став 1. тачка 37. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 7. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној 19.02.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ
ОДБОРА
1. У Верификациони одбор бирају се:
1. ЗОРАН БОГУНОВИЋ - СРПСКА НАПРЕДНА
СТРАНКА – Александар Вучић
2. САВА КРСТИЋ - САВА КРСТИЋ-ПОКРЕТ
ЗА ПРЕПОРОД – УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ
3. ЗОРАН НИКОЛИЋ
– Ивица ДачићСоцијалистичка
партија
Србије
(СПС),
Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска
партија Србије (СДПС)
2. Ово Решење објавити у “Службеном листу
општине Ковин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-5/2015-I од 19. фебруара 2015. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

17.
				
На основу члана 48. став 1. и 6. члана 56.
став 5. 6. и 7. Закона о локалним изборима (“Сл.
гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС
и 54/2011) и члана 104. Пословника Скупштине
општине Ковин (“Сл.лист општине Ковин”, бр.
17/09)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године, у
10,45 сати, д о н е л а ј е

19. фебруар 2015. године

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
СВЕТЛАНИ АНЂЕЛКОВИЋ
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику
Светлани Анђелковић, сликар, из Ковина, ул. ЈНА
2/32, рођеној 1970. године, са изборне листе Ивица
Дачић – Социјалистичкапартија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска
партија Србије (СДПС), изабраној на изборима
за одборнике Скупштине општине Ковин који су
одржани 07. априла 2013. године.
Ово Решење објавити
општине Ковин“.

II

у “Службеном листу

Образложење
Чланом 48. став 1. Закона о локалним
изборима прописано је да када одборнику престане
мандат пре истека времена на које је изабран,
мандат се додељује првом следећем кандидату са
исте изборне листе коме није био додељен мандат
одборника. Ставом 6. истог члана прописано
је да се од кандидата пре потврђивања мандата
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.
Чланом 56. став 5. Закона о локалним
изборима прописано је да о потврђивању мандата
одборника, на основу извештаја верификационог
одбора, скупштина одлучује јавним гласањем. У
гласању могу учествовати кандидати за одборнике
којима су мандати додељени у складу са чланом
43. овог Закона и који имају уверење изборне
комисије јединице локалне самоуправе да су
изабрани. Ставом 6. истог члана прописано је да
када Скупштина после конституисања одлучује
о потврђивању мандата нових одборника, у
гласању, поред одборника, могу учествовати и
кандидати којима су мандати додељени у складу
са чланом 48. овог Закона и који имају уверење
изборне комисије јединице локалне самоуправе да
су изабрани.
На седници Скупштине општине Ковин
одржаној дана 19.02.2015. године формиран је
Верификациони одбор за потврђивање мандата
новог одборника. Верификациони одбор је у
свом извештају предложио Скупштини општине
Ковин, на основу уверења Изборне комисије о
избору за одборника СО Ковин да потврди мандат
одборнику Светлани Анђелковић сходно члану
48. став 1. Закона о локалним изборима.
Скупштина општине Ковин је на основу
Извештаја Верификационог одбора јавним
гласањем одлучила да потврди мандат наведеном
одборнику.
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Чланом 56. став 7. Закона о локалним
изборима прописано је да против одлуке донете у
вези са потврђивањем мандата одборника може се
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова
од дана доношења одлуке скупштине јединице
локалне самоуправе.
Чланом 104. Пословника Скупштине
општине Ковин прописана су акта која скупштина
доноси.
С обзиром на наведено одлучено је као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења допуштена је жалба Управном
суду у року од 48 часова од доношења Решења
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-6/2015-I од 19. фебруара 2015.
године
				
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

18.
На основу члана 32. став 1. тачка 10.,
члана 38. став 4. и члана 39. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007 и 84/2014-др. закон) и члана 39. став 1.
тачка 10. и члана 52. став 1.,2. и 3. и члана 53. став
2. Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013
и 2/2015) и члана 104. Пословника Скупштине
општине („ Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
I
СРЂАН СТОЈАНОВИЋ, професор
из Ковина, разрешава се функција заменика
председника Скупштине општине Ковин, дана
19.02.2015. године. пре истека времена на који је
изабран.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.

Страна 3 Број 3

Образложење
Правни основ за доношење Решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 10.
и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др.
закон) и члану 39. став 1. тачка 10. и члана 52.
став 1.,2. и 3. Статута општине Ковин („Сл. лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015).
Члан 32. став 1. тачка 10. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007 и 84/2014-др. закон) прописује да
скупштина општине у складу са законом бира и
разрешава председника скупштине и заменика
председника скупштине.
Члан 38. став 4. истог Закона прописује
да председник скупштине може бити разрешен
и пре истека времена за које је изабран, на исти
начин на који је биран.
Члан 39. став 2. истог Закона прописује
да се заменик председника скупштине бира
и разрешава на исти начин као и председник
скупштине.
Члан 39. став 1. тачка 10. Статута општин
Ковин прописује да Скупштина општине у
складу са законом бира и разрешава председника
скупштине.
Члан 52. став 1. 2. и 3. Статута прописује
да председник Скупштине може бити разрешен
пре истека мандата на предлог најмање трећине
одборника, као и да се предлог подноси у писаној
форми и мора бити образложен, а разрешење се
врши на начин и по поступку који је предвиђен за
његов избор.
Члан 53. став 2. Статута прописује
да се заменик председника Скупштине бира
и разрешава на исти начин као и председник
Скупштине.
Члан 104. Пословника Скупштине
општине прописује која акта Скупштина доноси.
Дана 13.02.2015. године више од трећине
одборника Скупштине општине Ковин
(25
одборника) упутило је Председнику Скупштине
општине Ковин образложени предлог за
разрешење Срђана Стојановића са функције
заменика председника Скупштине општине
Ковин.
Подносиоци су предлог за разрешење
заменика председника Скупштине општине Ковин,
пре времена на који је изабран образложили,
да избор именованог на функцију заменика
председника Скупштине општине Ковин више не
представља вољу већине одборника у Скупштини
општине Ковин.
У складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине Ковин и
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Пословником општине Ковин, након завршене
расправе, обављена је процедура тајног гласања
у поступку разрешења заменика председника
Скупштине општине Ковин.
Разрешење
заменика
председника
Скупштине општине Ковин извршено је на
седници Скупштине општине Ковин, одржаној
дана 19.2.2015. 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 19.2.2015. године у саставу
: Зоран Богуновић-Српска напредна странка –
Александар Вучић; Сава Крстић–Сава КрстићПокрет за препород-Уједињени региони Србије
и Зоран Николић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања,
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања доставила је Скупштини општине
Ковин Записник о раду. Записником је утврђено
да је од стручне службе примљено 45 гласачких
листића + 1 гласачки листић за гласачку кутију, да
је на седници Скупштине општине присуствовало
39 одборника и да су им уручени гласачки листићи,
да је остало неупотребљено 6 гласачких листића,
да је у гласачкој кутији нађено 39 употребљених
гласачка листића, да је одвајањем гласачких
листића утврђено да није било
неважећих
гласаћких листића, да је утврђено да има 39
важећих гласачких листића и да је провером
важећих гласачких листића утврђено да је ЗА
РАЗРЕШЕЊЕ заменика председника Скупштине
општине Ковин– СРЂАНА СТОЈАНОВИЋА
гласало 26 одборника, што представља већину
гласова од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је Срђан Стојановић,
разрешен функције заменика председника
Скупштине општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-10/2015-I од 19. фебруара 2015.
године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

19. фебруар 2015. године

19.
На основу члана 32. став 1. тачка 10.,. и
члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др.
закон), члана 53.. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 33. и 104.
Пословника Скупштине општине („ Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
I
ЗОРАН БРАДАЊИ, из Делиблата,
изабран је за заменика председника Скупштине
општине Ковин, дана 19.02.2015. године.
II
Ово решење објавити се у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 10.
и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др.
закон) и члану 39. став 1. тачка 10. и члана 52.
став 1.,2. и 3. Статута општине Ковин („Сл. лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015).
Члан 32. став 1. тачка 10. и члан 39.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007 и 84/2014-др. закон) прописује да
скупштина општине у складу са законом бира и
разрешава председника скупштине и заменика
председника скупштине као и
да се заменик
председника скупштине бира и разрешава на
исти начин као и председник скупштине.
Чланом 53.. Статута општине Ковин
прописано је да председник Скупштине има
заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју
дужност и да се заменик председника Скупштине
бира и разрешава на исти начин као и председник
Скупштине.
Члан 104. Пословника Скупштине
општине прописује која акта Скупштина доноси.
Разлог за спровођење поступка избора
заменика председника скупштине општине Ковин

19. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

садржан је у чињеници да је дана 19.02.2015.
године разрешен дотадашњи заменик председника
скупштине општине Ковин Срђан Стојановић.
Дана 19.02. 2015. године више од трећине
одборника Скупштине општине Ковин
(25
одборника) доставило је Председнику Скупштине
општине Ковин предлог кандидата за заменика
председника Скупштине општине Ковин - Зоран
Брадањи одборник са листе Српска напредна
странка – Александар Вучић.
Кандидат за заменика председника
општине Зоран Брадањи дао је писану сагласност
да прихвата кандидатуру за заменика председника
скупштине општине Ковин.
Избор заменика председника Скупштине
општине Ковин извршен је на седници Скупштине
општине Ковин, одржаној дана 19.02.2015. 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 19.02.2015. године у саставу
: Зоран Богуновић-Српска напредна странка –
Александар Вучић; Сава Крстић– Сава КрстићПокрет за препород- Уједињени региони Србије
и Зоран Николић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања,
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања доставила је Скупштини општине
Ковин Записник о раду. Записником је утврђено
да је од стручне службе примљено 45 гласачких
листића+ 1 гласачки листић за гласачку кутију, да
је на седници Скупштине општине присуствовало
36 одборника и да су им уручени гласачки
листићи, да је остало неупотребљено 9 гласачких
листића, да је у гласачкој кутији нађено 36
употребљена гласачка листића, да је утврђено
да има 36 важећих гласачких листића и да је
провером важећих гласачких листића утврђено да
је кандидат за заменика председника Скупштине
општине Ковин – ЗОРАН БРАДАЊИ добио 26
гласова, што представља већину од укупног броја
одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је Зоран Брадањи,
изабран за заменика председника Скупштине
општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.

