
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XV  БРОЈ 9 КОВИН, 6. ЈУН 2017. ГОДИНЕ 

  
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 

116. 
 

На основу члана 56. став 5. Закона о 
локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), и 
члана 7. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН на седници одржаној дана 06.6.2017. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ 

ОДБОРА  
 

I 
Образује се Верификациони одбор за 

потврђивање мандата изабраним одборници-
ма у саставу:  
 
1. РАДИША АНТОНИЈЕВ - са Изборне 

листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БРЖЕ, 
ЈАЧЕ, БОЉЕ 

 

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

 

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

 
II 

Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-34/2017-I од 06. јуна 2017. године  

 
   ПРЕДСЕДНИК 
   Зоран Брадањи 

117. 
 

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 
56. став 5. 6. и 7. Закона о локалним избори-
ма ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 – 
Одлука УС и 54/2011) и члана 104. Послов-
ника Скупштине општине Ковин ("Сл.лист 
општине Ковин", бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 06.6.2017. 
године, у 09,48  сати,  донела  jе  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

МИЛАНУ ДРАГИЋУ  
 
I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Милану Драгићу, електротехничару-пети сте-
пен, из Мраморка, ул. Братства  Јединства 
127 А, рођеном 1965. године, са изборне лис-
те АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, 
БОЉЕ, изабраном на изборима за одборнике 
Скупштине општине Ковин који су одржани 
23. априла 2017. године. 
 

II 
Ово Решење објавити  у "Службеном 

листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 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 следе-
ћем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од кандида-
та пре потврђивања мандата прибавља пис-
мена сагласност да прихвата мандат.  
 Чланом 56. став 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да о потврђивању 
мандата одборника, на основу извештаја 
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верификационог одбора, скупштина одлучује 
јавним гласањем. У гласању могу учествова-
ти кандидати за одборнике којима су мандати 
додељени у складу са чланом 43. овог Закона 
и који имају уверење изборне комисије једи-
нице 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 има-
ју уверење изборне комисије јединице локал-
не самоуправе да су изабрани.  
 На седници Скупштине општине Ко-
вин одржаној дана 06.6.2017. године форми-
ран је Верификациони одбор за потврђивање 
мандата новог одборника. Верификациони 
одбор је у свом извештају предложио Скуп-
штини општине Ковин, на основу уверења 
Изборне комисије о избору за одборника СО 
Ковин да потврди мандат одборнику Милану 
Драгићу, сходно члану 48. став 1. Закона о 
локалним изборима. 
 Скупштина општине Ковин је на ос-
нову Извештаја Верификационог одбора јав-
ним гласањем одлучила да потврди мандат 
наведеном одборнику. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата одбор-
ника 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 скуп-
штина доноси.  

С обзиром на наведено одлучено је 
као у диспозитиву.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду у року од 48 часова од доношења 
Решења Скупштине општине 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-26/2017-I06. јуна 2017. године 

 
    ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Брадањи 
 

 
 
 

118. 
 

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 
56. став 5. 6. и 7. Закона о локалним избори-
ма ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 – 
Одлука УС и 54/2011) и члана 104. Послов-
ника Скупштине општине Ковин ("Сл.лист 
општине Ковин", бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана  06.6.2017. 
године, у 09,49  сати,  д о н е л а     ј е  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
АЛЕКСАНДРУ ТРНОВАНОВИЋУ 

