
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XVIII  БРОЈ 4 КОВИН, 26. ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ 

  
АКТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
26. 
 

На основу члана 1. став 1. тачка 2. и 
члана 9. Закона о платама у државним орга-
нима и јавним службама ( „Сл. Гласник РС”, 
бр. 34/01, 62/06 - др.закон, 63/06 – испр. др. 
закон, 116/08 - др.закон, 92/11, 99/11 - др. за-
кон, 10/2013, 55/2013, 99/14, 21/16 - др.закон, 
113/2017 – др. закон и 113/2017 – др. закон), 
Одлуке о платама изабраних, именованих и 
постављених лица и накнадама одборника и 
чланова радних  ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 15/2004, 5/2005,  15/2006, 14/2008, 5/2011, 
22/2012, 17/2014 и 2/2016), члана 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Ковин и 
образовању Привременог органа општине 
Ковин („Сл. Гласник РС“, бр. 14/2020) и 
члана 49. став 2. Пословника о раду Привре-
меног органа општине Ковин („Сл. лист 
општине Ковин“, бр. 4/2020), 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН на седници одржаној 
26.02.2020. године, доноси: 

 
О Д Л У К У  

О КОЕФИЦИЈАНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 
ИСПЛАТУ ПЛАТА, НАКНАДА И 

ДРУГИХ ПРИМАЊА ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ КОВИН 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се коефици-

јенти за обрачун и исплату плата, накнада и 
других примања председника и чланова При-
временог органа општине Ковин. 
 

Члан 2. 
Председник Привременог органа и 

чланови Привременог органа по основу рада 
за свој рад примају плату која се утврђује на 
основу: 

- Основице за обрачун плата 
- Коефицијента 
- Додатка на плату 
- Обавезе које запослени плаћа по 

основу пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање из 
плате у складу са законом. 

 
Члан 3. 

Основица за обрачун и исплату плате 
за председника Привременог органа и члано-
ва Привременог органа утврђује се на основу 
закључка Владе РС,а додатак на плату и 
обавезе по основу пореза и доприноса утвр-
ђују се на основу Закона и прописа донетих 
на основу Закона. 

 
Члан 4. 

Коефицијент изражава сложеност 
послова, одговорности, услове рада и стру-
чну спрему. 

Коефицијент садржи и додатак на 
име накнаде за исхрану у току рада и регреса 
за коришћење годишњег одмора. 

Именована лица имају право на до-
датак на плату од  0,4 % од основице за сваку 
пуну годину рада оствареног у радном од-
носу. 

 
Члан 5. 

Утврђује се коефицијент за обрачун и 
исплату плате Председнику Привременог 
органа и члановима Привременог ораган на 
основу коефицијента за изабрана лица 
утврђена законом и другим прописима и то: 

- 7,74  за Председника Привременог 
органа  

- 7,50  за чланове Привременог органа 
 

За обрачун и исплату плате секретара 
Привременог органа примењује се коефици-
јент и основца за постављена лица  (секрета-
ра Скупштине општине) у складу са Одлуком 
о платама изабраних, именованих и 
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постављених лица и накнадама одборника и 
чланова радних тела ("Сл.лист општине Ко-
вин", бр. 15/2004, 5/2005,  15/2006, 14/2008, 
5/2011, 22/2012, 17/2014 и 2/2016). 

 
Члан 6. 

Члану Привременог органа који 
функцију обавља волонтерски, односно који 
не остварује права из радног доноса по ос-
нову рада, припада месечна накнада у висини 
од 30% од плате утврђене за председника 
Привременог органа. 

На наканду из става 1. Овог члана 
плаћају се порези и допринос у складу са 
законом. 
 

Члан 7. 
Накнаде трошкова (трошкови доласка 

на рад и повратка са рада, службени пут, упо-
треба приватног возила у службене сврхе и 
др ) и друга примања чановима Привременог 
органа исплаћују се према важећм пропи-
сима. 

 
Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  об-
јављивања у „Службеном листу општина Ко-
вин“, а примењиваће се почев од обрачуна и 
исплате плата и накнада са делом обрачуна 
од 21. фебруара 2020. године. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

КОВИН 
Број: 121-56/2020-I од 26. фебруара 2020. 

године 
      
                                    ПРЕДСЕДНИК 
        Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
27. 

 
На основу члана 49. став 1. Послов-

ника Привременог ограна општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 4/2020) 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

О Д Л У К У  
О УРЕЂЕЊУ РАДНО-ПРАВНОГ 

СТАТУСА ПРЕДСЕДНИКА И  
ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ КОВИН 

I 
 
 САЊА ПЕТРОВИЋ, дипломирани 
дефектолог из Ковина, именована Решењем 
Владе Републике Србије 24 број 119-
1587/2020 („Сл.гласник РС“, број 14/2020) за 
председника Привременог органа општине 
Ковин, за време обављања наведене дужно-
сти, налази се на сталном раду почев од 
21.02.2020. године, а до конституисања Ску-
пштине општине Ковин и избора извршних 
органа након спроведених избора, у складу за 
законом.  
 

II 
 ЗОРАН БРАДАЊИ, ВИОЛЕТА 
ОЦОКОЉИЋ, ИМРЕ ЧОТИ И ЗОРАН 
НИКОЛИЋ именовани Решењем Владе Ре-
публике Србије 24 број 119-1587/2020 („Сл. 
гласник РС“, бр. 14/20020) за чланове При-
временог органа општине Ковин, за време 
обављања наведене дужности, налазе се на 
сталном раду почев од 21.02.2020. године, а 
до конституисања извршних органа након 
спроведених избора, у складу за законом. 
 

III 
 За овављање дужности председника и 
чланова Привременог органа општине Ко-
вин, именована лица ће примати плату која 
ће бити утврђена посебним решењем у скла-
ду  са Одлуком о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата, накнада и других примања 
председника и чланова Привременог органа 
општине Ковин.  
 

IV 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“. 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 020-16/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 

        Сања Петровић, дипл.дeфектолог 
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28. 
 
На основу члана 51. Закона о локал-

ној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. за-
кон и 47/2018), члана 51. Пословника При-
временог органа општине Ковин („Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 4/2020) и члана 3. Одлу-
ке о распуштању Скупштине општине Ковин 
и образовању Привременог органа општине 
Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 1/2020) 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

О Д Л У К У  
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА 

ПРЕДСЕДНИКУ ПРИВРЕМЕНОГ 
ОРГАНА 

ОПШТИНЕ КОВИН 
 

Члан 1. 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ председник Привре-
меног органа општине Ковин Сања Петровић 
за наредбодавца за извршење буџета општи-
не Ковин. 
 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања у „Службеном листу општине 
Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 020-17/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
29. 
 

На основу тачке 7. Одлуке о распу-
штању Скупштине општине Ковин и образо-
вању Привременог органа општине Ковин 
(,,Службени гласник Републике Србије“, број 
14/2020),  

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној  
26.02.2020. године,  донео је 

 

П О С Л О В Н И К 
О РАДУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Пословником  уређује се орга-

низација, начин рада и одлучивања Привре-
меног органа општине Ковин (у даљем тек-
сту: Привремени орган), права и дужности и 
одговорности чланова Привременог органа и 
друга питања од значаја за рад Привременог 
органа.  
 Ако неко питање у вези са организа-
цијом и радом Привременог органа није уре-
ђено овим Пословником, Привремени орган 
уређује то питање посебном одлуком. 
 

Члан 2. 
Привремени орган користи печат 

Скупштине општине Ковин, у складу са За-
коном и овлашћењима. 

 
Члан 3. 

Привремени орган обавља послове из 
надлежности Скупштине општине Ковин, 
Председника општине Ковин и Општинског 
већа општине Ковин, утврђене законом и 
Статутом општине Ковин,  до конституисања 
Скупштине општине  Ковин  и избора изврш-
них органа општине Ковин. 
 

Члан 4. 
Рад Привременог органа доступан је 

јавности. 
Привремени орган обавештава јав-

ност о свом раду давањем информација сред-
ствима јавног информисања.  

Информације о раду Привременог 
органа за јавност даје Председник Привреме-
ног органа или члан Привременог органа 
кога овласти председник. 

Јавност у раду може се ограничити и 
искључити у случајевима законом, Статутом 
општине Ковин и овим Пословником, а на 
предлог Председника Привременог органа.  

Представницима средстава јавног ин-
формисања стављају се на располагање пред-
лози одлука, других аката као и информа-
тивни и документациони материјал о пита-
њима из рада Привременог органа. 
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 II САСТАВ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА  
 

Члан 5. 
Привремени орган има председника и 

4 (четири) члана које је именовала Влада Ре-
публике Србије.  

Привремени орган представља Пред-
седник Привременог органа (у даљем тексту: 
председник), који се стара о правилној при-
мени овог Пословника.  

Председник организује рад Привре-
меног органа, председава његовим седницама  
и обавља друге послове које му повери При-
времени орган. 

Председник Привременог органа мо-
же да овласти члана Привременог органа, ко-
ји ће му помагати у извршењу сложених пос-
лова, које обавља сагласно Одлуци Владе РС 
и одлукама Привременог органа и који ће га 
замењивати у случају његове спречености 
или одсутности.  
 

Члан 6. 
Привремени орган има секретара који 

се стара о обављању стручних послова у вези 
са сазивањем и одржавањем седница Привре-
меног органа и његових радних тела и руко-
води административно-правним  пословима 
везаних за њихов рад.  

Секретара поставља Привремени ор-
ган, на образложен предлог председника 
Привременог органа, већином гласова од 
укупног броја чланова Привременог органа.  