Страна 5 Број 3

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-11/2015-I од 19. фебруара 2015.
године

					

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

20.
На основу члана 49. став 1. и 2. Закона
о локалној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр.
129/07 и 83/2014-др. Закон), члана 68. став 1. и
2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013
и 2/2015) и члана 42. став 1. и 2. и члана 104.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ДУШАН ПЕТРОВИЋ из Ковина,
РАЗРЕШАВА СЕ функције Председника општине
Ковин, дана 19.02.2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
разрешењу Председника општине Ковин садржан
је у члану 49. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и
83/2014-др.закон), члану 68. став 1. и 2. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015),
и члану 42. став 1. и 2. Пословника Скупштине
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 17/2009) којима је утврђено да председник
општине може бити разрешен пре истека времена
на које је биран, на образложен предлог најмање
трећине одборника, на исти начин на који је
изабран, као и да се о предлогу за разрешење
председника општине мора расправљати и
одлучивати у року од петнаест дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине.

Страна 6 Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Чланом 104. Пословника Скупштине
општине прописана су акта која доноси
Скупштина општине.
Дана 13.02.2015. године више од
трећине
одборника
Скупштине
општине
Ковин (25 одборника ) упутило је Председнику
Скупштине општине Ковин образложени предлог
за разрешење Душана Петровића са функције
Председника општине Ковин.
Подносиоци су предлог за разрешење
Председника општине, пре времена на који је
изабран
образложили да избор именованог
на функцију председника општине више не
представља вољу већине одборника у Скупштини
општине Ковин.
У складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине Ковин и
Пословником општине Ковин, након завршене
расправе, обављена је процедура тајног гласања
у поступку разрешења председника општине
Ковин.
Разрешење председника извршено је на
седници Скупштине општине Ковин, одржаној
дана 19.02.2015. 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 19.2.2015. године у саставу
: Зоран Богуновић-Српска напредна странка –
Александар Вучић; Сава Крстић– Сава КрстићПокрет за препород- Уједињени региони Србије
и Зоран Николић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања,
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања доставила је Скупштини општине
Ковин Записник о раду. Записником је утврђено
да је од стручне службе примљено 45 гласачких
листића, да је на седници Скупштине општине
присуствовало 38 одборника и да су им уручени
гласачки листићи, да је остало неупотребљено
7 гласачких листића, да је у гласачкој кутији
нађено 38 употребљених гласачка листића, да
је одвајањем гласачких листића утврђено да је
1 гласачки листић неважећи и исти је запечаћен
у посебном коверту, да је утврђено да има 37
важећих гласачких листића и да је провером
важећих гласачких листића утврђено да је ЗА
РАЗРЕШЕЊЕ председника Општине Ковин –
ДУШАНА ПЕТРОВИЋА гласало 26 одборника ,
што представља већину гласова од укупног броја
одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је Душан Петровић,
разрешен функције председника Општине Ковин.

19. фебруар 2015. године

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: 020-12/2015-I од 19. фебруара 2015.
године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

21.
На основу члана 50. став 1. a у вези са
чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. Закон),
члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и
2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и
2/2015) и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42.
став 1.и 2. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКУ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ЈЕЛЕНИ БАБИН из Баваништа,
престаје мандат заменика председника општине
Ковин дана 19.02.2015. године, због разрешења
председника општине Ковин.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон),
члану 69. став 1., а у вези са чланом 68. став 1.
и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и
2/2015), и члану 43.став 1.а у вези са чланом 42.
став 1.и 2. Пословника Скупштине општине Ковин

19. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је
прописано да разрешењем председника општине
престаје мандат заменика председника општине
и општинског већа, а да председник општине
може бити разрешен пре истека времена на које
је биран, на образложен предлог најмање трећине
одборника, на исти начин на који је изабран, као и
да се о предлогу за разрешење мора расправљати и
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања
предлога председнику Скупштине.Чланом 104.
Пословника Скупштине општине прописана су
акта која доноси Скупштина општине.
Како је на 20. седници Скупштине
општине Ковин која је одржана дана 19. фебруара
2015. године Скупштина одлучивала тајним
гласањем о поднетом предлогу за разрешење
преседника општине Ковин, и како је већином
гласова од укупног броја одборника (26 од 45)
председник општине Ковин разрешен функције
председника општине , то је по сили Закона
разрешењем председника општине престао
мандат и заменику председника општине Ковин
Јелени Бабин.
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: 020-13/2015-I од 19. фебруара 2015. године
				
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

22.
На основу члана 50. став 1. а у вези
са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014-др.Закон) и члана 69. став 1. а у вези
са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и члана 43.
став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и члана
104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је

Страна 7 Број 3

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ВЕЛИМИРУ
РАЂЕНОВИЋУ,
дипломираном инжењеру пољопривреде агроному из Ковина, престаје мандат члана
Општинског већа општине Ковин због разрешења
председника општине Ковин са 19.02.2015.
године.
II
Ово Решење објавити
листу општине Ковин“.

у „Службеном

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон),
члану 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1.
и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и
2/2015), и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42.
став 1.и 2. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је
прописано да разрешењем председника општине
престаје мандат заменика председника општине
и општинског већа, а да председник општине
може бити разрешен пре истека времена на које
је биран, на образложен предлог најмање трећине
одборника, на исти начин на који је изабран, као и
да се о предлогу за разрешење мора расправљати и
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања
предлога председнику Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине
општине прописана су акта која доноси
Скупштина општине.
Како је на 20. седници Скупштине
општине Ковин која је одржана дана 19. фебруара
2015. године Скупштина одлучивала тајним
гласањем о поднетом предлогу за разрешење
преседника општине Ковин, и како је већином
гласова од укупног броја одборника (26 од 45)
председник општине Ковин разрешен функције
председника општине, то је по сили Закона
разрешењем председника општине престао
мандат и члану Општинског већа општине Ковин
Велимиру Рађеновићу.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.

Страна 8 Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-13/2015-I од 19. фебруара 2015. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

23.
На основу члана 50. став 1. а у вези
са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014-др.Закон) и члана 69. став 1. а у вези
са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и члана 43.
став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и члана
104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
САЊИ СПАСИЋ, струковни инжењер
заштите животне средине, из Гаја, престаје
мандат члана Општинског већа општине Ковин
због разрешења председника општине Ковин са
19.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити
листу општине Ковин“.

у „Службеном

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон),
члану 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1.
и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и
2/2015), и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42.
став 1.и 2. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је
прописано да разрешењем председника општине

19. фебруар 2015. године

престаје мандат заменика председника општине
и општинског већа, а да председник општине
може бити разрешен пре истека времена на које
је биран, на образложен предлог најмање трећине
одборника, на исти начин на који је изабран, као и
да се о предлогу за разрешење мора расправљати и
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања
предлога председнику Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине
општине прописана су акта која доноси
Скупштина општине.
Како је на 20. седници Скупштине
општине Ковин која је одржана дана 19. фебруара
2015. године Скупштина одлучивала тајним
гласањем о поднетом предлогу за разрешење
преседника општине Ковин, и како је већином
гласова од укупног броја одборника (26 од 45)
председник општине Ковин разрешен функције
председника општине, то је по сили Закона
разрешењем председника општине престао
мандат и члану Општинског већа општине Ковин
Сањи Спасић.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-14/2015-I од 19. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

24.
На основу члана 50. став 1. а у вези са
чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.
Закон) и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68.
став 1. и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст
25/2013 и 2/2015) и члана 43. став 1., а у вези са
чланом 42. став 1.и 2. и члана 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ЂУРИ ЦРЕПАЈСКОМ, дипломираном
саобраћајном инжењеру, из Баваништа, престаје
мандат члана Општинског већа општине Ковин
због разрешења председника општине Ковин са
19.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити
листу општине Ковин“.

у „Службеном

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон),
члану 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1.
и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и
2/2015), и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42.
став 1.и 2. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је
прописано да разрешењем председника општине
престаје мандат заменика председника општине
и општинског већа, а да председник општине
може бити разрешен пре истека времена на које
је биран, на образложен предлог најмање трећине
одборника, на исти начин на који је изабран, као и
да се о предлогу за разрешење мора расправљати и
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања
предлога председнику Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине
општине прописана су акта која доноси
Скупштина општине.
Како је на 20. седници Скупштине
општине Ковин која је одржана дана 19. фебруара
2015. године Скупштина одлучивала тајним
гласањем о поднетом предлогу за разрешење
преседника општине Ковин, и како је већином
гласова од укупног броја одборника (26 од 45)
председник општине Ковин разрешен функције
председника општине, то је по сили Закона
разрешењем председника општине престао
мандат и члану Општинског већа општине Ковин
Ђури Црепајском.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.