 
I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Александру Трновановићу, предузетнику, из 
Плочице, ул. Краља Петра Првог 121, рође-
ном 1983. године, са изборне листе АЛЕК-
САНДАР ВУЧИЋ-БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ, иза-
браном на изборима за одборнике Скупшти-
не општине Ковин који су одржани 23. апри-
ла 2017. године. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 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 следе-
ћем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од кандида-
та пре потврђивања мандата прибавља пис-
мена сагласност да прихвата мандат.  
 Чланом 56. став 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да о потврђивању 
мандата одборника, на основу извештаја ве-
рификационог одбора, скупштина одлучује 
јавним гласањем. У гласању могу учествова-
ти кандидати за одборнике којима су мандати 
додељени у складу са чланом 43. овог Закона 
и који имају уверење изборне комисије једи-
нице локалне самоуправе да су изабрани. 
Ставом 6. истог члана прописано је да када 
Скупштина после конституисања одлучује о 
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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 има-
ју уверење изборне комисије јединице локал-
не самоуправе да су изабрани.  
 На седници Скупштине општине Ко-
вин одржаној дана 06.6.2017. године форми-
ран је Верификациони одбор за потврђивање 
мандата новог одборника. Верификациони 
одбор је у свом извештају предложио Скуп-
штини општине Ковин, на основу уверења 
Изборне комисије о избору за одборника СО 
Ковин да потврди мандат одборнику Алек-
сандру Трновановићу, сходно члану 48. став 
1. Закона о локалним изборима. 
 Скупштина општине Ковин је на ос-
нову Извештаја Верификационог одбора јав-
ним гласањем одлучила да потврди мандат 
наведеном одборнику. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата одбор-
ника 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 скуп-
штина доноси.  

С обзиром на наведено одлучено је 
као у диспозитиву.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду у року од 48 часова од доношења 
Решења Скупштине општине 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-27/2017-I06.јуна 2017. године 

      
ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Брадањи 

 
119. 
 

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 
56. став 5. 6. и 7. Закона о локалним избори-
ма ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 – 
Одлука УС и 54/2011) и члана 104. Пос-
ловника Скупштине општине Ковин ("Сл. 
лист општине Ковин", бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана  
06.6.2017. године, у 09,50 сати,  донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

СНЕЖАНИ ТОМИЋ 
 
I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Снежани Томић, дипломираном васпитачу, 
из Ковина, ул. Аеродромска 16, рођеној 1991. 
године, са изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - БРЖЕ, ЈАЧЕ БОЉЕ, изабраној на 
изборима за одборнике Скупштине општине 
Ковин који су одржани 23. априла 2017. го-
дине. 
 

II 
Ово Решење објавити  у "Службеном 

листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 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 сле-
дећем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од кандида-
та пре потврђивања мандата прибавља пис-
мена сагласност да прихвата мандат.  
 Чланом 56. став 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да о потврђивању 
мандата одборника, на основу извештаја ве-
рификационог одбора, скупштина одлучује 
јавним гласањем. У гласању могу учество-
вати кандидати за одборнике којима су ман-
дати додељени у складу са чланом 43. овог 
Закона и који имају уверење изборне коми-
сије јединице локалне самоуправе да су иза-
брани. Ставом 6. истог члана прописано је да 
када Скупштина после конституисања одлу-
чује о потврђивању мандата нових одборни-
ка, у гласању, поред одборника, могу учес-
твовати и кандидати којима су мандати доде-
љени у складу са чланом 48. овог Закона и 
који имају уверење изборне комисије једини-
це локалне самоуправе да су изабрани.  
 На седници Скупштине општине Ко-
вин одржаној дана 06.6.2017. године форми-
ран је Верификациони одбор за потврђивање 
мандата новог одборника. Верификациони 
одбор је у свом извештају предложио Скуп-
штини општине Ковин, на основу уверења 
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Изборне комисије о избору за одборника СО 
Ковин да потврди мандат одборнику Снежа-
ни Томић, сходно члану 48. став 1. Закона о 
локалним изборима. 
 Скупштина општине Ковин је на ос-
нову Извештаја Верификационог одбора јав-
ним гласањем одлучила да потврди мандат 
наведеном одборнику. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата одбор-
ника 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 скуп-
штина доноси.  

С обзиром на наведено одлучено је 
као у диспозитиву.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду у року од 48 часова од доношења 
Решења Скупштине општине 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-28/2017-I06. јуна 2017. године 

      
ПРЕДСЕДНИК

 Зоран Брадањи 
 

120. 
 

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 
56. став 5. 6. и 7. Закона о локалним избо-
рима ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 
– Одлука УС и 54/2011) и члана 104. Послов-
ника Скупштине општине Ковин ("Сл.лист 
општине Ковин", бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана  
06.6.2017. године, у 09,51 сати,  донела  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 
ОДБОРНИКУ  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
СЛОБОДАНУ ЛАЦКУ 

 
I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Слободану Лацку, аутомеханичару, из Дели-
блата, ул. Иве Лоле Рибара 64, рођеном 1968. 
године, са изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ, изабраном на 
изборима за одборнике Скупштине општине 
Ковин који су одржани 23. априла 2017. го-
дине. 