Привремени орган може на образло-
жени предлог Председника или члана При-
временог органа разрешити секратара на 
исти начин на који је постављен.      

 
Члан 7. 

За секретара Привременог органа мо-
же бити именовано лице које има стечено ви-
соко образовање из научне области правне 
струке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ESPB  бодова , мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири го-
дине или специјалистичким студијама на фа-
култету са положеним стручним испитом за 
рад у органима управе и радним искуством у 
трајању од најмање три године.   
 

III СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
 

Припремање  и сазивање седнице 
 

Члан 8. 
О припреми седнице Привременог 

органа стара се Председник Привременог ор-
гана уз помоћ секретара. 

Припремање материјала за седницу 
Привременог органа врши Општинска управа 
Ковин. 

 Нацрте аката Општинска управа до-
ставља Председнику Привременог органа у 
циљу сачињавања предлога дневног реда. 

Нацрти општих и појединачних аката 
треба да садрже  образложење.Образложење 
мора да садржи правни основ и разлоге за до-
ношење акта и садржај  акта. Ако се пре-
длогом акта стварају финансијске обавезе за 
буџет, образложење садржи и процену изно-
са финансијских средстава за његово спро-
вођење. 

Предлози извештаја, анализа и других 
докумената треба поред објашњења да са-
држе и закључак који се предлаже Привре-
меном органу. 

Организациона јединица Општинске 
управе, која у управном поступку решава о 
правима и обавезама из изворног делокруга 
општине у првом степену, благовремено 
Привременом органу доставља жалбу на пр-
востепено решење или закључак са свим спи-
сима који се односе на предмет и предлаже 
решења по овим жалбама.  

 
Члан 9. 

Предлог дневног реда седнице утвр-
ђује Председник, који у предлог дневног реда 
уноси питања из надлежности Скупштине 
општине, Општинског већа и Председника 
општине.  

 
Члан 10. 

Привремени орган ради и одлучује на 
седницама.  

Седнице Привременог органа сазива 
Председник по потреби, а најмање једном у 
15 дана.  

Иницијативу за сазивање седнице 
Привременог органа могу поднети три члана 
Привременог органа.  

Иницијатива за сазивање седнице 
Привременог органа мора садржати предлог 
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дневног реда седнице у које могу бити пре-
дложене само тачке дневног реда из надлеж-
ности Привременог органа утврђене законом 
и Статутом општине Ковин,.   

Председник Привременог органа 
писаним путем обавештава подносиоце ини-
цијативе у случају када не прихвати њихову 
иницијативу.   
 

Члан 11. 
Седнице Привременог органа сазива 

Председник, по правилу, писаним путем. 
Позив за седницу садржи место и 

време одржавања седнице и предлог дневног 
реда. 

Седница Привременог органа сазива 
се, по правилу, најкасније три дана  пре ње-
ног одржавања. 

Уз позив за седницу члановима При-
временог органа доставља се предлог дне-
вног реда, записник са претходне седнице и 
материјал за предложени дневи ред.  

Седница се може сазвати  и у краћем 
року и телефонским путем када Председник 
Привременог органа процени да за то постоје 
посебни разлози седница и у том случају 
материјал за седницу се доставља непосредно 
пред саму седницу Привременог органа.  

Председник Привременог органа од-
ређује коме се поред чланова Привременог 
органа упућује позив  за седницу Привре-
меног органа. 
 

Отварање седнице 
 

Члан 12. 
Председник отвара седницу и ут-

врђује да ли постоји кворум потребан за рад. 
Седницама председава председник 

Привременог органа, а у случају његове 
спречености или одсутности седницама пре-
дседава члан Привременог органа кога пре-
дседник овласти. 

Привремени орган ради и одлучује на 
седници којој присуствује већина од укупног 
броја чланова Привременог органа.  

Ако се на седници консататује да не 
постоји већина за одлучивање председава-
јући одлаже седницу за одређен дан, час  са 
истим дневним редом. 

На образложени предлог једног или 
више чланова Привременог органа, 

Председник Привременог органа може пре-
кинути седницу. 

О наставку прекинуте седнице Пре-
дседник Привременог органа ће накнадно 
писменим путем обавестити чланове Привре-
меног органа.   
            У нарочито оправданим и хитним 
случајевима, Председник Привременог орга-
на може одлучити да се седница Привреме-
ног органа одржи телефонским путем, уз 
вођење посебног записника о свим битним 
околностима.   
 

Члан 13. 
На седнице Привременог органа по-

зивају се начелник Општинске управе и ру-
ководиоци надлежних организационих једи-
ница Општинске управе, чији се предлози 
аката и материјала разматрају. 

На седнице Привременог органа, по-
ред чланова, могу да присуствују  и друга 
лица која одреди председник Привременог 
органа. 

Лицима из става 1.и 2. овог члана 
достављају се материјали само за тачке из 
предложеног дневног реда. 

 
Ток седнице 

 
Члан 14. 

Дневни ред се утврђује на почетку  
сваке  седнице Привременог органа.  

Председник или чланови Привреме-
ног органа могу предлагати измене и допуне 
предложеног дневног реда.  

Предлагач је дужан да образложи раз-
логе због којих предлаже измене дневног ре-
да.  

Ако се предлаже допуна дневног ре-
да, члановима Привременог органа, се уз 
предлог за допуну дневног реда обавезно даје 
и материјал по предложеној допуни. 

Образложење предлагачаза све пре-
длоге за измену и допуну дневног реда сед-
нице може да траје 5 минута. 

О предлозима за измену и допуну 
дневног реда одлучује се без расправе. 

 
Члан 15. 

Чланови Привременог органа се по-
себно изјашњавају, прво, о сваком предлогу 
за измену и допуну предложеног дневног 
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реда, а затим о предложеном дневном реду у 
целини.  

Привремени орган може у току 
седнице, без расправе извршити измене у 
редоследу тачака на предлог председавајућег 
и сваког члана Привременог органа. 

Нове тачке које су унете у дневни ред 
на основу предлога за допуну дневног реда, 
увршћују се у дневни ред по редоследу пре-
длагања, после задње тачке дневног реда, 
осим ако је предлагач предложио други ре-
дослед разматрања, о чему се Привремени 
орган изјашњава без претреса и ако је овим 
Пословником друкчије одређено. 
 Предлагач чији је предлог увршћен у 
предлог дневног реда може одустати од свог 
предлога и након што је дневни ред утврђен. 

У том случају сматра се да је одго-
варајућа тачка дневног реда скинута са дне-
вног реда, односно да предлог није поднет. 

 
Члан 16. 

После усвајања дневног реда прелази 
се на рад по појединим тачкама  дневног реда 
по утврђеном редоследу.  

На почетку и у току расправе сваке 
тачке дневног реда предлагач, односно пред-
ставник предлагача, може образложити пре-
длог или дати допунска објашњења.  

О предлогу акта на седници Привре-
меног органа се води јединствена расправа.  

Свако питање се расправља док о ње-
му има пријављених говорника.  

Када се закључи расправа о поје-
дином питању не може се поново отварати.  
 

Члан 17. 
Привремени орган на предлог Пре-

дседника Привременог органа може одлу-
чити да по одређеним питањима саслуша 
представнике предузећа, органа,  организа-
ција и грађана.  

 
Члан 18. 

Пријава за реч подноси се Пред-
седнику Привременог органа по отварању 
претреса и може се подносити све до зак-
ључења расправе.  

Председник даје реч говорницима по 
реду пријаве.  

Председник може и преко реда дати 
реч представнику предлагача.  
 

Члан 19. 
На седници Привременог органа сва-

ки члан има право да говори.  
Нико не може да говори на седници 

Привременог органа пре него што добије реч 
од Председника.  

Када председник Привременог органа 
оцени да ће претрес поједних питања трајати 
дуже може предложити Привременом органу 
да се ограничи трајање говора сваког учес-
ника у расправи и да сваки учесник у рас-
прави по истом питању говори само једанпут.  

Ограничење трајања говора може 
предложити и сваки члан Привременог ор-
гана.  

О предлозима из става 3.и 4. овог чла-
на Привремени орган одлучује без расправе. 
 Ограничење трајања говора је пет 
минута. 

Уколико говорник прекорачи предви-
ђено време за дискусију Председник ће га 
опоменути, а ако говорник не заврши говор у 
наредном минуту Председник му одузима 
реч.  

 
Члан 20. 

Говорник може да говори само о 
питању које се разматра у оквиру тачке која 
је на дневном реду.  

Ако се говорник удаљи од дневног 
реда, председник ће га опоменути и позвати 
га да се држи дневног реда. Уколико члан 
Повременог органа настави да говори пред-
седник ће му одузети реч. 

Нико не може прекидати говорника 
нити га опомињати осим Председника При-
временог органа у случајевима предвиђеним 
овим Пословником.  
 

Повреда Пословника 
 

Члан 21. 
Члану Привременог органа који жели 

да говори о повреди овог Пословника, Пред-
седник даје реч одмах по завршеном изла-
гању претходног говорника. 

Члан Привременог органа је дужан да 
наведе која је одредба Пословника по њего-
вом мишљењу повређена и да образложи у 
чему се састоји повреда.  

Трајање говора о повреди Пословника 
је два минута.  
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Председник је дужан да да објашње-
ње у погледу стављене примедбе.  

Ако и после објашњења Председника, 
члан Привременог органа остаје при томе да 
су Пословник или дневни ред повређени, 
Председник позива Привремени орган да без 
претреса одлучи о том питању.  