19. фебруар 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-15/2015-I од 19. фебруара 2015. године
		
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
25.
На основу члана 50. став 1. а у вези
са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014-др.Закон) и члана 69. став 1. а у вези
са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и члана 43.
став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и члана
104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
АНЂЕЛУ
МАНЧЕВУ,
дипл.инж.
пољопривреде – заштите земљишта и мелиорације,
из Ковина, престаје мандат члана Општинског
већа општине Ковин због разрешења председника
општине Ковин са 19.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити
листу општине Ковин“.

у „Службеном

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

Страна 10 Број 3
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Чланом 104. Пословника Скупштине
општине прописана су акта која доноси
Скупштина општине.
Како је на 20. седници Скупштине
општине Ковин која је одржана дана 19. фебруара
2015. године Скупштина одлучивала тајним
гласањем о поднетом предлогу за разрешење
преседника општине Ковин, и како је већином
гласова од укупног броја одборника (26 од 45)
председник општине Ковин разрешен функције
председника општине, то је по сили Закона
разрешењем председника општине престао
мандат и члану Општинског већа општине Ковин
Aнђелу Манчеву.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-7/2015-I од 19. фебруара 2015. године
				
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

26.
На основу члана 50. став 1. а у вези
са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014-др.Закон) и члана 69. став 1. а у вези
са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и члана 43.
став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и члана
104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ЕРЖЕБЕТ
ТАНАСИЈЕВИЋ,
професору историје, из Ковина, престаје мандат
члана Општинског већа општине Ковин због
разрешења
председника општине Ковин са
19.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.

19. фебруар 2015. године

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон),
члану 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1.
и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и
2/2015), и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42.
став 1.и 2. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је
прописано да разрешењем председника општине
престаје мандат заменика председника општине
и општинског већа, а да председник општине
може бити разрешен пре истека времена на које
је биран, на образложен предлог најмање трећине
одборника, на исти начин на који је изабран, као и
да се о предлогу за разрешење мора расправљати и
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања
предлога председнику Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине
општине прописана су акта која доноси
Скупштина општине.
Како је на 20. седници Скупштине
општине Ковин која је одржана дана 19. фебруара
2015. године Скупштина одлучивала тајним
гласањем о поднетом предлогу за разрешење
преседника општине Ковин, и како је већином
гласова од укупног броја одборника (26 од 45)
председник општине Ковин разрешен функције
председника општине, то је по сили Закона
разрешењем председника општине престао
мандат и члану Општинског већа општине Ковин
Ержебет Танасијевић.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-9/2015-I од 19. фебруара 2015. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

19. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

27.
На основу члана 50. став 1. а у вези
са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014-др.Закон) и члана 69. став 1. а у вези
са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и члана 43.
став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и члана
104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
МИЛАНКУ ПЕТРОВИЋУ, приватном
предузетнику, из Ковина, престаје мандат члана
Општинског већа општине Ковин због разрешења
председника општине Ковин са 19.02.2015.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон),
члану 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1.
и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и
2/2015), и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42.
став 1.и 2. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је
прописано да разрешењем председника општине
престаје мандат заменика председника општине
и општинског већа, а да председник општине
може бити разрешен пре истека времена на које
је биран, на образложен предлог најмање трећине
одборника, на исти начин на који је изабран, као и
да се о предлогу за разрешење мора расправљати и
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања
предлога председнику Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине
општине прописана су акта која доноси
Скупштина општине.
Како је на 20. седници Скупштине
општине Ковин која је одржана дана 19. фебруара
2015. године Скупштина одлучивала тајним
гласањем о поднетом предлогу за разрешење
преседника општине Ковин, и како је већином

Страна 11 Број 3

гласова од укупног броја одборника (26 од 45)
председник општине Ковин разрешен функције
председника општине, то је по сили Закона
разрешењем председника општине престао
мандат и члану Општинског већа општине Ковин
Миланку Петровићу.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-8/2015-I од 19. фебруара 2015. године
				
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
28.
На основу члана 50. став 1. а у вези
са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014-др.Закон) и члана 69. став 1. а у вези
са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и члана 43.
став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и члана
104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ЧЕДИ МАРИЋУ, професору, из Ковина,
престаје мандат члана Општинског већа општине
Ковин због разрешења председника општине
Ковин са 19.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити
листу општине Ковин“.

у „Службеном

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон),
члану 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1.
и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и
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2/2015), и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42.
став 1.и 2. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је
прописано да разрешењем председника општине
престаје мандат заменика председника општине
и општинског већа, а да председник општине
може бити разрешен пре истека времена на које
је биран, на образложен предлог најмање трећине
одборника, на исти начин на који је изабран, као и
да се о предлогу за разрешење мора расправљати и
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања
предлога председнику Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине
општине прописана су акта која доноси
Скупштина општине.
Како је на 20. седници Скупштине
општине Ковин која је одржана дана 19. фебруара
2015. године Скупштина одлучивала тајним
гласањем о поднетом предлогу за разрешење
преседника општине Ковин, и како је већином
гласова од укупног броја одборника (26 од 45)
председник општине Ковин разрешен функције
председника општине то је по сили Закона
разрешењем председника општине престао
мандат и члану Општинског већа општине Ковин
Чеди Марићу.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-11/2015-I од 19. фебруара 2015. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

29.
На основу члана 50. став 1. а у вези
са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014-др.Закон) и члана 69. став 1. а у вези
са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и члана 43.
став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и члана
104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је

19. фебруар 2015. године

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
АЛЕКСАНДРУ
КОКОРИ,
дипломираном инжењеру организационих наука, смер
информациони системи из Ковина, престаје
мандат члана Општинског већа општине Ковин
због разрешења председника општине Ковин са
19.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити
листу општине Ковин“.

у „Службеном

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон),
члану 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1.
и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и
2/2015), и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42.
став 1.и 2. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је
прописано да разрешењем председника општине
престаје мандат заменика председника општине
и општинског већа, а да председник општине
може бити разрешен пре истека времена на које
је биран, на образложен предлог најмање трећине
одборника, на исти начин на који је изабран, као и
да се о предлогу за разрешење мора расправљати и
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања
предлога председнику Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине
општине прописана су акта која доноси
Скупштина општине.
Како је на 20. седници Скупштине
општине Ковин која је одржана дана 19. фебруара
2015. године Скупштина одлучивала тајним
гласањем о поднетом предлогу за разрешење
преседника општине Ковин, и како је већином
гласова од укупног броја одборника (26 од 45)
председник општине Ковин разрешен функције
председника општине, то је по сили Закона
разрешењем председника општине престао
мандат и члану Општинског већа општине Ковин
Aлександру Кокори.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.

19. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-12/2015-I од 19. фебруара 2015. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
30.
На основу члана 50. став 1. а у вези
са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014-др.Закон) и члана 69. став 1. а у вези
са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и члана 43.
став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и члана
104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ВЛАДИМИРУ
ТАСИЋУ,
доктору
медицине, специјалисти гинекологије из Ковина,
престаје мандат члана Општинског већа општине
Ковин због разрешења председника општине
Ковин са 19.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити
листу општине Ковин“.

у „Службеном

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон),
члану 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1.
и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и
2/2015), и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42.
став 1.и 2. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је
прописано да разрешењем председника општине
престаје мандат заменика председника општине
и општинског већа, а да председник општине
може бити разрешен пре истека времена на које
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је биран, на образложен предлог најмање трећине
одборника, на исти начин на који је изабран, као и
да се о предлогу за разрешење мора расправљати и
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања
предлога председнику Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине
општине прописана су акта која доноси
Скупштина општине.
Како је на 20. седници Скупштине
општине Ковин која је одржана дана 19. фебруара
2015. године Скупштина одлучивала тајним
гласањем о поднетом предлогу за разрешење
преседника општине Ковин, и како је већином
гласова од укупног броја одборника (26 од 45)
председник општине Ковин разрешен функције
председника општине, то је по сили Закона
разрешењем председника општине престао
мандат и члану Општинског већа општине Ковин
Владимиру Тасићу
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-10/2015-I од 19. фебруара 2015. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

31.
На основу члана 32. став 1. тачка 12 и
члана 43.став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.
закон), члана 39. став 1. тачка 13. и члана 58. став
1. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015) и одредби члана 39. став 1. и члана 104.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр.17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној 19.02.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
I
САЊА
ПЕТРОВИЋ,
из
Ковина
изабрана је за председницу општине Ковин, дана
19.02.2015. године.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Oбразложење
Правни основ за доношење решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
члану 43. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 –
др.закон), члану 39. став 1. тачка 12. и члану
58. став 1. Статута општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст ,
25/2013 и 2/2015 ) и одредби члана 39. став 1. и
3. и члану 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.17/2009).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о
локалној самоуправи ( „ Сл.гласник РС“, бр. 129/07
и 83/2014-др.закон) прописано је да Скупштина
општине у складу са законом бира и разрешава
председника Општине и, на предлог председника
Општине бира заменика председника Општине и
чланове општинског већа. Чланом 43. став 1. истог
Закона прописано је да председника Општине
бира Скупштина општине, из реда одборника,
тајним гласањем, већином гласова од укупног
броја одборника.
Чланом 39. став 1. тачка 12. Статута
општине Ковин, прописано је да Скупштина
општине, у складу са Законом бира и разрешава,
на предлог председника општине, заменика
председника општине. Чланом 58. став 4. Статута
прописано је да прописано је да председника
Општине бира Скупштина општине, из реда
одборника, тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја одборника.
Чланом 39. став 1. Пословника
Скупштине општине Ковин прописано је да
председника општине из реда одборника бира
Скупштина општине тајним гласањем већином
гласова од укупног броја одборника
Чланом 104. Пословника Скупштине
општине прописана су акта која доноси
Скупштина општине
Разлог за спровођење поступка избора
председника општине Ковин, садржан је у
чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године
разрешила
Душана
Петровића
функције
председника општине Ковин.
Председник Скупштине општине Ковин
Тихомир Вукосављевић, у складу са чланом 43.
став 3. Закона о локалној самоуправи, предложио
је кандидата за председника општине Ковин Сању
Петровић, одборницу са листе Српска напредна
странка – Александар Вучић.
Кандидат за председника општине Сања
Петровић дала је писану сагласност да прихвата