II 
Ово Решење објавити  у "Службеном 

листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 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 следе-
ћем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од канди-
дата пре потврђивања мандата прибавља пис-
мена 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 учество-
вати кандидати за одборнике којима су ман-
дати додељени у складу са чланом 43. овог 
Закона и који имају уверење изборне коми-
сије јединице локалне самоуправе да су иза-
брани. Ставом 6. истог члана прописано је да 
када Скупштина после конституисања одлу-
чује о потврђивању мандата нових одборни-
ка, у гласању, поред одборника, могу учес-
твовати и кандидати којима су мандати до-
дељени у складу са чланом 48. овог Закона и 
који имају уверење изборне комисије једи-
нице локалне самоуправе да су изабрани.  
 На седници Скупштине општине 
Ковин одржаној дана 06.6.2017. године фор-
миран је Верификациони одбор за потврђи-
вање мандата новог одборника. Верифика-
циони одбор је у свом извештају предложио 
Скупштини општине Ковин, на основу увере-
ња Изборне комисије о избору за одборника 
СО Ковин да потврди мандат одборнику 
Слободану Лацку, сходно члану 48. став 1. 
Закона о локалним изборима. 
 Скупштина општине Ковин је на ос-
нову Извештаја Верификационог одбора јав-
ним гласањем одлучила да потврди мандат 
наведеном одборнику. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата одбор-
ника може се изјавити жалба Управном суду 
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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: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду у року од 48 часова од доношења 
Решења Скупштине општине 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-29/2017-I06. јуна 2017. године 

 
ПРЕДСЕДНИК

 Зоран Брадањи 
 

121. 
 

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 
56. став 5. 6. и 7. Закона о локалним избори-
ма ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 – 
Одлука УС и 54/2011) и члана 104. Послов-
ника Скупштине општине Ковин ("Сл.лист 
општине Ковин", бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана  
06.6.2017. године, у 09,52 сати,  донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

ПЕТРУ ЦРЕПАЈСКОМ  
 

I 
 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Петру Црепајском, пољопривреднику, из Бава-
ништа, ул. Његошева 178,  рођеном 1949. го-
дине, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
– БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ, изабраном на изборима 
за одборнике Скупштине општине Ковин који 
су одржани 23. априла 2017. године. 
 

II 
Ово Решење објавити  у "Службеном 

листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 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 следе-
ћем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 

6. истог члана прописано је да се од кан-
дидата 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 учествова-
ти кандидати за одборнике којима су мандати 
додељени у складу са чланом 43. овог Закона 
и који имају уверење изборне комисије једи-
нице 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 има-
ју уверење изборне комисије јединице локал-
не самоуправе да су изабрани.  
 На седници Скупштине општине Ко-
вин одржаној дана 06.6.2017. године фор-
миран је Верификациони одбор за потвр-
ђивање мандата новог одборника. Верифика-
циони одбор је у свом извештају предложио 
Скупштини општине Ковин, на основу увере-
ња Изборне комисије о избору за одборника 
СО Ковин да потврди мандат одборнику 
Петру Црепајском, сходно члану 48. став 1. 
Закона о локалним изборима. 
 Скупштина општине Ковин је на ос-
нову Извештаја Верификационог одбора јав-
ним гласањем одлучила да потврди мандат 
наведеном одборнику. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата одбор-
ника 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 скуп-
штина доноси. С обзиром на наведено одлу-
чено је као у диспозитиву.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду у року од 48 часова од доношења 
Решења Скупштине општине 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-30/2017-I06. јуна 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Брадањи 



Страна 6 Број 9                           С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т                      6. Јун 2017. године 
 
 

 

 

122. 
 