 
Реплика 

 
Члан 22. 

Уколико се члан Привременог органа 
у свом излагању на седници увредљиво из-
рази  о другом члану Привременог органа 
или погрешно протумачи његово излагање, 
члан Привременог органа на кога се излагање 
односи има право да затражи реч – право на 
реплику.  

Одлуку о праву на реплику из става 1. 
овог члана доноси Председник Привременог 
органа.  

Уколико Председник Привременог 
органа не дозволи тражену реплику, члан 
који је тражио реплику може затражити да се 
о томе изјасни Привремени орган, без рас-
праве.  

Реплика може трајати најдуже до два  
минута.  

Члан Привременог органа који је 
реплику изазвао нема право одговора  на 
реплику. 
 

Одлучивање 
 

Члан 23. 
Привремени орган о сваком предлогу, 

који је стављен на дневни ред седнице од-
лучује после расправе, осим о случајевима у 
којима је овим Пословником одређено да се 
одлучује без расправе.  

Пре и после расправе Привремени 
орган може да одлучи да се поједино питање 
скине са дневног реда.  

 
Члан 24. 

После закључења расправе прелази се 
на гласање о предлогу.  

Приликом одлучивања, гласа  се нај-
пре о предлозима за измену и допуну пред-
ложеног акта –амандманима, а потом за 
предлог акта у целини.   
 

Члан 25. 
Привремени орган одлучује ако сед-

ници присуствује већина од укупног броја 
чланова Привременог органа. већином гласо-
ва од укупног броја чланова Привременог 
органа. 
   Привремени орган одлучује већином 
гласова од укупног броја чланова Привре-
меног органа. 

 
Члан 26. 

Гласање на седници Привременог ор-
гана је јавно.  

Чланови Привременог органа гласају 
тако што се  изјашњавају „за“ предлог или 
„против“ предлога или се „уздржавају“ од 
гласања. 

Гласање се врши дизањем руке.  
Када се гласа дизањем руке, пред-

седник прво позива да се изјасне  подизањем 
руке чланови који гласају „за“, затим они 
који гласају ,,против“ и најзад чланови који 
се „уздржавају“ од гласања.  

Након обављеног гласања, Председ-
ник утврђује резултате гласања и на основу 
резултата гласања, објављује да ли је предлог 
о коме се гласа усвојен или одбијен.   
 

Члан 27. 
Председник може да одреди паузу у 

току седнице Привременог органа ради обав-
љања потребних консултација или прибав-
љања мишљења за спровођење расправе и 
закључивање или због другог оправданог 
разлога. 

Кад услед обимности дневног реда 
или из других разлога не може да се заврши 
расправа по свим тачкама дневног реда, 
Привремени орган може одлучити да се 
седница прекине и да се закаже наставак у 
одређени дан о чему се писано обавештавају 
само одсутни чланови.  
 

Одржавање реда на седници 
 

Члан 28. 
О реду на седници Привременог орга-

на  стара се Председник Привременог органа.  
За повреду реда на седници Пред-

седник може да изрекне меру упозорења или 
одузимања речи.  
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Привремени орган, на предлог Пред-
седника, може да изрекне меру удаљења са 
седнице. 

 
Члан 29. 

Мера упозорења изриче се члану 
Привременог органа који својим понашањем, 
узимањем речи када му Председник Привре-
меног органа није дао, који и поред упозо-
рења Председника Привременог органа го-
вори о питању које није на дневном реду, ако 
прекида говорника у излагању или добацује, 
односно омета говорника или на други начин 
угрожава слободу говора и ако другим по-
ступцима нарушава ред на седници или 
поступа противно одредбама овог Послов-
ника.  
 

Члан 30. 
Мера одузимања речи изриче се 

члану Привременог органа коме су пре-
тходно изречене две мере упозорења.  

 
Члан 31. 

Мера удаљења са седнице изриче се 
члану који и после изречене мере упозорења, 
односно мере одузимања речи омета или 
спречава рад на седници. 

Члан коме је изречена мера удаљења 
дужан је да се одмах удаљи из просторије у 
којој се седница одржава.   

 Ако Председник редовним мерама не 
може да одржи ред на седници, одређује кра-
так прекид седнице. 

 
Члан 32. 

Одредбе о одржавању реда на седни-
ци Привременог органа примењују се и на 
све друге учеснике на седници Привременог 
органа.  

 
Записник 

 
Члан 33. 

О раду на седници Привременог ор-
гана води се записник. О вођењу записника 
стара се Секретар Привременог органа.   

У записник се обавезно уноси време и 
место одржавање седнице, име председава-
јућег и записничара,имена присутних члано-
ва Привременог органа, имена оправдано и 
неоправдано одсутних чланова Привременог 
органа, имена лица која су присуствовали 

седници по позиву и као гости; кратак ток 
седнице са назнаком питања о којима се рас-
прављало и одлучивало и именима учесника 
говорника; резултати гласања по појединим 
питањима (број гласова „за“ или „против“, 
број „уздржаних“); назив свих аката које је 
Привремени орган донео по свакој тачки 
дневног реда и податак о времену завршетка 
седнице.  

На захтев члана Привременог органа 
који је на седници издвојио мишљење битни 
делови дискусије се уносе у записник.  

Председник формулише закључке ко-
ји се уносе у записник. Исто то право има и 
сваки говорник у погледу формулације сво-
јих предлога и мишљења.  

 
Члан 34. 

Записник са претходне седнице При-
временог органа усваја се, као прва тачка 
дневног реда . 

О примедбама на записник, Привре-
мени оран одлучује без расправе.Ако се 
примедба прихвати, извршиће се у записнику 
одговарајућа измена. 

Записник потписују Председник При-
временог органа односно председавајући, 
записничар и секретар Привременог органа. 

 
Члан 35. 

На седници Привременог органа мо-
же се вршити електронско снимање. Тонски 
запис користе председник и чланови привре-
меног органа, као и Служба. 

Оригинали  записника чувају се у до-
кументацији Привременог органа општине 
Ковин.  
 
IV ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ 
ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
 

Акта која доноси Привремени орган 
 

Члан 36. 
Привремени орган доноси: Послов-

ник, одлуке, решења, закључке, препоруке, 
правилнике, наредбе, упутства и  друга акта 
и даје аутентична тумачења аката које до-
носи. 
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Поступак за доношење одлука и других 
аката 

 
Члан 37. 

Предлог одлуке и других аката може 
да поднесе Председник, сваки члан Привре-
меног органа и стално радно тело При-
временог органа у складу са Статутом опш-
тине Ковин и овим Пословником.  

Предлог одлуке и других аката под-
носи се у облику у коме се доноси и мора 
бити образложен. 

 Образложење мора да садржи правни 
основ, разлоге за доношење и  садржину, а  
ако  се предлогом акта стварају финансијске 
обавезе за буџет општине образложење садр-
жи и процену износа финансијских средстава 
за његово спровођење. 

 
Члан 38. 

Предлог одлуке и других аката који је 
упућен Привременом органу Председник 
доставља члановима Привременог органа.  

Ако предлог одлуке и других аката 
није у складу са овим Пословником, Пред-
седник Привременог органа га може одбаци-
ти и затражити од предлагача да предлог од-
луке и других аката усклади са одредбама 
овог Пословника. 
 

Члан 39. 
Предлагач одлуке и других аката има 

право да повуче предлог одлуке и других 
аката све до завршетка претреса предлога 
одлуке и других аката на седници Привреме-
ног органа.  
 

Хитан поступак 
 

Члан 40. 
По хитном поступку може да се до-

несе акт којим се регулишу питања и односи 
за чије уређивање постоји неодложна пот-
реба, односно ако би доношење таквог акта у 
редовном поступку могло да изазове штетне 
последице.  

Председник или члан Привременог 
органа могу поднети предлог да се о одре-
ђеном питању одлучи по хитном поступку.  

Предлог да се акт  донесе по хитном 
поступку мора бити образложен.  

О предлогу за доношење акта по хит-
ном поступку одлучује се без претреса.  

Ако Привремени орган усвоји пред-
лог да се акт донесе по хитном поступку, 
предлог акта се уноси у дневни ред исте 
седнице.  

Предлог акта који се доноси по хит-
ном поступку, мора се доставити члановима 
Привременог органа најкасније до почетка 
седнице.  
 

Амандмани 
 

Члан 41. 
Предлог за измену и допуну предлога 

одлуке и других аката подноси се у облику 
амандмана Председнику Привременог органа 
у писменом облику и исти мора бити об-
разложен.  

Амандман садржи: назив предлога 
акта на који се амандман односи, текст изме-
на односно допуна предлога који се пред-
лажу амандманом, образложење са разлозима 
за подношење амандмана и назив подносица 
амандмана.  

Амандман може поднети Председник 
и члан Привременог органа. 

Предлагач акта може да поднесе 
амандман све до закључења расправе о том 
акту.  

Амандман се подноси најкасније дан 
председнице Привременог органа. 

Изутетно, амандман може да се под-
несе и на самој седници Привременог органа, 
до закључења претреса предлога акта, уколи-
ко се подноси на акт који се доноси по хит-
ном поступку. 

О амандману се изјашњава представ-
ник предлагача и Председник Привременог 
органа када он није предлагач. 

 
Члан 42. 

Привремени орган одлучује о подне-
тим амандманима по редоследу чланова пре-
длога одлуке.  

Ако је поднето више амандмана на 
исти члан одлуке, прво се одлучује о аман-
дману којим се предлаже брисање одредбе 
тога члана, а затим о амандману којим се 
предлаже измена целог члана.  