19. фебруар 2015. године

кандидатуру за председника општине Ковин.
Избор заменика председника Општине
Ковин, извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 19.2.2015. 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 19.2.2015. године у саставу
: Зоран Богуновић-Српска напредна странка –
Александар Вучић Сава Крстић– Сава КрстићПокрет за препород- Уједињени региони Србије
и Зоран Николић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС)
После спроведеног тајног гласања,
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања доставила је Скупштини општине
Ковин Записник о раду. Записником је утврђено
да је од стручне службе примљено 45 гласачких
листића, да је на седници Скупштине општине
присуствовало 29 одборника и да су им уручени
гласачки листићи, да је остало неупотребљено
16 гласачких листића, да је у гласачкој кутији
нађено 29 употребљена гласачка листића, да је
одвајањем гласачких листића утврђено да је 2
гласачка листића неважећe и исти су запечаћени
у посебном коверту, да је утврђено да има 27
важећих гласачких листића и да је провером
важећих гласачких листића утврђено да је
кандидат за председника Општине Ковин – САЊА
ПЕТРОВИЋ добила 26 гласова, што представља
већину од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је за председника
Општине Ковин изабрана САЊА ПЕТРОВИЋ.
На основу наведеног, донето је Решење
као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог
решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-14/2015-I од 19. фебруара 2015. године
		

ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

19. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

32.
На основу члана 32. став 1. тачка 12 и
члана 43.став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.
закон), члана 39. став 1. тачка 12. и члана 58.став
4. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст , 25/2013 и
2/2015) и одредби члана 39. став 4. члана 40. став
3. и члана 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној 19.02.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ДАРКО БАКОВИЋ, из Ковина изабран
је за заменика председника општине Ковин, дана
19.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Oбразложење
Правни основ за доношење решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
члану 43. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 –
др.закон), члану 39. став 1. тачка 12. и члану 58.
став 4. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст , 25/2013 и
2/2015 ) и одредби члана 39. став 4., члана 40. став
3. и члану 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.17/2009).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о
локалној самоуправи ( „ Сл.гласник РС“, бр.
129/07 и 83/2014-др.закон) прописано је да
Скупштина општине у складу са законом бира и
разрешава председника Општине и, на предлог
председника Општине бира заменика председника
Општине и чланове општинског већа. Чланом 43.
став 4. истог Закона прописано је да кандидат за
председника Општине предлаже кандидата за
заменика председник општине, из реда одборника,
кога бира Скупштина општине на исти начин као
председника општине, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника.
Чланом 39. став 1. тачка 12. Статута
општине Ковин, прописано је да Скупштина
општине, у складу са Законом бира и разрешава,
на предлог председника општине, заменика
председника општине. Чланом 58. став 4. Статута
прописано је да кандидат за председника општине

Страна 15 Број 3

предлаже кандидата за заменика председника
општине из реда одборника кога бира Скупштина
општине на исти начин као председника општине.
Чланом 39. став 4.Пословника прописано
је да кандидат за председника општине предлаже
кандидата за заменика председника општине из
реда одборника кога бира Скупштина општине
на исти начин као и председника а чланом 40.
став 3 да Скупштина када одлучује о избору
председника Скупштине истовремено одлучује
и о избору заменика председника и чланова
Општинског већа.
Чланом 104. Пословника Скупштине
општине прописана су акта која доноси
Скупштина општине
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године
након разрешења председника општине Ковин,
на основу члана 50. став 1 Закона о локалној
самоуправи и члана 69. Статута општине Ковин
констатовала да је разрешењем председника
општине Ковин престао и мандат заменика
председника општине Ковин.
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић, у складу са чланом 43. став 4.
Закона о локалној самоуправи, предложила је
кандидата за заменика председника општине
Ковин.
Кандидат за заменика председника
општине Дарко Баковић дао је писану сагласност
да прихвата кандидатуру за заменика председника
општине Ковин.
Избор заменика председника Општине
Ковин, извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 19.2.2015. 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 19.2.2015. године у саставу
: Зоран Богуновић-Српска напредна странка –
Александар Вучић Сава Крстић– Сава КрстићПокрет за препород- Уједињени региони Србије
и Зоран Николић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС)
После спроведеног тајног гласања,
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања доставила је Скупштини општине
Ковин Записник о раду. Записником је утврђено
да је од стручне службе примљено 45 гласачких
листића, да је на седници Скупштине општине
присуствовало 29 одборника и да су им уручени
гласачки листићи, да је остало неупотребљено 16
гласачких листића, да је у гласачкој кутији нађено
29 употребљена гласачка листића, да је одвајањем
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гласачких листића утврђено да је 1 гласачки листић
неважећи и исти је запечаћен у посебном коверту,
да је утврђено да има 28 важећих гласачких
листића и да је провером важећих гласачких
листића утврђено да је кандидат за председника
Општине Ковин – ДАРКО БАКОВИЋ добио 26
гласова, што представља већину од укупног броја
одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је за заменика
председника Општине Ковин изабран ДАРКО
БАКОВИЋ.
На основу наведеног, донето је Решење
као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог
решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-4/2015-I од 19. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

33.
На основу члана 32. став 1. тачка 12.
и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон),
члана 39. став 1. тачка 13 и члана 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члана 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ВЕЛИМИР РАЂЕНОВИЋ, дипл.инж.
пољопривреде-агроном, из Ковина, изабран је
за члана Општинског већа општине Ковин, дана
19.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.

19. фебруар 2015. године

и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон),
члану 39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члану 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на
предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове Oпштинског
већа, а чланом 45. да Oпштинско веће чине
председник општине, заменик председника
општине, као и чланови Oпштинског већа чији
је број утврђен Статутом општине и које бира
Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног
броја одборника. Такође чланом 39. став 1.
тачка 13 Статута општине Ковин прописано
је да скупштина општине бира и разрешава
председника општине и, на предлог председника
општине, бира заменика председника општине и
чланове Oпштинског већа, а чланом 61 Статута
и чланом 40. Пословника да Општинско веће
чине председник општине, заменик председника
општине као и девет чланова Oпштинског већа
које бира Скупштина општине, на период од
четири године тајним гласањем, већином од
укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године
након разрешења председника општине Ковин,
на основу члана 50. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члана 69. Статута општине Ковин
констатовала да је разрешењем председника
општине Ковин престао
и мандат чланова
Oпштинског већа општине Ковин
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић , у складу са чланом 43. став 2.
Закона о локалној самоуправи, предложила је
кандидата за члана Oпштинског већа општине
Ковин
Кандидат за члана општинског већа
Велимир Рађеновић дао је писану сагласност да
прихвата кандидатуру за члана Oпштинског већа
општине Ковин.
Избор члана Oпштинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 19.02.2015. 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 19.02.2015. године у саставу
: Зоран Богуновић-Српска напредна странка –
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Александар Вучић; Сава Крстић– Сава КрстићПокрет за препород- Уједињени региони Србије
и Зоран Николић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања,
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања доставила је Скупштини општине
Ковин Записник о раду. Записником је утврђено да
је за избор члана Oпштинског већа општине Ковин
– Велимира Рађеновића гласало 26 одборника,
што представља већину гласова од укупног броја
одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је Велимир Рађеновић,
изабран за члана Oпштинског већа општине
Ковин.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-16/2015-I од 19. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ
34.
На основу члана 32. став 1. тачка 12.
и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон),
члана 39. став 1. тачка 13 и члана 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члана 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
САЊА СПАСИЋ, струковни инжењер
заштите животне средине, из Гаја,, изабранa је
за члана Општинског већа општине Ковин, дана
19.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
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Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон),
члану 39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члану 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на
предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 45. да општинско веће чине председник
општине, заменик председника општине, као и
чланови општинског већа чији је број утврђен
Статутом општине и које бира Скупштина
општине, на период од четири године тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника.
Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута
општине Ковин прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника
да Општинско веће чине председник општине,
заменик председника општине као и девет чланова
Општинског већа које бира Скупштина општине,
на период од четири године тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године
након разрешења председника општине Ковин,
на основу члана 50. став 1 Закона о локалној
самоуправи и члана 69. Статута општине Ковин
констатовала да је разрешењем председника
општине Ковин престао
и мандат чланова
Општинског већа општине Ковин
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић , у складу са чланом 43. став 2.
Закона о локалној самоуправи, предложила је
кандидата за члана Општинског већа општине
Ковин
Кандидат за члана општинског већа Сања
Спасић дала је писану сагласност да прихвата
кандидатуру за члана Општинског већа општине
Ковин.
Избор члана општинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 19.02.2015. 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
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општине Ковин, дана 19.02.2015. године у саставу
: Зоран Богуновић-Српска напредна странка –
Александар Вучић; Сава Крстић– Сава КрстићПокрет за препород- Уједињени региони Србије
и Зоран Николић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања,
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања доставила је Скупштини општине
Ковин Записник о раду. Записником је утврђено
да је за избор члана Општинског већа општине
Ковин – Сање Спасић гласало 26 одборника,
што представља већину гласова од укупног броја
одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је Сања Спасић,
изабрана за члана Општинског већа општине
Ковин.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-17/2015-I од 19. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ

35.
На основу члана 32. став 1. тачка 12.
и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон),
члана 39. став 1. тачка 13 и члана 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члана 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ЂУРA ЦРЕПАЈСКИ, дипломирани
саобраћајни инжењер, из Баваништа,, изабран је
за члана Општинског већа општине Ковин, дана
19.02.2015. године.