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 
56. став 5. 6. и 7. Закона о локалним избо-
рима ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 
– Одлука УС и 54/2011) и члана 104. Пос-
ловника Скупштине општине Ковин ("Сл. 
лист општине Ковин", бр. 17/09и14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана  
06.6.2017. године, у 09,53 сати,  донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

ЕЛЕОНОРИ ИВАШКУ 
 
I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Елеонори Ивашку, дипломираном економис-
ти, из Делиблата, ул. Бориса Кидрича 40, ро-
ђеној 1988. године, са изборне листе АЛЕ-
КСАНДАР ВУЧИЋ - БРЖЕ, ЈАЧЕ БОЉЕ, 
изабраној на изборима за одборнике Скуп-
штине општине Ковин који су одржани 23. 
априла 2017. године. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 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 следе-
ћем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од кандида-
та пре потврђивања мандата прибавља пис-
мена 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 учествова-
ти кандидати за одборнике којима су мандати 
додељени у складу са чланом 43. овог Закона 
и који имају уверење изборне комисије једи-
нице 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 има-
ју уверење изборне комисије јединице ло-
калне самоуправе да су изабрани.  
 На седници Скупштине општине 
Ковин одржаној дана 06.6.2017. године фор-
миран је Верификациони одбор за потврђива-
ње мандата новог одборника. Верификацио-
ни одбор је у свом извештају предложио 
Скупштини општине Ковин, на основу увере-
ња Изборне комисије о избору за одборника 
СО Ковин да потврди мандат одборнику 
Елеонори Ивашку, сходно члану 48. став 1. 
Закона о локалним изборима. 
 Скупштина општине Ковин је на ос-
нову Извештаја Верификационог одбора јав-
ним гласањем одлучила да потврди мандат 
наведеном одборнику. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата одбор-
ника 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: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду у року од 48 часова од доношења 
Решења Скупштине општине 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-31/2017-I06. јуна 2017. године 

      
ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Брадањи 

 
123. 

 
На основу члана 48. став 1. и 6. члана 

56. став 5. 6. и 7. Закона о локалним избо-
рима ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 
– Одлука УС и 54/2011) и члана 104. Пос-
ловника Скупштине општине Ковин ("Сл. 
лист општине Ковин", бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана  
06.6.2017. године, у 09,53 сати,  д о н е л а   је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

ЉУБИНКИ КОРАК 
 
I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Љубинки Корак, дипл.политикологу, из Ко-
вина, ул. Војвођанска 47, рођеној 1953. годи-
не, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ –„Со-
цијалистичка  партија Србије (СПС), Кому-
нистичка  партија (КП),  Зелени Србије (ЗС), 
Покрет социјалиста (ПС), Српска народна 
партија   (СНП)“, изабраној на изборима за 
одборнике Скупштине општине Ковин који 
су одржани 23. априла 2017. године. 
 

II 
Ово Решење објавити  у "Службеном 

листу општине Ковин“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 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 следе-
ћем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од кан-
дидата 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 учество-
вати кандидати за одборнике којима су ман-
дати додељени у складу са чланом 43. овог 
Закона и који имају уверење изборне ко-
мисије јединице локалне самоуправе да су 
изабрани. Ставом 6. истог члана прописано је 
да када Скупштина после конституисања од-
лучује о потврђивању мандата нових одбор-
ника, у гласању, поред одборника, могу учес-
твовати и кандидати којима су мандати доде-
љени у складу са чланом 48. овог Закона и 
који имају уверење изборне комисије једи-
нице локалне самоуправе да су изабрани.  
 На седници Скупштине општине Ко-
вин одржаној дана 06.6.2017. године форми-
ран је Верификациони одбор за потврђивање 
мандата новог одборника. Верификациони 

одбор је у свом извештају предложио Скуп-
штини општине Ковин, на основу уверења 
Изборне комисије о избору за одборника СО 
Ковин да потврди мандат одборнику Љубин-
ки Корак, сходно члану 48. став 1. Закона о 
локалним изборима. 
 Скупштина општине Ковин је на ос-
нову Извештаја Верификационог одбора јав-
ним гласањем одлучила да потврди мандат 
наведеном одборнику. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата одбор-
ника 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 скуп-
штина доноси.  

С обзиром на наведено одлучено је 
као у диспозитиву.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду у року од 48 часова од доношења 
Решења Скупштине општине 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-32/2017-I 06. јуна 2017. године 

      
ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Брадањи 

 
124. 
 