Амандман који поднесе предлагач 
акта, као  и амандман који је прихватио пре-
длагач акта, постаје саставни део предлога 
акта и о њему се не гласа.  
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Потписивање и објављивање аката 
 

Члан 43. 
Акта донета на седници потписује 

Председник Привременог органа или члан 
Привременог органа кога овласти председ-
ник, у случају одсутности или спречености 
председника Привременог органа. 

Изворник акта потписан од стране 
Председника Привременог органа или члана 
Привременог органа, кога овласти председ-
ник да председава седницом, оверен печатом 
чува се у документацији Привременог органа 
општине Ковин,.  

Под изворником акта, подразумева се 
текст акта који је усвојен на седници Привре-
меног органа. 

О изради изворних аката и њихових 
отправака, чувању, евиденцији,објављивању 
и достављању надлежним органима и орга-
низацијама стара се надлежна Служба Опш-
тинске управе Ковин. 

 
Члан 44. 

Акта која донесе Привремени орган 
за која је то одређено објављују се у  „Слу-
жбеном листу општине Ковин“.  

О објављивању аката које је донео 
Привремени орган стара се секретар При-
временог органа.  
 
 
V РАДНА ТЕЛА ПРИВРЕМЕНОГ 
ОРГАНА 

 
Члан 45. 

Ради ефикаснијег рада у извршавању 
закона, других прописа и општих акта и за 
разматрање појединих питања из належности 
Привременог органа и ради решавања одре-
ђених питања из својих надлежности, При-
времени орган може да образује комисије и 
друга радна тела. 

Председник комисије односно другог 
радног тела именује се из реда чланова При-
временог органа. 

Чланови Комисије и других радних 
тела Привременог органа могу бити и гра-
ђани. 

Актом о оснивању радног тела из 
става 1. овог члана, одређује се: задатак, сас-
тав и број чланова, време на које се оснива 
или рок за завршетак задатака и уређује 

обављање стручних и административно-тех-
ничких послова за то радно тело. 

 
Члан 46. 

Организационе, административне и 
стручне послове за потребе радних тела врши 
Општинска управа Општине Ковин. 
 

VI ПРАВА И ДУЖНОСТИ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
 

Члан 47. 
Председник и чланови Привременог 

органа имају права и дужности у Привре-
меном органу одређене законом, Статутом 
општине Ковин и овим Пословником.  

Члан Привременог органа стиче пра-
ва и дужности даном именовања од стране 
Владе Републике Србије. 

Председник и чланови Привременог 
органа су дужни да присуствују седницама 
Привременог органа и учествују у њиховом 
раду и одлучивању. 

Члан Привременог органа који је 
спречен да присуствује седници Привреме-
ног органа или из одређеног разлога треба да 
напусти седницу дужан је да о томе обавести 
Председника о чему Председник обавештава 
Привремени орган.  
 Председник Привременог органа мо-
же да одобри члану одсуство са седнице из 
оправданих разлога, о чему обавештава При-
времени орган. 
 

Члан 48. 
Члан Привременог органа има право 

да буде редовно, благовремено и обавештен о 
питањима која се разматрају и о којима се 
одлучује на седници Привременог органа, 
као и другим питањима чије му је познавање 
потребно ради вршења дужности. 

 
Члан 49. 

Привремени орган посебним актом 
уређује радноправни статус Председника и 
чланова Привременог органа као и  секретара 
Привременог органа. 

Председник и чланови Привременог 
органа као и секретар Привременог органа 
имају право на плату односно накнаду за 
време обављања дужности, као и право на 
накнаду других трошкова за вршење 
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дужности, што ће се уредити посебним актом 
Привременог органа. 

 
 

VII ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ 
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА ЗА 
ПОТРЕБЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА  
 

Члан 50. 
Стручне, административне и друге 

послове за потребе Привременог органа вр-
ши Општинска управа Ковин,. 

Општинска управа Ковин,  је дужна 
да Привременом органу на захтев Председ-
ника Привременог органа достави све пот-
ребне податке и информације неопходне за  
рад Привременог органа и извештаје  о оба-
вљању послова из своје надлежности, као и о 
извршењу обавеза и радних задатака од 
значаја за рад Привременог органа.  
 
VIII ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

 
Члан 51. 

 Финансирање послова Привременог 
органа општине Ковин,  врши се из буџета 
општине Ковин,.  

Наредбодавац за извршење буџета 
општине Ковин, до конституисања Скупшти-
не општине Ковин, и избора извршних ор-
гана општине Ковин, је Председник Привре-
меног органа општине Ковин. 

 
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 52. 

Привремени орган доноси, односно 
врши промену Пословника већином гласова 
од укупног броја чланова Привременог ор-
гана. 

  
Члан 53. 

Измене и допуне Пословника врше се 
на исти начин на који се Пословник усваја. 

 
Члан 54. 

Овај Пословник ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 020-5/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

       
                                    ПРЕДСЕДНИК 
        Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
30. 
 
 На основу тачке 5. а у вези са тачкама 
1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020) и члана 46. став 1. тачка 2. Закона о 
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 34/10-одлука УС, 54/11 и 12/2020), 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

 
I 

 ПРЕСТАЈЕ мандат одборницима 
Скупштине општине Ковин са 21.02.2020. го-
дине, због распуштања Скупштине општине 
Ковин, и то:  

1. АНТОНИЈЕВ РАДИША 
2. БАБИЋ БОЈАН 
3. БАКОВИЋ ДАРКО 
4. БРАДАЊИ ЗОРАН 
5. ВОЈВОДИЋ ДАРКО 
6. ВУЈОВИЋ ГОРАН 
7. ВУКША СРЂАН 
8. ДОЛОВАЧКИ ЈОВИЦА 
9. ДОТЛИЋ ДР ИВАН 
10. ДРАГИЋ МИЛАН 
11. ЂАН ИВАНА 
12. ИВАШКУ ЕЛЕОНОРА 
13. ИЛИЋ БИЉАНА 
14. ИЛИЋ ВЛАДАН 
15. КОРАК ЉУБИНКА 
16. ЛАЦКУ СЛОБОДАН 
17. ЛОВИЋ КАТАРИНА 
18. ЛУКА СЛАВОЉУБ 
19. МАКИЋ МИЛИЦА 
20. МАКСИМОВИЋ ДУШАН 
21. МАНЧИЋ СНЕЖАНА 
22. МИЛАДИНОВИЋ ДРАГАНА 
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23. МИЛОВАНОВ МИЛАН 
24. МИЛОСАВЉЕВ ЉИЉАНА 
25. МИЛОШ МАРИНА 
26. МИЛУТИНОВ ИВАН 
27. МИЛУТИНОВ МИЛЧЕ 
28. МРАВЉОВ АНА 
29. НЕНЕК ДР СРЂАН 
30. ПЕТКОВИЋ ЗОРАН  
31. ПЕТРОВИЋ ЖАРКО 
32. РАДУЛОВИЋ СТЕВАН 
33. РАЂЕНОВИЋ ИГОР 
34. РАНЧИЋ АЛЕКСАНДРА  
35. СПАСИЋ ТОМА 
36. СТАНОЈЕВ СНЕЖАНА 
37. СТЕФАНОВИЋ МИЛОРАД 
38. СТОЈАНОВИЋ ЂОРЂЕ 
39. СТОЈКОВИЋ НИНОСЛАВА 
40. ТАСИЋ ВЛАДИМИР  
41. ТОМИЋ СНЕЖАНА 
42. ТОШИЋ ДРАГАН 
43. ТРНОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР 
44. ЧОТИ ИМРЕ 
45. ШАЛИПУР МАРИЈА 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
 У члану 46. став 1. тачка 2. Закона о 
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 34/10-одука УС, 54/11 и 12/2020), 
прописано је да одборнику престаје мандат 
пре истека времена на које је изабран, доно-
шењем одлуке о распуштању скупштине.  
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике Ср-
бије, распуштена је Скупштина општине Ко-
вин и образован Привремени орган.  
 Ова Одлука ступила је на снагу 
21.02.2020. године. Такође, Решење о имено-
вању председника и чланова Привременог 
органа општине Ковин ступило је на снагу 
даном ступања наведене Одлуке.  
 Чланом 5. поменуте Одлуке припи-
сано је да Привремени орган одлучује о пита-
њима из надележности Скупштине општине 
Ковин и извршних органа општине већином 
гласова чланова Привременог органа. 
 Имајући у виду напред наведено, од-
лучено је као у диспозитиву овог Решења.  
 Против овог Решења може се изјави-
ти жалба Управном суду у Београду, у року 
од 48 часова од дана доношења Решења.  

 Ово Решење доставити именованима 
и архиви Скупштине општине и објавити у 
„Службеном листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 020-6/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
31. 
 

На основу тачка 5. а у вези са тачкама 
1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине оп-
штине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 БРАДАЊИ ЗОРАНУ, престаје ман-
дат председника Скупштине општине Ковин, 
са 21.02.2020. године, због распуштања Ску-
пштине општине Ковин.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Брадањи Зоран је Решењем Скупшти-
не општине Ковин број 020-10/2017-I од 
11.5.2017. године, изабран за председника 
Скупштине општине Ковин.  
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог  
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике Ср-
бије, распуштена је Скупштина општине Ко-
вин и образован Привремени орган.  
 Ова Одлука ступила је на снагу 
21.02.2020. године. Такође, Решење о имено-
вању председника и чланова Привременог 
органа општине Ковин ступило је на снагу 
даном ступања наведене Одлуке.  
 Чланом 5. поменуте Одлуке приписа-
но је да Привремени орган одлучује о 
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питањима из надлежности Скупштине опш-
тине Ковин и извршних органа општине ве-
ћином гласова чланова Привременог органа.  
 Имајући у виду напред наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог Решења.  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се пок-
ренути управни спор тужбом код Управног 
суда у Београду, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. тужба се предаје суду не-
посредно или преко поште.  
 Решење доставити именованом и 
архиви Скупштине општине и објавити у 
„Службеном листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 020-7/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 

        Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
32. 
 