19. фебруар 2015. године

II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон),
члану 39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члану 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на
предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 45. да општинско веће чине председник
општине, заменик председника општине, као и
чланови општинског већа чији је број утврђен
Статутом општине и које бира Скупштина
општине, на период од четири године тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника.
Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута
општине Ковин прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника
да Општинско веће чине председник општине,
заменик председника општине као и девет чланова
Општинског већа које бира Скупштина општине,
на период од четири године тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године
након разрешења председника општине Ковин,
на основу члана 50. став 1 Закона о локалној
самоуправи и члана 69. Статута општине Ковин
констатовала да је разрешењем председника
општине Ковин престао
и мандат чланова
Општинског већа општине Ковин
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић , у складу са чланом 43. став 2.
Закона о локалној самоуправи, предложила је
кандидата за члана Општинског већа општине
Ковин
Кандидат за члана општинског већа Ђура
Црепајски дао је писану сагласност да прихвата
кандидатуру за члана Општинског већа општине
Ковин.
Избор члана Општинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 19.02.2015. године, тајним
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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 19.02.2015. године у саставу
: Зоран Богуновић-Српска напредна странка –
Александар Вучић; Сава Крстић– Сава КрстићПокрет за препород- Уједињени региони Србије
и Зоран Николић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања,
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања доставила је Скупштини општине
Ковин Записник о раду. Записником је утврђено
да је за избор члана Општинског већа општине
Ковин – Ђуру Црепајског гласало 26 одборника,
што представља већину гласова од укупног броја
одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је Ђура Црепајски,
изабран за
члана Општинског већа општине
Ковин.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-18/2015-I од 19. фебруара 2015. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ
36.
На основу члана 32. став 1. тачка 12.
и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон),
члана 39. став 1. тачка 13 и члана 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члана 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
РАДИША АНТОНИЈЕВ, специјалиста
ловства, из Делиблата, изабран је за члана Општинског
већа општине Ковин, дана 19.02.2015. године.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон),
члану 39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члану 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на
предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове Општинског
већа, а чланом 45. да Општинско веће чине
председник општине, заменик председника
општине, као и чланови Општинског већа чији
је број утврђен Статутом општине и које бира
Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног
броја одборника. Такође чланом 39. став 1.
тачка 13 Статута општине Ковин прописано
је да скупштина општине бира и разрешава
председника општине и, на предлог председника
општине, бира заменика председника општине и
чланове Општинског већа, а чланом 61 Статута
и чланом 40. Пословника да Општинско веће
чине председник општине, заменик председника
општине као и девет чланова општинског већа
које бира Скупштина општине, на период од
четири године тајним гласањем, већином од
укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године
након разрешења председника општине Ковин,
на основу члана 50. став 1 Закона о локалној
самоуправи и члана 69. Статута општине Ковин
констатовала да је разрешењем председника
општине Ковин престао
и мандат чланова
Општинског већа општине Ковин
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић, у складу са чланом 43. став 2.
Закона о локалној самоуправи, предложила је
кандидата за члана Општинског већа општине
Ковин
Кандидат за члана општинског већа
Радиша Антонијев дао је писану сагласност да
прихвата кандидатуру за члана Општинског већа
општине Ковин.
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Избор члана Општинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 19.02.2015. 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 19.02.2015. године у саставу
: Зоран Богуновић-Српска напредна странка –
Александар Вучић; Сава Крстић– Сава КрстићПокрет за препород- Уједињени региони Србије
и Зоран Николић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања,
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања доставила је Скупштини општине
Ковин Записник о раду. Записником је утврђено
да је за избор члана Општинског већа општине
Ковин – Радише Антонијева гласало 26 одборника
, што представља већину гласова од укупног броја
одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је Радиша Антонијев,
изабран за члана Општинског већа општине
Ковин.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-19/2015-I од 19. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ
37.
На основу члана 32. став 1. тачка 12.
и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон),
члана 39. став 1. тачка 13 и члана 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члана 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН

19. фебруар 2015. године

I
МИРЈАНА БАНОВИЋ, мастер учитељ,
из Ковина, изабрана је за члана Општинског већа
општине Ковин, дана 19.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон),
члану 39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члану 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на
предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 45. да општинско веће чине председник
општине, заменик председника општине, као и
чланови општинског већа чији је број утврђен
Статутом општине и које бира Скупштина
општине, на период од четири године тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника.
Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута
општине Ковин прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника
да Општинско веће чине председник општине,
заменик председника општине као и девет чланова
општинског већа које бира Скупштина општине,
на период од четири године тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године
након разрешења председника општине Ковин,
на основу члана 50. став 1 Закона о локалној
самоуправи и члана 69. Статута општине Ковин
констатовала да је разрешењем председника
општине Ковин престао
и мандат чланова
Општинског већа општине Ковин
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић , у складу са чланом 43. став 2.
Закона о локалној самоуправи, предложила је
кандидата за члана Општинског већа општине
Ковин
Кандидат за члана општинског већа
Мирјана Бановић дала је писану сагласност да
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прихвата кандидатуру за члана Општинског већа
општине Ковин.
Избор члана Општинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 19.02.2015. 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 19.02.2015. године у саставу
: Зоран Богуновић-Српска напредна странка –
Александар Вучић; Сава Крстић– Сава КрстићПокрет за препород- Уједињени региони Србије
и Зоран Николић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања,
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања доставила је Скупштини општине
Ковин Записник о раду. Записником је утврђено
да је за избор члана Општинског већа општине
Ковин – Мирјану Бановић гласало 26 одборника,
што представља већину гласова од укупног броја
одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је Мирјана Бановић,
изабрана за члана Општинског већа општине
Ковин.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-20/2015-I од 19. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ
38.
На основу члана 32. став 1. тачка 12.
и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон),
члана 39. став 1. тачка 13 и члана 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члана 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН

Страна 21 Број 3

I
ДР СРЂАН НЕНЕК, специјалиста ургентне
медицине, из Гаја, изабран је за члана Општинског
већа општине Ковин, дана 19.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон),
члану 39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члану 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на
предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 45. да општинско веће чине председник
општине, заменик председника општине, као и
чланови општинског већа чији је број утврђен
Статутом општине и које бира Скупштина
општине, на период од четири године тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника.
Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута
општине Ковин прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника
да Општинско веће чине председник општине,
заменик председника општине као и девет чланова
општинског већа које бира Скупштина општине,
на период од четири године тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године
након разрешења председника општине Ковин,
на основу члана 50. став 1 Закона о локалној
самоуправи и члана 69. Статута општине Ковин
констатовала да је разрешењем председника
општине Ковин престао
и мандат чланова
Општинског већа општине Ковин
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић, у складу са чланом 43. став 2.
Закона о локалној самоуправи, предложила је
кандидата за члана Општинског већа општине
Ковин
Кандидат за члана Општинског већа др
Срђан Ненек дао је писану сагласност да прихвата
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кандидатуру за члана Општинског већа општине
Ковин.
Избор члана општинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 19.02.2015. 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 19.02.2015. године у саставу
: Зоран Богуновић-Српска напредна странка –
Александар Вучић; Сава Крстић– Сава КрстићПокрет за препород- Уједињени региони Србије
и Зоран Николић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања,
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања доставила је Скупштини општине
Ковин Записник о раду. Записником је утврђено
да је за избор члана општинског већа општине
Ковин– др Срђана Ненека гласало 26 одборника,
што представља већину гласова од укупног броја
одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је др Срђан Ненек,
изабран за члана Општинског већа општине
Ковин.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02 - 21/2015-I од 19. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ
39.
На основу члана 32. став 1. тачка 12.
и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон),
члана 39. став 1. тачка 13 и члана 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члана 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН

19. фебруар 2015. године

I
ДРАГАН ШЉИВОВАЧКИ, техничар
за биотехнологију, из Баваништа, изабран је за
члана Општинског већа општине Ковин, дана
19.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон),
члану 39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члану 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на
предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 45. да општинско веће чине председник
општине, заменик председника општине, као и
чланови општинског већа чији је број утврђен
Статутом општине и које бира Скупштина
општине, на период од четири године тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника.
Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута
општине Ковин прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника
да Општинско веће чине председник општине,
заменик председника општине као и девет чланова
општинског већа које бира Скупштина општине,
на период од четири године тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године
након разрешења председника општине Ковин,
на основу члана 50. став 1 Закона о локалној
самоуправи и члана 69. Статута општине Ковин
констатовала да је разрешењем председника
општине Ковин престао
и мандат чланова
Oпштинског већа општине Ковин
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић , у складу са чланом 43. став 2. Закона
о локалној самоуправи, предложила је кандидата за
члана Oпштинског већа општине Ковин.
Кандидат за члана општинског већа
Драган Шљивовачки дао је писану сагласност да

19. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

прихвата кандидатуру за члана Oпштинског већа
општине Ковин.
Избор члана Oпштинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 19.02.2015. 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 19.02.2015. године у саставу
: Зоран Богуновић-Српска напредна странка –
Александар Вучић; Сава Крстић– Сава КрстићПокрет за препород- Уједињени региони Србије
и Зоран Николић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања,
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања доставила је Скупштини општине
Ковин Записник о раду. Записником је утврђено да
је за избор члана Oпштинског већа општине Ковин
– Драгана Шљивовачког гласало 26 одборника,
што представља већину гласова од укупног броја
одборника.
На
основу
утврђених
резултата
гласања Комисија за спровођење и утврђивање
резултата тајног гласања, утврђује да је Драган
Шљивовачки, изабран за члана Oпштинског већа
општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-22/2015-I од 19. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ
40.
На основу члана 32. став 1. тачка 12.
и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон),
члана 39. став 1. тачка 13 и члана 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члана 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН

Страна 23 Број 3

НЕБОЈША НЕШИЋ, дипломирани
ветеринар, из Гаја, изабран је за члана Општинског
већа општине Ковин, дана 19.02.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон),
члану 39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члану 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на
предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове Општинског
већа, а чланом 45. да Општинско веће чине
председник општине, заменик председника
општине, као и чланови Општинског већа чији
је број утврђен Статутом општине и које бира
Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног
броја одборника. Такође чланом 39. став 1.
тачка 13 Статута општине Ковин прописано
је да скупштина општине бира и разрешава
председника општине и, на предлог председника
општине, бира заменика председника општине и
чланове Општинског већа, а чланом 61 Статута
и чланом 40. Пословника да Општинско веће
чине председник општине, заменик председника
општине као и девет чланова Општинског већа
које бира Скупштина општине, на период од
четири године тајним гласањем, већином од
укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године
након разрешења председника општине Ковин,
на основу члана 50. став 1 Закона о локалној
самоуправи и члана 69. Статута општине Ковин
констатовала да је разрешењем председника
општине Ковин престао
и мандат чланова
Општинског већа општине Ковин
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић, у складу са чланом 43. став 2.
Закона о локалној самоуправи, предложила је
кандидата за члана Општинског већа општине
Ковин
Кандидат за члана општинског већа
Небојша Нешић дао је писану сагласност да
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прихвата кандидатуру за члана Општинског већа
општине Ковин.
Избор члана Општинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 19.02.2015. 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 19.02.2015. године у саставу
: Зоран Богуновић-Српска напредна странка –
Александар Вучић; Сава Крстић– Сава КрстићПокрет за препород- Уједињени региони Србије
и Зоран Николић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања,
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања доставила је Скупштини општине
Ковин Записник о раду. Записником је утврђено
да је за избор члана Општинског већа општине
Ковин – Небојшу Нешића гласало 26 одборника,
што представља већину гласова од укупног броја
одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је Небојша Нешић,
изабран за члана Општинског већа општине
Ковин.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-23/2015-I од 19. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ
41.
На основу члана 32. став 1. тачка 12.
и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон),
члана 39. став 1. тачка 13 и члана 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члана 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године,
донела је

19. фебруар 2015. године

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ФИЛИП
АНДРЕЈИЋ,
дипл.инж.
грађевине, из Ковина, изабран је за члана
Општинског већа општине Ковин, дана 19.02.2015.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон),
члану 39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и
члану 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на
предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 45. да општинско веће чине председник
општине, заменик председника општине, као и
чланови општинског већа чији је број утврђен
Статутом општине и које бира Скупштина
општине, на период од четири године тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника.
Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута
општине Ковин прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника
да Општинско веће чине председник општине,
заменик председника општине као и девет чланова
Општинског већа које бира Скупштина општине,
на период од четири године тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године
након разрешења председника општине Ковин,
на основу члана 50. став 1 Закона о локалној
самоуправи и члана 69. Статута општине Ковин
констатовала да је разрешењем председника
општине Ковин престао
и мандат чланова
Општинског већа општине Ковин
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић, у складу са чланом 43. став 2.

19. фебруар 2015. године
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Закона о локалној самоуправи, предложила је
кандидата за члана Општинског већа општине
Ковин
Кандидат за члана Општинског већа дао
је писану сагласност да прихвата кандидатуру за
члана Општинског већа општине Ковин.
Избор члана Општинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 19.02.2015. 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 19.02.2015. године у саставу
: Зоран Богуновић-Српска напредна странка –
Александар Вучић; Сава Крстић– Сава КрстићПокрет за препород- Уједињени региони Србије
и Зоран Николић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања,
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања доставила је Скупштини општине
Ковин Записник о раду. Записником је утврђено
да је за избор члана општинског већа општине
Ковин – Филипа Андрејића гласало 26 одборника,
што представља већину гласова од укупног броја
одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је Филип Андрејић,
изабран за члана Општинског већа општине
Ковин.
На основу напред изнетог донето је
Решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-24/2015-I од 19. фебруара 2015. године
		
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ
42.
На основу члана 46. став 1. тачка 5. а у
вези са ставом 6. и члана 49. став 1. 4. и 5. Закона о
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07,
34/2010 – Одлука УС 54/2011), члана 43. став 5.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године у
14,34 сати донела је

Страна 25 Број 3

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
САЊИ ПЕТРОВИЋ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Сањи Петровић,
одборнику Скупштине општине Ковин, изабраном
са Изборне листе СРПСКА НАПРЕДНА
СТРАНКА – Александар Вучић, престао мандат
одборника дана 19.02.2015. 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“.
Образложење
Дана 19.02.2015. године одборник Сања
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 одборнику
Сањи Петровић престао мандат одборника дана
19.02.2015. године у 14,34 сати.
Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о
локалним изборима прописано је да одборнику
престаје мандат пре истека времена на које је
изабран, између осталог и због преузимања посла,
односно функције које су, у складу са законом,
неспојиве са функцијом одборника.
Ставом 6. истог члана прописано је да
ако одборнику престаје мандат због прузимања
функције, која је у складу са законом, неспојива
са функцијом одборника скупштина јединице
локалне самоуправе утврђује да је одборнику
престао мандат.
Чланом 49.став 1. истог Закона прописано
је да на одлуке Скупштине јединице локалне
самоуправе о престанку мандата одборника,
као и о потврђивању мандата новом одборнику,
допуштена је жалба Управном суду. Ставом 4.
истог Закона прописано је да право на подношење
жалбе има сваки одборник, а став 5. прописује
да се жалба подноси у року од 48 часова од дана
доношења одлуке скупштини јединице локалне
самоуправе, односно од дана одржавања седнице
на којој је скупштина пропустила да донесе
одлуку.
Чаном 43. став 5. Закона о локалној
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
овлашћењима, а након избора одборника Сање
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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: 020-7/2015-I од 19. фебруара 2015. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
43.
На основу члана 46. став 1. тачка 5. а у
вези са ставом 6. и члана 49. став 1. 4. и 5. Закона о
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07,
34/2010 – Одлука УС 54/2011), члана 43. став 5.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 19.02.2015. године у
14,35 сати донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
ДАРКУ БАКОВИЋУ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Дарку Баковићу,
одборнику
Скупштине
општине
Ковин,
изабраном са Изборне листе Ивица Дачић
–
Социјалистичкапартија
Србије
(СПС),
Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска
партија Србије (СДПС), престао мандат одборника
дана 19.02.2015. године, пре истека времена на
које је изабран, због избора на функцију која
је, у складу са законом, неспојива с функцијом
одборника.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Дана 19.02.2015. године одборник Дарко
Баковић изабран је за заменика председника
општине Ковин, те је Скупштина општине на
истој седници, на основу члана 46. став 6. Закона
о локалним изборима, утврдила да је одборнику
Дарку Баковићу престао мандат одборника дана
19.02.2015. године у 14,35 сати.
Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о
локалним изборима прописано је да одборнику
престаје мандат пре истека времена на које је

19. фебруар 2015. године

изабран, између осталог и због преузимања посла,
односно функције које су, у складу са законом,
неспојиве са функцијом одборника.
Ставом 6. истог члана прописано је да
ако одборнику престаје мандат због прузимања
функције, која је у складу са законом, неспојива
са функцијом одборника скупштина јединице
локалне самоуправе утврђује да је одборнику
престао мандат.
Чланом 49.став 1. истог Закона прописано
је да на одлуке Скупштине јединице локалне
самоуправе о престанку мандата одборника,
као и о потврђивању мандата новом одборнику,
допуштена је жалба Управном суду. Ставом 4.
истог Закона прописано је да право на подношење
жалбе има сваки одборник, а став 5. прописује
да се жалба подноси у року од 48 часова од дана
доношења одлуке скупштини јединице локалне
самоуправе, односно од дана одржавања седнице
на којој је скупштина пропустила да донесе
одлуку.
Чаном 43. став 5. Закона о локалној
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
овлашћењима, а након избора одборника Дарка
Баковића за заменика председника општине
Ковин, Скупштина општине донела је решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења допуштена је жалба Управном суду
Београд у року од 48 сати од доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-8/2015-I од 19. фебруар 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