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 
56. став 5. 6. и 7. Закона о локалним избори-
ма ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 – 
Одлука УС и 54/2011) и члана 104. Послов-
ника Скупштине општине Ковин ("Сл.лист 
општине Ковин", бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана  
06.6.2017. године, у 09,54 сати,  донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

ТОМИ СПАСИЋУ 
 
I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Томи Спасићу, пензионеру, из Гаја, ул. 
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Драгише Матића 6, рођеном 1967. године, са 
изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ –„Социјалис-
тичка  партија Србије (СПС), Комунистичка  
партија (КП),  Зелени Србије (ЗС), Покрет со-
цијалиста (ПС), Српска народна партија   
(СНП)“, изабраном на изборима за одборнике 
Скупштине општине Ковин који су одржани 
23. априла 2017. године. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 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 сле-
дећем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од канди-
дата 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 ве-
рификационог одбора, скупштина одлучује 
јавним гласањем. У гласању могу учес-
твовати 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 од-
лучује о потврђивању мандата нових одбор-
ника, у гласању, поред одборника, могу учес-
твовати и кандидати којима су мандати доде-
љени у складу са чланом 48. овог Закона и 
који имају уверење изборне комисије једини-
це локалне самоуправе да су изабрани.  
 На седници Скупштине општине Ко-
вин одржаној дана 06.6.2017. године форми-
ран је Верификациони одбор за потврђивање 
мандата новог одборника. Верификациони 
одбор је у свом извештају предложио Скуп-
штини општине Ковин, на основу уверења 
Изборне комисије о избору за одборника СО 
Ковин да потврди мандат одборнику Томи 
Спасићу, 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. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке 
донете у вези са потврђивањем мандата од-
борника може се изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења 
одлуке скупштине јединице локалне само-
управе.  
 Чланом 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин прописана су акта која скуп-
штина доноси.  

С обзиром на наведено одлучено је 
као у диспозитиву.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду у року од 48 часова од доношења 
Решења Скупштине општине 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-33/2017-I 06. јуна 2017. године 

      
ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Брадањи 

 
125. 
 

На основу члана 44.став 1. Статута 
општине Ковин ("Сл. лист општине Ковин", 
бр. 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015) и члана 52. Пословника Скупштине 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И 

ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

 
I 

 Председник и чланови Савета за 
буџет и финансије:  
 

1. ЕМИЛ ХМЕЛИРШ, из Гаја, 
Партизанска 80, председник 

2.   ЛОЛИТА РАДОВАНОВ из    
      Ковина, ул. Његошева 18, члан 
3.   СТЕВАН ШТЕТИЋ из  
Баваништа, ул. Боре Радића 90, члан 
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4.   ДАНИЈЕЛА МИКИЋ из Гаја,  
      ул. 7. Јула 16, члан, 

 5.   АЛЕКСАНДАР ЂЕРИЋ из    
                   Ковина, ул. Димитрија Туцовића  
                   20, члан 
 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности пред-
седника и чланова Савета за буџет и финан-
сије Скупштине општине Ковин. 

 
II 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-45/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                                  

      ПРЕДСЕДНИК 
            Зоран Брадањи 
 
126. 
 

На основу члана 43. став 1. и 3., и  
члана 44. Статута општине Ковин ("Сл.лист 
општине Ковин", бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 51.52.53. и 
63. Пословника Скупштине општине Ковин 
("Сл.лист општине Ковин", бр. 17/09 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017.  године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 За председника и чланове Савета за 
буџет и финансије Скупштине општине 
Ковин изабрани су: 
 

1. ДР СРЂАН НЕНЕК, из Гаја, ул.  
                 Николе Раткова 86,  за председника 
 2. СТЕВАН ШТЕТИЋ, из  
                  Баваништа, ул. Боре Радића 90, 
                  за члана 
 3. БОЈАНА ЈАЊЕВИЋ, из Ковина,  
                 ул. Цара Лазара 97/10, за члана 
 4. БЛАЖО СТАНИШИЋ, из  
                 Ковина, ул. Његошева 22, за члана 

 5. МИЛАН КОСТИЋ, из Баваништа,  
                 ул. Лазе Бугарског 124, за члана.  
   