На основу тачка 5. а у вези са тачкама 
1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине оп-
штине Ковин и образовању Привременог ор-
гана општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 ЧОТИ ИМРЕУ, престаје мандат за-
меника председника Скупштине општине 
Ковин, са 21.02.2020. године, због распу-
штања Скупштине општине Ковин.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Чоти Имре је Решењем Скупштине 
општине Ковин број 020-38/2017-I од 
21.6.2017. године, изабран за заменика пред-
седника Скупштине општине Ковин.  
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог  

органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике Ср-
бије, распуштена је Скупштина општине Ко-
вин и образован Привремени орган.  
 Ова Одлука ступила је на снагу 
21.02.2020. године. Такође, Решење о имено-
вању председника и чланова Привременог 
органа општине Ковин ступило је на снагу 
даном ступања наведене Одлуке.  
 Чланом 5. поменуте Одлуке припи-
сано је да Привремени орган одлучује о 
питањима из надлежности Скупштине опш-
тине Ковин и извршних органа општине ве-
ћином гласова чланова Привременог органа.  
 Имајући у виду напред наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог Решења.  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се покре-
нути управни спор тужбом код Управног су-
да у Београду, у року од 30 дана од дана при-
јема Решења. тужба се предаје суду непо-
средно или преко поште.  
 Решење доставити именованом и 
архиви Скупштине општине и објавити у 
„Службеном листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 020-8/2020-I од 26. фебруара 2020. г. 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
33. 
 

На основу члана 1. а у вези са члано-
вима 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупшти-
не општине Ковин и образовању Привре-
меног органа општине Ковин („Сл.гласник 
РС“, бр. 14/2020) 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
06.02.2020. године. донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 

 I РАДМИЛИ СИКИМИЋ, дипло-
миранм правнику из Плочице, престаје ман-
дат секретара Скупштине општине Ковин, 
због распуштања Скупштине са 21.02.2020. 
године. 
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 II Ово Решење се објављује у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник  РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике 
Србије, распуштена је Скупштина општине 
Ковин и образован Привремени орган.  

Чланом 3. поменуте Одлуке, пропи-
сано је да Привремени орган обавља текуће и 
неодложне послове из надлежности Скуп-
штине општине Ковин и извршних органа 
општине утврђене законом и Статутом опш-
тине, до конституисања Скупштине и избора 
извршних органа општине након одржаних 
избора, у складу са законом.  

Радмила Сикимић, дипломирани пра-
вник из Плочице постављена је за секретара 
Скупштине општине Ковин Решењем Скуп-
штине општине Ковин број 020-11/2017-I од 
11.5.2017. године. 

У складу са одредбама Закона о ло-
калној самоуправи, секретару Скупштине 
престаје мандат пре истека времена на које је 
постављен: разрешењем, распуштањем Скуп-
штине или подношењем оставке. 

Имајући у виду напред наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог Решења.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ:  Против овог Решења може се покре-
нути управни спор тужбом код Управног су-
да у Београду, у року од 30 дана од дана при-
јема Решења. Тужба се предаје суду непо-
средно или преко поште.  

Решење доствити именованој и архи-
ви Скупштине општине Ковин. 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број. 020-9/2020-I од 26. фебруара 2020. г. 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
34. 
 

На основу тачка 1. и 2. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Ковин и 
образовању Привременог органа општине 
Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 14/2020) 

 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
26.02.2020. године. доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 Због распуштања Скупштине општи-
не Ковин престаје дужност председника и 
чланова сталних радних тела Скупштине 
општине Ковин на дан 21.02.2020. године и 
то:  

1. Савет за буџет и финансије 
Скупштине општине Ковин: др 
Срђан Ненек – председник Савета 
и чланови: Стеван Штетић, 
Наташа Николић, Блажо 
Станишић и Данијела 
Станојловић.  

2. Савет за урбанизам и 
комунално-стамбену делатност 
Скупштине општине Ковин: 
Душан Максимовић – председник 
и чланови: Владан Илић, 
Славиша Марковић, Душан 
Маодуш и Миливоје Станић. 

3. Савет за заштиту животне 
средине Скупштине општине 
Ковин: Дарко Баковић – 
председник и чланови: Бранко 
Алавања, Љубомир Стоилковић, 
Урош Ђокић и Александра 
Ранчић. 

4. Савет за привреду Скупштине 
општине Ковин: Катарина Ловић 
– председник и чланови: Срђан 
Карановић, Славољуб Лука, 
Радослав Стошић и Сава 
Ритопечки.  

5. Савет за јавне службе 
Скупштине општине Ковин: 
Снежана Томић – председник и 
чланови: Милица Станић, Тибор 
Барјактаров, Љубинка Корак и 
Драгана Миленковић.  

6. Комисија за административно-
мандатна питања Скупштине 
општине Ковин:  Милан 
Милованов – председник и 
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чланови: Соња Радишић, Лидија 
Сармеш, Зоран Мунћан и Марко 
Милосављевић. 

7. Комисија за представке и 
притужбе Скупштине општине 
Ковин: Милче Милутинов – 
председник и чланови Станиша 
Благојевић, Бранкица Николић, 
Јованка Добрић и Петар Бугарин. 

8. Комисија за прописе 
Скупштине општине Ковин: 
Биљана Илић – председник и 
чланови Драган Мишић, 
Слободан Лацку, Славица 
Мосуровић и Олгица Милојковић.  

 
II 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 020-10/2020-I од 26. фебруара 2020. г. 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
        Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
35. 
 

На основу тачка 5. а у вези са тачкама 
1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020) и тачке 4. став 2. Решења број 020-
1/2020-I од 06.02.2020. године 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 САЊИ ПЕТРОВИЋ, престаје дуж-
ност председника општине Ковин, са 
21.02.2020. године, због распуштања Скуп-
штине општине Ковин.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Сања Петровић је Решењем Скуп-
штине општине Ковин број 020-9/2017-I од 

11.5.2017. године, изабрана за председника 
општине Ковин.  
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог  
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике Ср-
бије, распуштена је Скупштина општине 
Ковин и образован Привремени орган.  
 Ова Одлука ступила је на снагу 
21.02.2020. године. Такође, Решење о имено-
вању председника и чланова Привременог 
органа општине Ковин ступило је на снагу 
даном ступања наведене Одлуке.  
 Чланом 5. поменуте Одлуке приписа-
но је да Привремени орган одлучује о пита-
њима из надлежности Скупштине општине 
Ковин и извршних органа општине већином 
гласова чланова Привременог органа.  
 Чланом 51. Закона о локалној само-
управи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др 
закон, 101/16-др.закон и 47/2018) прописано 
је да престанком мандата скупштине, преста-
је мандат извршних органа, с тим да они 
врше текуће послове из своје надлежности до 
ступања на дужност председника и чланова 
привременог органа, ако је мандат скуп-
штини престао због распуштања скупштине. 
 Тачком 4. став 2. Решења број 020-
1/2020-I од 06.02.2020. године прописано је 
да ће се дан престанка дужности текућих 
послова утврдити посебним актом. 
 Имајући у виду напред наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог Решења.  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се пок-
ренути управни спор тужбом код Управног 
суда у Београду, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. тужба се предаје суду не-
посредно или преко поште.  
 Решење доставити именованом и 
архиви Скупштине општине и објавити у 
„Службеном листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 020-11/2020-I од 26. фебруара 2020. г. 
    

ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
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36. 
 
 На основу тачка 5. а у вези са тачкама 
1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине оп-
штине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020) и тачке 4. став 2. Решења број 020-
1/2020-I од 06.02.2020. године 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ 
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 ЗОРАНУ НИКОЛИЋУ, престаје 
дужност заменика председника општине 
Ковин, са 21.02.2020. године, због распу-
штања Скупштине општине Ковин.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Зоран Николић је Решењем Скуп-
штине општине Ковин број 020-12/2017-I од 
11.5.2017. године, изабран за заменика пред-
седника општине Ковин.  
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог  
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике Ср-
бије, распуштена је Скупштина општине Ко-
вин и образован Привремени орган.  
 Ова Одлука ступила је на снагу 
21.02.2020. године. Такође, Решење о имено-
вању председника и чланова Привременог 
органа општине Ковин ступило је на снагу 
даном ступања наведене Одлуке.  
 Чланом 5. поменуте Одлуке прописа-
но је да Привремени орган одлучује о пита-
њима из надлежности Скупштине општине 
Ковин и извршних органа општине већином 
гласова чланова Привременог органа.  
 Чланом 51. Закона о локалној само-
управи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др 
закон, 101/16-др.закон и 47/2018) прописано 
је да престанком мандата скупштине, преста-
је мандат извршних органа, с тим да они 
врше текуће послове из своје надлежности до 
ступања на дужност председника и чланова 
привременог органа, ако је мандат 

скупштини престао због распуштања скуп-
штине. 
 Тачком 4. став 2. Решења број 020-
1/2020-I од 06.02.2020. године прописано је 
да ће се дан престанка дужности текућих 
послова утврдити посебним актом. 
 Имајући у виду напред наведено, од-
лучено је као у диспозитиву овог Решења.  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се покре-
нути управни спор тужбом код Управног су-
да у Београду, у року од 30 дана од дана при-
јема Решења. тужба се предаје суду непо-
средно или преко поште.  
 Решење доставити именованом и 
архиви Скупштине општине и објавити у 
„Службеном листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 020-12/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
37. 
 