44.
На основу члана 46. став 1. тачка 5., а у
вези са ставом 6. и члана 49. став 1. 4. и 5. Закона о
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07,
34/2010 – Одлука УС 54/2011) 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 19.02.2015. године у
14,36 сати донела је

19. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
ДР СРЂАНУ НЕНЕКУ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је др Срђану Ненеку,
одборнику Скупштине општине Ковин, изабраном
са Изборне листе САВА КРСТИЋ-ПОКРЕТ ЗА
ПРЕПОРОД-УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ,
престао мандат одборника дана 19.02.2015.
године, пре истека времена на које је изабран, због
избора на функцију која је, у складу са законом,
неспојива с функцијом одборника.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Дана 19.02.2015. године одборник др
Срђан Ненек изабран је за члана Општинског већа
општине Ковин, те је Скупштина општине на
истој седници, на основу члана 46. став 6. Закона
о локалним изборима, утврдила да је одборнику
др Срђану Ненеку престао мандат одборника
дана 19.02.2015. године у 14,36 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 законом, неспојиве
са функцијом одборника.
Ставом 6. истог члана прописано је да
ако одборнику престаје мандат због прузимања
функције, која је у складу са законом, неспојива
са функцијом одборника скупштина јединице
локалне самоуправе утврђује да је одборнику
престао мандат.
Чланом 49.став 1. истог Закона прописано
је да на одлуке Скупштине јединице локалне
самоуправе о престанку мандата одборника,
као и о потврђивању мандата новом одборнику,
допуштена је жалба Управном суду. Ставом 4.
истог Закона прописано је да право на подношење
жалбе има сваки одборник, а став 5. прописује
да се жалба подноси у року од 48 часова од дана
доношења одлуке скупштини јединице локалне
самоуправе, односно од дана одржавања седнице
на којој је скупштина пропустила да донесе
одлуку.
Чаном 45. став 8. Закона о локалној
самоуправи прописано је да одборнику који
буде изабран за члана Општинског већа престаје
одборнички мандат.
Поступајући у складу са својим
овлашћењима, а након избора одборника др
Срђана Ненека за члана Општинског већа
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општине Ковин, Скупштина општине Ковин
донела је одлуку 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: 020-9/2015-I од 19. фебруара 2015. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН
45.
На основу члана 192. Закона о општем
управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97 и
31/2001 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010), члана
69. став 4. Закона о буџетском систему („Сл.
гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013
и 142/2014), члана 60. став 1. тачка 11. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и
члана 17. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
20/2014) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН,
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Ковин за 2015. годину („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 20/2014) са раздела
2. глава 2.1. Председник општине и Општинско
веће, Програм 15 – Локална самоуправа –
програмска класификација 0602, Програмска
активност – Функционисање локалне самоуправе
–
програмска
класификација
0602-0001,
функционална класификација 111, позиција 34,
економска класификација 499912 – ТЕКУЋА
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, преносе се средства
Центру за социјални рад „Ковин“ Ковин у износу
од 65.000,00 динара за намене исплате новчане
помоћи Гилезан Славици из Ковина за покретање
дела погребних трошкова свог супруга.
2. Обавезује се Центар за социјални рад
„Ковин“ Ковин да исплати износ од 65.000,00
динара Голезан Славици за покривање дела
погребних трошкова свог супруга са раздела 3.
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глава 3.11 – Центар за социјални рад „Ковин“
Ковин, Програм 11 – Социјална и дечја заштита
– програмска класификација 0901, Програмска
активност – Социјалне помоћи – програмска
класификација
0901-0001,
функционална
класификација 070, позиција 412, економска
класификација 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета.
3. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин, са жиро рачуна буџета општине Ковин,
број 840-119640-11, преносом средстава на рачун
Центра за социјални рад Ковин број 840-34166147, а исплату наведене новчане помоћи извршиће
Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима.
Број: 40-16/2015-II
У Ковину, 13. фебруар 2015. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
46.
На основу члана 63. став 1. тачка 25.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015), члана 21. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
20/2014) и члана 47. Одлуке о месним заједницама
на територији општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013, 5/2014 и 20/2014)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана 10.02.2015.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПРВЕ МЗ КОВИН ЗА 2015. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски
план Прве МЗ Ковин за 2015. годину, број 04/15
од 05.01.2015. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а примењиваће се од 01.01.2015.
године.

19. фебруар 2015. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 400-30/2014-III од 10. фебруара 2015. године
			

ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

47.
На основу члана 63. став 1. тачка 25.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015), члана 21. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
20/2014) и члана 47. Одлуке о месним заједницама
на територији општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013, 5/2014 и 20/2014)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана 10.02.2015.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДРУГЕ МЗ КОВИН ЗА 2015. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски
план Друге МЗ Ковин за 2015. годину, број 04/15
од 08.01.2015. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а примењиваће се од 01.01.2015.
године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 400-30/2014-III од 10. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
48.
На основу члана 63. став 1. тачка 25.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015), члана 21. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
20/2014) и члана 47. Одлуке о месним заједницама
на територији општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013, 5/2014 и 20/2014)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана 10.02.2015.
године, доноси

19. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
МЗ БАВАНИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски
план МЗ Баваниште за 2015. годину, број 2/2015
од 06.01.2015. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а примењиваће се од 01.01.2015.
године.

50.
На основу члана 63. став 1. тачка 25.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015), члана 21. Одлуке о буџету Одлуке Ковин
за 2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
20/2014) и члана 47. Одлуке о месним заједницама
на територији општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013, 5/2014 и 20/2014)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана 10.02.2015.
године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
МЗ ДЕЛИБЛАТО ЗА 2015. ГОДИНУ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 400-30/2014-III од 10. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
49.
На основу члана 63. став 1. тачка 25.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015), члана 21. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
20/2014) и члана 47. Одлуке о месним заједницама
на територији општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013, 5/2014 и 20/2014),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана 10.02.2015.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
МЗ ГАЈ ЗА 2015. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски
план МЗ Гај за 2015. годину, број 2/2015 од
21.01.2015. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а примењиваће се од 01.01.2015.
године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 400-30/2014-III од 10. фебруара 2015. године
			

ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски
план МЗ Делиблато за 2015. годину, број 5/15 од
09.01.2015. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а примењиваће се од 01.01.2015.
године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 400-30/2014-III од 10. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

51.
На основу члана 63. став 1. тачка 25.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2015-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015), члана 21. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
20/2014) и члана 47. Одлуке о месним заједницама
на триторији општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013, 5/2014 и 20/2014)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана 10.02.2015.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
МЗ ДУБОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски
план МЗ Дубовац за 2015. годину, број 01/2015 од
05.01.2015. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а примењиваће се од 01.01.2015.
године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 400-30/2014-III од 10. фебруара 2015. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

53.
На основу члана 63. став 1. тачка 25.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015), члана 21. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
20/2014) и члана 47. Одлуке о месним заједницама
на територији општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013, 5/2014 и 20/2014),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана 10.02.2015.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
МЗ МРАМОРАК ЗА 2015. ГОДИНУ

52.
На основу члана 63. став 1. тачка25.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015), члана 21. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
20/2014) и члана 47. Одлуке о месним заједницама
на територији општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013, 5/2014 и 20/2014)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана 10.02.2015.
године, доноси
Р Е Ш Е ЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
МЗ МАЛО БАВАНИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски
план МЗ Мало Баваниште за 2015. годину, број
98/14 до 25.12.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а примењиваће се од 01.01.2015.
године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 400-30/2014-III од 10. фебруара 2015. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић

19. фебруар 2015. године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски
план МЗ Мраморак за 2015. годину, број 1 од
20.01.2015. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а примењиваће се од 01.01.2015.
године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 400-30/2014-III од 10. фебруара 2015. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
54.
На основу члана 63. став 1. тачка 25.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013
и 2/2015), члана 21. Одлуке о буџету општине
Ковин за 2015. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 20/2014) и члана 47. Одлуке о месним
заједницама на територији општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013, 5/2014
и 20/2014)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана 10.02.2015.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
МЗ СКОРЕНОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски
план МЗ Скореновац за 2015. годину, број 16/2015
од 21.01.2015. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а примењиваће се од 01.01.2015.
године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 400-30/2014-III од 10.фебруара 2015. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
55.
На основу члана 63. став 1. тачка 25.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015), члана 21. Одлуке о буџету општине Ковин
за 2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр.
20/2014) и члана 47. Одлуке о месним заједницама
на територији општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013, 5/2014 и 20/2014)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН на седници одржаној дана 10.02.2015.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
МЗ ПЛОЧИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски
план МЗ Плочица за 2015. годину, број 3/2015 од
14.01.2015. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а примењиваће се од 01.01.2015.
године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 400-30/2014-III од 10. фебруара 2015. године
						