II 
 Савет за буџет и финансије раз-
матра Предлог одлуке и других општих аката 
који се односе на финансирање послова опш-
тине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, 
буџет и завршни рачун,зајмове општине, фи-
нансијске извештаје установа и јавних пре-
дузећа чији је оснивач општина, друга пита-
ња из области имовинско-правних односа и 
финансија, као и питања које предложи пред-
седник савета или председник Скупштине.  
 

III 
Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-46/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
         Зоран Брадањи 
 
127. 
 

На основу члана 44. став 1. Статута 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015) и члана 52. Пословника Скупштине 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ И 
КОМУНАЛНO-СТАМБЕНУ  

ДЕЛАТНОСТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

 
I 

 Председник и чланови Савета за 
урбанизам и комунално-стамбену делатност:  
 
 1. ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ, из  
                 Баваништа, ул. Светислава   
                 Каначког 44,  председник 
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 2. ВЛАДАН ИЛИЋ, из Дубовца, ул.  
                 Миле Кердуља 3, члан 
 3. СЛАВИША МАРКОВИЋ, из  
                 Мраморка, ул. Дунавска 23, члан 
 4. ДРАГАН КРИШАНОВИЋ, из  
                 Гаја, ул. Дунавска 13, члан 
 5. МАТИЈА АРКО, из Ковина, ул.  
                 Михајла Пупина 43, члан 
 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника 
и чланова Савета за урбанизам и комунално-
стамбену делатност Скупштине општине 
Ковин. 

 
II 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-43/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 
         Зоран Брадањи 
 
128. 
 

На основу члана 43. став 1.и 3., члана 
44. Статута општине Ковин ("Сл.лист општи-
не Ковин", бр. 11/2012-пречишћен текст, 
25/2013 и 2/2015) и члана 51.52.53. и 64. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
("Сл. лист општине Ковин", бр. 17/09 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017.  године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ И 
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНУ 

ДЕЛАТНОСТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

 
I 

 За председника и чланове Савета за 
урбанизам и комунално-стамбену делатност 
Скупштине општине Ковин изабрани су: 

1. ДУШАН МАКСИМОВИЋ, из  
                 Ковина, ул. Мирослава Антића 5,   
                 за председника 

2. ВЛАДАН ИЛИЋ, из Дубовца, ул.  
                 Миле Кердуља 3, за члана 

3. СЛАВИША МАРКОВИЋ, из  
                  Мраморка, ул. Дунавска 13, за члана 

4. ПЕТАР КРСТИЋ, из Ковина, ул.  
                 Коче Анђелковића 8, за члана 

5. ВУК ВУКОВИЋ, из Ковина, ул.  
                 Соње Маринковић 8, за члана.  
  

II 
 Савет за урбанизам и комунално-
стамбену делатност разматра предлоге 
одлука, других општих аката који се односе 
на обављање и развој комуналних делатнос-
ти, уређивање и коришћење грађевинског 
земљишта, стамбену изградњу и стамбене 
односе, као и друга питања из ове области, 
пословног простора, као и друга питања која 
предложи председник савета или председник 
Скупштине.  
 

III 
Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-44/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                         

ПРЕДСЕДНИК 
         Зоран Брадањи 
 

129. 
 

На основу члана 44. став 1.  Статута 
општине Ковин ("Сл. лист општине Ковин", 
бр. 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015) и члана 52. Пословника Скупштине 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА  САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 
 

Председник и чланови Савета за 
привреду: 
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 1. БОЈАН СТОЈАНОВИЋ, из  
                  Баваништа, ул. Вукице Митровић  
                  86, председник 
 2. СРЂАН ВУКША, из Ковин, ул.  
                  Ватрогасна 2/19, члан 
 3. МИЛАН МИЛОВАНОВ, из  
                 Плочице, ул. Краља Петра I 66, члан 
 4. СЛОБОДАН ЂОРЂЕВИЋ, из  
                 Ковина, ул. Пролетерска 66, члан 
 5. АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ,  
                 из Делиблата, ул. Богдана  
                Петровића 54, члан 
  

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
председника и чланова Савета за привреду 
Скупштине општине Ковин. 

II 
Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-37/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
         Зоран Брадањи 
 
130. 
 