 На основу тачке 5. а у вези са тачкама 
1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020) и тачке 4. став 2. Решења број 020-
1/2020-I од 06.02.2020. године 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 БОЈАНИ МИТРОВИЋ-ТАСИЋ, 
престаје дужност члана Општинског већа 
општине Ковин, са 21.02.2020. године, због 
распуштања Скупштине општине Ковин. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Бојана Митровић-Тасић је Решењем 
Скупштине општине Ковин број 02-13/2017-I 
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од 11.5.2017. године, изабрана за члана Оп-
штинског већа општине Ковин. 
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике Ср-
бије, распуштена је Скупштина општине Ко-
вин и образован Привремени орган. 
 Ова Одлука ступила је на снагу 
21.02.2020. године. Такође, Решење о имено-
вању председника и чланова Привременог 
органа општине Ковин ступило је на снагу 
даном ступања наведене Одлуке.  
 Чланом 5. поменуте Одлуке пропи-
сано је да Привремени орган одлучује о пи-
тањима из надлежности Скупштине општине 
Ковин и извршних органа општине већином 
гласова чланова Привременог органа.  
 Чланом 51. Закона о локалној само-
управи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др 
закон, 101/16-др.закон и 47/2018), прописано 
је да престанком мандата скупштине, пре-
стаје мандат извршних органа, с тим да они 
врше текуће послове из своје надлежности до 
ступања на дужност председника и чланова 
привременог органа, ако је мандат скуп-
штини престао због распуштања скупштине. 
 Тачком 4. став 2. Решења број 02-
1/202-I од 06.02.2020. године прописано је да 
ће се дан престанка вршења дужности теку-
ћих послова утврдити посебним актом.  

Имајући у виду напред наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог Решења.  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се по-
кренути управни спор тужбом код Управног 
суда у Београду, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. тужба се предаје суду не-
посредно или преко поште.  
 Решење доставити именованом и 
архиви Скупштине општине и објавити у 
„Службеном листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 02-2/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
                                    ПРЕДСЕДНИК 
      Сања Петровић, дипл.дефектолог 

38. 
 
 На основу тачке 5. а у вези са тачкама 
1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020) и тачке 4. став 2. Решења број 020-
1/2020-I од 06.02.2020. године 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 ДРАГАНУ ШЉИВОВАЧКОМ, пре-
стаје дужност члана Општинског већа опш-
тине Ковин, са 21.02.2020. године, због рас-
пуштања Скупштине општине Ковин. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Драган Шљивовачки је Решењем 
Скупштине општине Ковин број 02-14/2017-I 
од 11.5.2017. године, изабран за члана Опш-
тинског већа општине Ковин. 
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике Ср-
бије, распуштена је Скупштина општине 
Ковин и образован Привремени орган. 
 Ова Одлука ступила је на снагу 
21.02.2020. године. Такође, Решење о имено-
вању председника и чланова Привременог 
органа општине Ковин ступило је на снагу 
даном ступања наведене Одлуке.  
 Чланом 5. поменуте Одлуке про-
писано је да Привремени орган одлучује о 
питањима из надлежности Скупштине опш-
тине Ковин и извршних органа општине 
већином гласова чланова Привременог орга-
на.  
 Чланом 51. Закона о локалној само-
управи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др 
закон, 101/16-др.закон и 47/2018), прописано 
је да престанком мандата скупштине, пре-
стаје мандат извршних органа, с тим да они 
врше текуће послове из своје надлежности до 
ступања на дужност председника и чланова 
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привременог органа, ако је мандат скуп-
штини престао због распуштања скупштине. 
 Тачком 4. став 2. Решења број 02-
1/202-I од 06.02.2020. године прописано је да 
ће се дан престанка вршења дужности те-
кућих послова утврдити посебним актом.  

Имајући у виду напред наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог Решења.  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се пок-
ренути управни спор тужбом код Управног 
суда у Београду, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. тужба се предаје суду непо-
средно или преко поште.  
 Решење доставити именованом и 
архиви Скупштине општине и објавити у 
„Службеном листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 02-3/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

    
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
39. 
 
 На основу тачке 5. а у вези са тачкама 
1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине оп-
штине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020) и тачке 4. став 2. Решења број 020-
1/2020-I од 06.02.2020. године 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 ДРАГОСЛАВУ БУБАЊИ, престаје 
дужност члана Општинског већа општине 
Ковин, са 21.02.2020. године, због распушта-
ња Скупштине општине Ковин. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Драгослав Бубања је Решењем Скуп-
штине општине Ковин број 02-18/2017-I од 

11.5.2017. године, изабран за члана Општин-
ског већа општине Ковин. 
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике Ср-
бије, распуштена је Скупштина општине Ко-
вин и образован Привремени орган. 
 Ова Одлука ступила је на снагу 
21.02.2020. године. Такође, Решење о имено-
вању председника и чланова Привременог 
органа општине Ковин ступило је на снагу 
даном ступања наведене Одлуке.  
 Чланом 5. поменуте Одлуке прописа-
но је да Привремени орган одлучује о пита-
њима из надлежности Скупштине општине 
Ковин и извршних органа општине већином 
гласова чланова Привременог органа.  
 Чланом 51. Закона о локалној само-
управи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др 
закон, 101/16-др.закон и 47/2018), прописано 
је да престанком мандата скупштине, пре-
стаје мандат извршних органа, с тим да они 
врше текуће послове из своје надлежности до 
ступања на дужност председника и чланова 
привременог органа, ако је мандат скуп-
штини престао због распуштања скупштине. 
 Тачком 4. став 2. Решења број 02-
1/202-I од 06.02.2020. године прописано је да 
ће се дан престанка вршења дужности теку-
ћих послова утврдити посебним актом.  

Имајући у виду напред наведено, од-
лучено је као у диспозитиву овог Решења.  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се пок-
ренути управни спор тужбом код Управног 
суда у Београду, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. тужба се предаје суду непо-
средно или преко поште.  
 Решење доставити именованом и ар-
хиви Скупштине општине и објавити у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 02-4/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
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40. 
 
 На основу тачке 5. а у вези са тачкама 
1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине оп-
штине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020) и тачке 4. став 2. Решења број 020-
1/2020-I од 06.02.2020. године 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 ЂУРИ ЦРЕПАЈСКОМ, престаје 
дужност члана Општинског већа општине 
Ковин, са 21.02.2020. године, због распушта-
ња Скупштине општине Ковин. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Ђура Црепајски је Решењем Скуп-
штине општине Ковин број 02-16/2017-I од 
11.5.2017. године, изабран за члана Општин-
ског већа општине Ковин. 
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике Ср-
бије, распуштена је Скупштина општине Ко-
вин и образован Привремени орган. 
 Ова Одлука ступила је на снагу 
21.02.2020. године. Такође, Решење о имено-
вању председника и чланова Привременог 
органа општине Ковин ступило је на снагу 
даном ступања наведене Одлуке.  
 Чланом 5. поменуте Одлуке пропи-
сано је да Привремени орган одлучује о пита-
њима из надлежности Скупштине општине 
Ковин и извршних органа општине већином 
гласова чланова Привременог органа.  
 Чланом 51. Закона о локалној само-
управи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др 
закон, 101/16-др.закон и 47/2018), прописано 
је да престанком мандата скупштине, преста-
је мандат извршних органа, с тим да они 
врше текуће послове из своје надлежности до 
ступања на дужност председника и чланова 
привременог органа, ако је мандат 

скупштини престао због распуштања скуп-
штине. 
 Тачком 4. став 2. Решења број 02-
1/202-I од 06.02.2020. године прописано је да 
ће се дан престанка вршења дужности те-
кућих послова утврдити посебним актом.  

Имајући у виду напред наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог Решења.  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се покре-
нути управни спор тужбом код Управног су-
да у Београду, у року од 30 дана од дана при-
јема Решења. тужба се предаје суду непо-
средно или преко поште.  
 Решење доставити именованом и ар-
хиви Скупштине општине и објавити у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 02-5/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
41. 
 
 На основу тачке 5. а у вези са тачкама 
1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине оп-
штине Ковин и образовању Привременог ор-
гана општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020) и тачке 4. став 2. Решења број 020-
1/2020-I од 06.02.2020. године 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 МИЛЕНКУ ГРУЈИЧИЋУ, престаје 
дужност члана Општинског већа општине 
Ковин, са 21.02.2020. године, због распушта-
ња Скупштине општине Ковин. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Миленко Грујичић је Решењем Скуп-
штине општине Ковин број 02-17/2017-I од 
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11.5.2017. године, изабран за члана Општи-
нског већа општине Ковин. 
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике 
Србије, распуштена је Скупштина општине 
Ковин и образован Привремени орган. 
 Ова Одлука ступила је на снагу 
21.02.2020. године. Такође, Решење о имено-
вању председника и чланова Привременог 
органа општине Ковин ступило је на снагу 
даном ступања наведене Одлуке.  
 Чланом 5. поменуте Одлуке прописа-
но је да Привремени орган одлучује о пи-
тањима из надлежности Скупштине општине 
Ковин и извршних органа општине већином 
гласова чланова Привременог органа.  
 Чланом 51. Закона о локалној са-
моуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-
др закон, 101/16-др.закон и 47/2018), про-
писано је да престанком мандата скупштине, 
престаје мандат извршних органа, с тим да 
они врше текуће послове из своје надлеж-
ности до ступања на дужност председника и 
чланова привременог органа, ако је мандат 
скупштини престао због распуштања скуп-
штине. 
 Тачком 4. став 2. Решења број 02-
1/202-I од 06.02.2020. године прописано је да 
ће се дан престанка вршења дужности теку-
ћих послова утврдити посебним актом.  