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
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АКТА
КомисијЕ
за
расподелу
средстава удружењима
56.
На основу члана 38. став 5. Закона о
удружењима („Сл.гласник РС“, бр. 51/2009
и 99/2011-др.закон), члана 8. став 2. алинеја
2. Одлуке о финансирању и суфинансирању
програма рада и пројеката удружења („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 23/2012) и тачкe II став
1. алинеја 2. Решења о образовању Комисије
за расподелу средстава удружењима („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 1/2015)
КОМИСИЈА
ЗА
РАСПОДЕЛУ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА, на седници
одржаној дана 13.02.2015. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈЕ
РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И
ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
КОВИН
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се начин и
критеријуми за избор програма од јавног интереса
(у даљем тексту: програми) које реализују
удружења грађана, а који се финансирају из
буџета општине Ковин, поступак спровођења
јавног конкурса за избор програма удружења,
као и права и обавезе корисника чији је програм
изабран да буде финансиран из средстава буџета
општине Ковин.
Члан 2.
Комисија ради на седницама и одлучује
консензусом, а радом Комисије руководи
председник Комисије.
О седницама Комисије води се записник
који се на крају рада потписује, архивира и чува
трајно у финансијској документацији Општинске
управе.
Члан 3.
Комисија обавља следеће послове:
1. доноси Правилник о начину и
критеријумима за избор програма и
пројеката које реализују удружења
грађана и финансирају се из буџета
општине Ковин за 2015. годину;
2. објављује јавни позив за избор
програма које реализују удружења
грађана и финансирају се из буџета
општине Ковин;
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јавни позив објављује на сајту
општине и у средствима јавног
информисања;
разматра пријаве на конкурс;
врши рангирање програма и пројеката
који се предлажу за финансирање
или суфинансирање;
припрема
предлог
одлуке
о
расподели средстава за финансирање
или суфинансирање програма коју
доноси Општинско веће општине
Ковин;
припрема извештаје о реализацији
програма
и
пројеката
и
о
финансијском утрошку средстава на
крају године;
врши и друге послове у складу са Одлуком
о финансирању и суфинансирању
програма рада и пројеката удружења.

Члан 4
Под програмима и пројектима из члана
1. ове Одлуке сматрају се програми и пројекти у
области: социјалне заштите, борачко-инвалидске
заштите, заштите лица са инвалидитетом,
друштвене бриге о деци, заштите интерно
- расељених лица и избеглица, подстицања
наталитета, помоћи старима, здравстене заштите,
заштите и промовисања људских и мањинских
права, родне равноправности, задовољења
потреба младих, образовања, науке, културе,
информисања, заштите животне средине,
одрживог развоја, заштите животиња, заштите
потрошача, развоја предузетништва, борбе против
корупције, заштите од пожара, као и хуманитарни
и други програми којима се задовољавају јавне
потребе. Програмима и пројектима може бити
предвиђена организација манифестација од
значаја за општину Ковин.
Члан 5.
Висина средстава за финансирање
програма из члана 4. овог Правилника утврђује се
сваке године Одлуком о буџету општине Ковин.
Члан 6.
Право на подношење пријаве за
финансирање или суфинансирање програма
и пројеката имају удружења која испуњавају
следеће услове:
- да су основана у складу са важећим
прописима којима је уређено
оснивање удружења, невладиних
организација и других субјеката који
се баве делатношћу из члана 4. ове
Одлуке;
- да је седиште удружења на територији
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општине Ковин или да програме и
пројекте од јавног интереса реализује
на територији општине Ковин;
- да удружења имају усвојен годишњи
план рада који обухвата програме и
активности у областима које су од
јавног интереса;
- да
деловање
удружења
није
политичке природе.
Право на подношење пријаве за
финансирање или суфинансирање програма и
пројеката имају и регионална удружења, под
условом да реализују активности од јавног
интереса за потребе грађана општине Ковин.
Члан 7.
Приоритет за доделу средстава ће имати
удружења која:
- располажу
капацитетима
за
реализацију програма или пројеката;
- своје програме рада усмеравају ка
већем броју корисника;
- имају висок степен успешности у
реализовању програма и пројеката;
- своје програмске и пројектне
активности базирају на усвојеним
стратешким
документима
на
локалном и националном нивоу.
Члан 8.
Средства из члана 5. овог Правилника се
додељују на основујавног конкурса.
Комисија сходно члану 3. овог
Правилника расписује јавни конкурс и спроводи
поступак.
Члан 9.
Јавни конкурс мора да садржи:
- предмет јавног конкурса;
- дефинисање потребне документације
која се подноси уз пријаву на конкурс;
- критеријуме за одабир програма;
- датум почетка и завршетка јавног
конкурса;
- адресу на коју се достављају пријаве.
Члан 10.
Пријава на конкурс за избор програма
удружења која се финансирају из буџета општине
Ковин подноси се Комисији за расподелу
средстава удружењима, на обрасцу „Пријава на
конкурс“.
Образац пријаве на конкурс је саставни
део овог Правилника и преузима се у Општинској
управи Ковин, у канцеларији Групе за локалноекономски развој или са сајта општине Ковин.
Уз пријаву, удружења подносе и програм.
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Члан 11.
Подносиоци пријава на јавни конкурс
дужни су да поднесу:
- Образац за писање предлога пројекта
– Прилог 1;
- Финансијски план за 2015. годину са
структуром средстава – Прилог 2;
- Образац наративног буџета за
програме/пројекте
удружења
–
Прилог 3;
- оригинал изјаву овлашћеног лица
удружења, дату под материјалном
и кривичном одговорношћу да ће
се средства трошити наменски,
потписану и оверену печатом –
Прилог 4.
Удружења
могу,
уколико
имају,
приложити и свој План и програм рада за 2015.
годину, као и референце и друге публикације о
активностима удружења.
Члан 12.
Комплетна документација се доставља у
затвореној коверти на чијој полеђини се наводе
основни подаци о подносиоцу пријаве.
Пријаве се предају на писарници
Општинске управе Ковин, или препорученом
пошиљком са обавезним навођењем адресе:
„Општинска управа Ковин – Комисија за
расподелу средстава удружењима, Улица ЈНА
бр. 5, 26220 Ковин“ и навођењем речи „НЕ
ОТВАРАТИ ДО САСТАНКА КОМИСИЈЕ“.
Приликом отварања пријава, Комисија
води записник о отварању пријава, након чега се
приступа разматрању истих.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати, а исте ће бити враћене подносиоцу,
у затвореној коверти.
Члан 13.
Комисија разматра пријаве у складу са
условима конкурса и оцењује програме, односно
пројекте, на основу следећих критеријума:
1. квалитет пројекта и усклађеност са
јавним позивом;
2. остварени резултати удружења,
односно невладине организације из
претходних година,
3. допринос
развоју
локалне
демократије и локалних акционих
планова;
4. подстицање економског развоја на
територији општине Ковин;
5. допринос очувању живоне средине и
одрживог развоја.
На основу оцене програма, односно
пројеката, Комисија сачињава извештај и утврђује
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предлог одлуке о избору програма који ће се
финансирати, са навођењем износа новчаних
средстава који би био додељен одређеном
удружењу.
Извештај, са предлогом одлуке, доставља
се Општинском већу општине Ковин.
На основу предлога одлуке Комисије,
Општинско веће доноси Одлуку о финансирању
програма од јавног интереса које реализују
удружења и који се финансирају из буџета
општине Ковин.
Члан 14.
На основу Одлуке из члана 13. став 4.
овог Правилника, Председник општине Ковин
закључује појединачне уговоре о финансирању
програма од јавног интереса које реализују
удружења грађана и који се финансирају из буџета
општине Ковин.
Уговором из претходног става овог
члана утврђују се права, обавезе и одговорности
уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених
средстава, рок за реализацију програма, односно
пројеката, начин извештавања о реализацији
програма односно пројеката, као и друга права и
обавезе уговорних страна.
Члан 15.
Удружења су дужна да средства користе
искључиво за намене за која су додељена.
Удружења којима су додељена средства,
дужна су да на крају буџетске године поднесу
извештај о реализацији програма или пројеката и
доставе доказе о наменском коришћењу средстава.
Корисник који није доставио извештај
из става 2. овог члана, губи право да конкурише
за расподелу средстава за пројекте у следећој
буџетској години.
Уколико се утврди да изабрани корисници
добијена средства нису наменски утрошили,
дужни су да иста врате.
Члан 16.
За све што није предвиђено овим
Правилником, изворно се примењују одредбе
Одлуке о финансирању и суфинансирању
програма рада и пројеката удружења („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 23/2013) и Решења
о образовању Комисије за расподелу средстава
удружењима („Сл.лист општине Ковин“, бр.
1/2015).
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
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КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА
Број: 016-6/2014-III од 13. фебруара 2015. године

1.

ВАСА ДОЛОВАЧКИ,
Комисије, с.р.

председник

2.

МАКСЕМ ФЕРЕНЦ, члан Комисије

3.

СЛАЂАНА ЋИРИКОВАЧКИ, члан
Комисије

4.

ДАНКО ЛОВИЋ, члан Комисије

5.

ДАРКО РНИЋ, члан Комисије
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САДРЖАЈ
Рег.бр

15.

27.

Решење о престанку мандата члану
Општинског већа општине Ковин Миланку
Петровићу..................................................... 11

28.

Решење о престанку мандата члану
Општинског већа општине Ковин Чеди
Марићу.......................................................... 11

29.

Решење о престанку мандата члану
Општинског
већа
општине
Ковин
Александру Кокори..................................... 12

страна

АКТА Скупштине општине Ковин
Решење о престанку мандата одборници
Зори Миладиновић........................................1
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16.

Решење о избору Верификационог одбора.2

17.

Решење о потврђивању мандата одборнику
Скупштине општине Ковин Светлани
Анђелковић.....................................................2

30.

Решење о престанку мандата члану
Општинског већа општине Ковин Владимиру
Тасићу........................................................... 13

18.

Решење о разрешењу заменика председника
Скупштине
општине
Ковин
Срђана
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