На основу члана 43. став 1. и 3., и  
члана 44. Статута општине Ковин ("Сл.лист 
општине Ковин", бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 51.52.53. и 
65. Пословника Скупштине општине Ковин 
("Сл.лист општине Ковин", бр. 17/09 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017.  године, донела је 
     

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

За председника и чланове Савета за 
привреду Скупштине општине Ковин 
изабрани су: 
 1. КАТАРИНА ЛОВИЋ, из Ковина,  
                 ул. Соње Маринковић 6,  за  
                 председника 

 2. СРЂАН КАРАНОВИЋ, из Гаја,  
                  ул. Саве Јанкова 95, за члана 
 3. СЛАВОЉУБ ЛУКА, из Дубовца,  
                  ул. Дунавска 30, за члана 
 4. РАДОСЛАВ СТОШИЋ, из  
                  Мраморка, ул. Светозара  
                  Марковића 91а, за члана 
 5. САВА РИТОПЕЧКИ, из  
                 Делиблата, ул. Иве Лоле Рибара 62,  
                 за члана.  
  

II 
 Савет за привреду  прати и разматра 
питања која се односе на занатство, туризам 
и угоститељаство, трговину, приватно преду-
зетништво, уређење, обезбеђење и коришће-
ње пословног простора, разматра питања из 
области пољопривреде и то: припрему за 
пролећне радове, жетву, јесење радове, из-
вештаје и процене о елементарним непогода-
ма у пољопривреди (суша, град, поплава, по-
жар), извештаје о раду пољопривредних пре-
дузећа, снабдевеност земљорадника семен-
ском робом, ђубривом и заштитним сред-
ствима, снабдевеност тржишта нафтним 
дериватима, разматра питања која се односе 
на шумарство, водопривреду, снабдевање 
општине пољопривредно-прехрамбеним про-
изводима и друга питања од значаја за развој 
свих привредних грана, а која предложи 
председник Савета или председник Скуп-
штине.  
 

III 
Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-38/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
         Зоран Брадањи 
 
131. 
 

На основу члана 44. став 1. Статута 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015) и члана 52. Пословника Скупштине 
општине Ковин ("Сл. лист општине Ковин", 
бр. 17/09 и 14/2015) 
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 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 Председник и чланови Савета за 
заштиту животне средине:  
 

1. СВЕТЛАНА АНЂЕЛКОВИЋ из 
Ковина, ул. ЈНА 2/32, председник 

2. БРАНКО АЛАВАЊА из 
Дубовца, ул. Николе Тесле 86, 
члан 

3. МИРЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ из 
Ковина, ул. Ратарска 11, члан 

4. РАДИША ИЛИЋ из Дубовца, 
ул. Цара Лазара 143, члан 

5. ЉУБОМИР СТОИЛКОВИЋ из 
Делиблата, ул. Пионирска 18, 
члан 

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности пред-
седника и члана Савета за заштиту животне 
средине Скупштине општине Ковин.  
 

II 
Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-41/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 
         Зоран Брадањи 
 
132. 
 

На основу члана 43. став 1. и 3., и  
члана 44. Статута општине Ковин ("Сл.лист 
општине Ковин", бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 51.52.53. и 
66. Пословника Скупштине општине Ковин 
("Сл. лист општине Ковин", бр. 17/09 и 
14/2015) 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

 За председника и чланове Савета за 
заштиту животне средине Скупштине 
општине Ковин изабрани су:  
 

1. ДАРКО БАКОВИЋ, из Ковина,  
                 ул. Соње Маринковић 9,  за  
                 председника 
 2. БРАНКО АЛАВАЊА, из  
                 Дубовца, ул. Николе Тесле 86, за  
                 члана 
 3. ЉУБОМИР СТОИЛКОВИЋ, из  
                 Делиблата, ул. Пионирска 18, за  
                 члана 
 4. УРОШ ЂОКИЋ, из Ковина, ул.  
                 Мирослава Антића 6, за члана 
 5. АЛЕКСАНДРА РАНЧИЋ, из  
                 Ковина, ул. Дејана Бранкова 152, за  
                  члана.  
 

 
II 

 Савет за заштиту животне средине 
разматра предлоге одлука, других општих 
аката, накнаду и друга питања везана за заш-
титу и унапређење заштите животне средине, 
ваздуха, природе и природних добара, заш-
титу од буке и прати активности на спре-
чавању штетних последица које угрожавају 
животну средину, као и друга питања која 
предложи председник Савета или председник 
Скупштине. 
 