Имајући у виду напред наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог Решења.  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се покре-
нути управни спор тужбом код Управног су-
да у Београду, у року од 30 дана од дана при-
јема Решења. тужба се предаје суду непо-
средно или преко поште.  
 Решење доставити именованом и ар-
хиви Скупштине општине и објавити у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 02-6/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

      
ПРЕДСЕДНИК 

         Сања Петровић, дипл.дефектолог 

42. 
 
 На основу тачке 5. а у вези са тачкама 
1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине оп-
штине Ковин и образовању Привременог ор-
гана општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020) и тачке 4. став 2. Решења број 020-
1/2020-I од 06.02.2020. године 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 НЕБОЈШИ БУФАНУ, престаје дуж-
ност члана Општинског већа општине Ковин, 
са 21.02.2020. године, због распуштања Ску-
пштине општине Ковин. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Небојши Буфану је Решењем Скуп-
штине општине Ковин број 02-13/2019-I од 
22.11.2019. године, изабран за члана Општи-
нског већа општине Ковин. 
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике Ср-
бије, распуштена је Скупштина општине Ко-
вин и образован Привремени орган. 
 Ова Одлука ступила је на снагу 
21.02.2020. године. Такође, Решење о имено-
вању председника и чланова Привременог 
органа општине Ковин ступило је на снагу 
даном ступања наведене Одлуке.  
 Чланом 5. поменуте Одлуке пропи-
сано је да Привремени орган одлучује о пита-
њима из надлежности Скупштине општине 
Ковин и извршних органа општине већином 
гласова чланова Привременог органа.  
 Чланом 51. Закона о локалној самоуп-
рави („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др 
закон, 101/16-др.закон и 47/2018), прописано 
је да престанком мандата скупштине, преста-
је мандат извршних органа, с тим да они вр-
ше текуће послове из своје надлежности до 
ступања на дужност председника и чланова 
привременог органа, ако је мандат 
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скупштини престао због распуштања скуп-
штине. 
 Тачком 4. став 2. Решења број 02-
1/202-I од 06.02.2020. године прописано је да 
ће се дан престанка вршења дужности теку-
ћих послова утврдити посебним актом.  

Имајући у виду напред наведено, од-
лучено је као у диспозитиву овог Решења.  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се покре-
нути управни спор тужбом код Управног су-
да у Београду, у року од 30 дана од дана при-
јема Решења. тужба се предаје суду непо-
средно или преко поште.  
 Решење доставити именованом и ар-
хиви Скупштине општине и објавити у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 02-7/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
43. 
 
 На основу тачке 5. а у вези са тачкама 
1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине оп-
штине Ковин и образовању Привременог ор-
гана општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020) и тачке 4. став 2. Решења број 020-
1/2020-I од 06.02.2020. године 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 НИНИ КОЗИЦИ, престаје дужност 
члана Општинског већа општине Ковин, са 
21.02.2020. године, због распуштања Скуп-
штине општине Ковин. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Нина Козица је Решењем Скупштине 
општине Ковин број 02-15/2017-I од 

11.5.2017. године, изабрана за члана Општин-
ског већа општине Ковин. 
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике Ср-
бије, распуштена је Скупштина општине Ко-
вин и образован Привремени орган. 
 Ова Одлука ступила је на снагу 
21.02.2020. године. Такође, Решење о имено-
вању председника и чланова Привременог 
органа општине Ковин ступило је на снагу 
даном ступања наведене Одлуке.  
 Чланом 5. поменуте Одлуке пропи-
сано је да Привремени орган одлучује о пи-
тањима из надлежности Скупштине општине 
Ковин и извршних органа општине већином 
гласова чланова Привременог органа.  
 Чланом 51. Закона о локалној само-
управи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др 
закон, 101/16-др.закон и 47/2018), прописано 
је да престанком мандата скупштине, пре-
стаје мандат извршних органа, с тим да они 
врше текуће послове из своје надлежности до 
ступања на дужност председника и чланова 
привременог органа, ако је мандат скуп-
штини престао због распуштања скупштине. 
 Тачком 4. став 2. Решења број 02-
1/202-I од 06.02.2020. године прописано је да 
ће се дан престанка вршења дужности теку-
ћих послова утврдити посебним актом.  

Имајући у виду напред наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог Решења.  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се пок-
ренути управни спор тужбом код Управног 
суда у Београду, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. тужба се предаје суду 
непосредно или преко поште.  
 Решење доставити именованом и ар-
хиви Скупштине општине и објавити у 
„Службеном листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 02-8/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
        Сања Петровић, дипл.дефектолог 
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44. 
 
 На основу тачке 5. а у вези са тачкама 
1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине оп-
штине Ковин и образовању Привременог ор-
гана општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020) и тачке 4. став 2. Решења број 020-
1/2020-I од 06.02.2020. године 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 РОБЕРТУ ТОТ, престаје дужност 
члана Општинског већа општине Ковин, са 
21.02.2020. године, због распуштања Скуп-
штине општине Ковин. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Роберт Тот је Решењем Скупштине 
општине Ковин број 02-19/2017-I од 
11.5.2017. године, изабран за члана Општин-
ског већа општине Ковин. 
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике Ср-
бије, распуштена је Скупштина општине Ко-
вин и образован Привремени орган. 
 Ова Одлука ступила је на снагу 
21.02.2020. године. Такође, Решење о имено-
вању председника и чланова Привременог 
органа општине Ковин ступило је на снагу 
даном ступања наведене Одлуке.  
 Чланом 5. поменуте Одлуке прописа-
но је да Привремени орган одлучује о пи-
тањима из надлежности Скупштине општине 
Ковин и извршних органа општине већином 
гласова чланова Привременог органа.  
 Чланом 51. Закона о локалној самоуп-
рави („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др 
закон, 101/16-др.закон и 47/2018), прописано 
је да престанком мандата скупштине, преста-
је мандат извршних органа, с тим да они 
врше текуће послове из своје надлежности до 
ступања на дужност председника и чланова 
привременог органа, ако је мандат 

скупштини престао због распуштања скуп-
штине. 
 Тачком 4. став 2. Решења број 02-
1/202-I од 06.02.2020. године прописано је да 
ће се дан престанка вршења дужности теку-
ћих послова утврдити посебним актом.  

Имајући у виду напред наведено, од-
лучено је као у диспозитиву овог Решења.  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се пок-
ренути управни спор тужбом код Управног 
суда у Београду, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. тужба се предаје суду не-
посредно или преко поште.  
 Решење доставити именованом и ар-
хиви Скупштине општине и објавити у 
„Службеном листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 02-9/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
45. 
 
 На основу тачке 5. а у вези са тачкама 
1. и 2. Одлуке о распуштању Скупштине оп-
штине Ковин и образовању Привременог ор-
гана општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020) и тачке 4. став 2. Решења број 020-
1/2020-I од 06.02.2020. године 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 СУЗАНИ РАКИТОВАН, престаје 
дужност члана Општинског већа општине 
Ковин, са 21.02.2020. године, због распушта-
ња Скупштине општине Ковин. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Сузана Ракитован је Решењем Скуп-
штине општине Ковин број 02-4/2018-I од 
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19.02.2020. године, изабрана за члана Оп-
штинског већа општине Ковин. 
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовању Привременог 
органа општине Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), коју је донела Влада Републике Ср-
бије, распуштена је Скупштина општине Ко-
вин и образован Привремени орган. 
 Ова Одлука ступила је на снагу 
21.02.2020. године. Такође, Решење о имено-
вању председника и чланова Привременог 
органа општине Ковин ступило је на снагу 
даном ступања наведене Одлуке.  
 Чланом 5. поменуте Одлуке пропи-
сано је да Привремени орган одлучује о пи-
тањима из надлежности Скупштине општине 
Ковин и извршних органа општине већином 
гласова чланова Привременог органа.  
 Чланом 51. Закона о локалној само-
управи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др 
закон, 101/16-др.закон и 47/2018), прописано 
је да престанком мандата скупштине, пре-
стаје мандат извршних органа, с тим да они 
врше текуће послове из своје надлежности до 
ступања на дужност председника и чланова 
привременог органа, ако је мандат скупшти-
ни престао због распуштања скупштине. 
 Тачком 4. став 2. Решења број 02-
1/202-I од 06.02.2020. године прописано је да 
ће се дан престанка вршења дужности теку-
ћих послова утврдити посебним актом.  

Имајући у виду напред наведено, 
одлучено је као у диспозитиву овог Решења.  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се пок-
ренути управни спор тужбом код Управног 
суда у Београду, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. тужба се предаје суду непо-
средно или преко поште.  
 Решење доставити именованом и ар-
хиви Скупштине општине и објавити у 
„Службеном листу општине Ковин“.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 02-10/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
        Сања Петровић, дипл.дефектолог 

46. 
 
 На основу члана 70. став 5. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и је-
диницама локалне самоуправе („Сл.гласник 
РС“. бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 
86/2019), а у вези Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Ковин и образовању 
Привременог органа општине Ковин 24 број 
020-1586/2020 од 20.02.2020. године 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

 Р Е Ш Е Њ Е  
 
I 

 ОЛИВЕРА ТАНАСИЈЕВИЋ, помо-
ћник председника општине Ковин разре-
шава се  дужности помоћника председника 
општине закључно са 21.02.2020. године. 
 

II 
 Решење доставити именованој, Оп-
штинској управи општине Ковин – Одељењу 
за послове органа општине и заједничке пос-
лове.  
 

III 
 Ово Решење објављује се у „Службе-
ном листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Решењем председника општине Ко-
вин број 112-31/2017-II oд 12. маја 2017. го-
дине, Оливера Танасијевић је постављена за 
помоћника председника општине Ковин за 
област друштвених делатности. 
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовањем Привременог 
органа општине Ковин 24 број 020-1586/2020 
од 20.02.2020. године коју је донела Влада 
Републике Србије, (Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), а која је ступила на снагу 
21.02.2020. године, распуштена је Скупштина 
општине Ковин и образован Привремени 
орган.  
 Истом Одлуком, а у складу са Зако-
ном о локалној самоуправи, престала је дуж-
ност Општинског већа општине Ковин и 
председника општине Ковин, као и извршних 
органа.  
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 У складу са чланом 70. став 5. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, којим је 
предвиђено да се радни однос може засно-
вати и за време чије је трајање унапред од-
ређено на радним местима у кабинету градо-
начелника, председника општине или пред-
седника градске општине, док траје дужност 
тих изабраних члица (помоћници градона-
челника, односно председника општине као и 
друга лица која заснивају радни однос на 
радним местима у кабинету), не постоји ни-
какав правни основ за даље обављање функ-
ције помоћника председника од стране Оли-
вере Танасијевић, у ситуацији када је пред-
седнику општине који је именованог поста-
вио на ову функцију  престала дужност. 
 Из напред наведених разлога одлуче-
но је као у диспозитиву овог Решења. 
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог Ре-
шења може се покренути управни спор ту-
жбом код Управног суда у Београду, у року 
од 30 дана од дана пријема Решења. Тужба се 
предаје суду непосредно или преко поште.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 020-13/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
47. 
 
 На основу члана 70. став 5. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 
РС“. бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 
86/2019), а у вези Одлуке о распуштању Ску-
пштине општине Ковин и образовању При-
временог органа општине Ковин 24 број 020-
1586/2020 од 20.02.2020. године 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  

 Р Е Ш Е Њ Е  
 
I 

 РАТКО МОСУРОВИЋ, помоћник 
председника општине Ковин разрешава се  
дужности помоћника председника општине 
закључно са 21.02.2020. године. 

II 
 Решење доставити именованом, Опш-
тинској управи општине Ковин – Одељењу за 
послове органа општине и заједничке пос-
лове.  
 

III 
 Ово Решење објављује се у „Службе-
ном листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Решењем председника општине Ко-
вин број 112-30/2017-II oд 12. маја 2017. го-
дине, Ратко Мосуровић је постављен за по-
моћника председника општине Ковин за ре-
гионални развој и локалну самоуправу. 
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовањем Привременог 
органа општине Ковин 24 број 020-1586/2020 
од 20.02.2020. године коју је донела Влада 
Републике Србије, (Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), а која је ступила на снагу 
21.02.2020. године, распуштена је Скупштина 
општине Ковин и образован Привремени 
орган.  
 Истом Одлуком, а у складу са Зако-
ном о локалној самоуправи, престала је дуж-
ност Општинског већа општине Ковин и 
председника општине Ковин, као и извршних 
органа.  
 У складу са чланом 70. став 5. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, којим је 
предвиђено да се радни однос може заснова-
ти и за време чије је трајање унапред одре-
ђено на радним местима у кабинету гра-
доначелника, председника општине или 
председника градске општине, док траје 
дужност тих изабраних лица (помоћници 
градоначелника, односно председника опш-
тине као и друга лица која заснивају радни 
однос на радним местима у кабинету), не 
постоји никакав правни основ за даље оба-
вљање функције помоћника председника од 
стране Ратка Мосуровића, у ситуацији када је 
председнику општине који је именованог 
поставио на ову функцију  престала дужност. 
 Из напред наведених разлога одлу-
чено је као у диспозитиву овог Решења. 
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог Ре-
шења може се покренути управни спор туж-
бом код Управног суда у Београду, у року од 



26. Фебруар 2020. године                 С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т                     Страна 25 Број 4 
 
 

 

 

30 дана од дана пријема Решења. Тужба се 
предаје суду непосредно или преко поште.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 020-14/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
48. 
 
 На основу члана 70. став 5. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 
РС“. бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 
86/2019), а у вези Одлуке о распуштању Ску-
пштине општине Ковин и образовању При-
временог органа општине Ковин 24 број 020-
1586/2020 од 20.02.2020. године 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  
 

 Р Е Ш Е Њ Е  
 
I 

 НЕМАЊА ВУЈАСИНОВИЋ, помо-
ћник председника општине Ковин разре-
шава се  дужности помоћника председника 
општине закључно са 21.02.2020. године. 
 

II 
 Решење доставити именованом, Опш-
тинској управи општине Ковин – Одељењу за 
послове органа општине и заједничке пос-
лове.  
 

III 
 Ово Решење објављује се у „Служ-
беном листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Решењем председника општине Ко-
вин број 112-32/2017-II oд 30. маја 2017. го-
дине, Немањи Вујасиновић је постављен за 
помоћника председника општине Ковин за 
област привреде, комуналне инфраструктуре 
и урбанизма. 
 Одлуком о распуштању Скупштине 
општине Ковин и образовањем Привременог 

органа општине Ковин 24 број 020-1586/2020 
од 20.02.2020. године коју је донела Влада 
Републике Србије, (Сл.гласник РС“, бр. 
14/2020), а која је ступила на снагу 
21.02.2020. године, распуштена је Скупштина 
општине Ковин и образован Привремени 
орган.  
 Истом Одлуком, а у складу са За-
коном о локалној самоуправи, престала је 
дужност Општинског већа општине Ковин и 
председника општине Ковин, као и извршних 
органа.  
 У складу са чланом 70. став 5. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, којим је 
предвиђено да се радни однос може засно-
вати и за време чије је трајање унапред 
одређено на радним местима у кабинету 
градоначелника, председника општине или 
председника градске општине, док траје 
дужност тих изабраних лица (помоћници 
градоначелника, односно председника опш-
тине као и друга лица која заснивају радни 
однос на радним местима у кабинету), не 
постоји никакав правни основ за даље 
обављање функције помоћника председника 
од стране Немање Вујасиновића, у ситуацији 
када је председнику општине који је име-
нованог поставио на ову функцију  престала 
дужност. 
 Из напред наведених разлога одлу-
чено је као у диспозитиву овог Решења. 
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог Ре-
шења може се покренути управни спор туж-
бом код Управног суда у Београду, у року од 
30 дана од дана пријема Решења. Тужба се 
предаје суду непосредно или преко поште.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 020-15/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
49. 
 
 На основу члана 4. став 33. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Ковин и 
образовању Привременог органа општине 
Ковин („Сл.гласник РС“, бр. 14/2020) и члана 
6. став 1. Пословника Привременог органа 
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општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 4/2020), 
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
26.02.2020. године, донео је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ 
КОВИН 

 
I ИМЕНУЈЕ СЕ  Радмила Сики-

мић, дипломирани правник из Плочице, за 
секретара Привременог органа општине 
Ковин.  

II Лице из тачке I овог Решења функ-
цију секретара Привременог органа општине 
Ковин обављаће на сталном раду. 

III Ово Решење се објављује у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Чланом 4. став 3. Одлуке о распушта-
њу Скупштине општине Ковин и образовању 
Привременог органа општине Ковин („Сл. 
гласник РС“, бр. 14/2020) прописано је да 
Привремени орган именује секретара При-
временог органа. 
 Чланом 6. став 1. Пословника При-
временог органа општине Ковин прописано 
је да секретара именује Привремени орган, на 
образложен предлог председника Привреме-
ног органа, већином гласова од укупног броја 
чланова Привременог органа, а чланом 7. ис-
тог Пословника, прописано је да за секретара 
Привременог органа може бити именовано 
лице које има стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студи-
јама, специјалистичким студијама, односно 
основним струковним студијама у трајању од 
најмање 4 године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, са положеним стручним 
испитом за рад у органима управе и радним 
искуством од најмање три године. 
 Образложен предлог за секретара 
Привременог органа општине Ковин дао је 
председник Привременог органа дана 
26.02.2020. године. 
 Имајући у виду све наведено, При-
времени орган општине Ковин је одлучио да 
за секретара Привременог органа општине 

Ковин именује Радмилу Сикимић, дипломи-
раног правника из Плочице, која ће ову 
функцију обављати одговорно и квалитетно. 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се покре-
нути управни спор тужбом код Управног 
суда у Београду, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. Тужба се предаје суду непо-
средно или преко поште.  
 Решење доставити именованој, Оде-
љењу за финансије општинске управе Ковин, 
Одељењу за послове органа општине и зајед-
ничке послове и архиви Привременог органа 
општине Ковин. 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 020-18/2020-I од 26. фебруара 2020. 
године 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
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