III 
Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-42/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
   Зоран Брадањи 
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133. 
 
 На основу члана 44. став 1. Статута 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015) и члана 52. Пословника Скупштине 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

Председник и чланови Савета за јавне 
службе: 

  
 1. ТИХОМИР ВУКОСАВЉЕВИЋ,  
                  из Плочице, ул. Широки сокак 18,   
                  председник 
 2. БОЈАНА МИТРОВИЋ-ТАСИЋ,  
                 из Плочице, ул. Широки Сокак 84,  
                 члан 
 3. МИЛИЦА СТАНИЋ , из  
                 Мраморка, ул. Љубише  
                 Миодраговића 13,  члан 
 4. ЛИДИЈА ВЕСЕЛИ, из Ковина, ул.  
                 Светозара Марковића 1/1, члан 
 5. ЗОРАН ЧЕРНОХ, из Ковина, ул.  
                 Смедеревска 40, члана 
 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности пред-
седника и чланова Савета за јавне службе 
Скупштине општине Ковин. 

 
II 

Ово Решење ступа на снагу наредног  
дана од дана доношења, а објавиће се у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-39/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
         Зоран Брадањи 
 

134. 
 

На основу члана 43. став 1. и 3., и  
члана 44. Статута општине Ковин ("Сл.лист 
општине Ковин", бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 51.52.53. и 
67. Пословника Скупштине општине Ковин 
("Сл. лист општине Ковин", бр. 17/09 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017  године, донела је 
     

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

За председника и чланове Савета за 
јавне службе Скупштине општине Ковин иза-
брани су: 

 
 1. СНЕЖАНА ТОМИЋ, из Ковина,  
                  ул. Аеродромска 16,  за председника 
 2. МИЛИЦА СТАНИЋ, из  
                 Мраморка, ул. Љубише  
                 Миодраговића 13, за члана 
 3. ТИБОР БАРЈАКТАРОВ, из  
                 Скореновца, ул. Тамаши Арона 22,  
                 за члана 
 4. ЉУБИНКА КОРАК, из Ковина,  
                 ул. Војвођанска 47, за члана 
 5. ДРАГАНА МИЛЕНКОВИЋ, из  
                Ковина, ул. Београдска 35, за члана.  
  

I 
 Савет за јавне службе разматра 
предлоге одлука, других општих аката, као и 
друга питања која се односе на: предшкол-
ско, основно и средње образовање и уче-
нички стандард; развој и унапређење културе 
и уметничког стваралаштва и заштиту кул-
турних добара; организацију здравствене 
заштите; здравствено осигурање; борачко-ин-
валидску заштиту; социјалну и дечију заш-
титу; физичку културу и спорт; јавно инфор-
мисање; појаву малолетничке деликвенције, 
извештаје јавних служби, као и друга питања 
из области јавних служби која предложи 
председник Савета или председник Скуп-
штине. 
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III 
Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-40/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
         Зоран Брадањи 
 
135. 
 

На основу члана 44. став 1. Статута 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015) и члана 52. Пословника Скупштине 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

 Председник и чланови Комисије за 
административно-мандатна питања:  
 
 1. ДЕЈАН ТОШИЋ, из Ковина, ул.  
                 Косовска 5, председник 
 2. РАДОЈИЦА МРВИЋ, из  
                 Мраморка, ул. Банатска 13, члан 
 3. ЗОРАН САВИЋ, из Ковина, ул.  
                 Димитрија Туцовића 10, члан 
 4. СРЂАН СТОЈАНОВИЋ, из  
                Ковина, ул. Цара Лазара 73/13, члан 
 5. ГОЈКО РАДОСАВЉЕВИЋ, из  
                 Ковина, ул. Трг Жарка Зрењанина  
                 8, члан 
 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности пред-
седника и чланова Комисије за администра-
тивно-мандатна питања Скупштине општине 
Ковин. 

 
 
 

II 
Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-35/2017-I од 06. јуна 2015. године 
                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
         Зоран Брадањи 
 

136. 
 

На основу члана 43. став 1. и 3., и  
члана 44. Статута општине Ковин ("Сл.лист 
општине Ковин", бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 51.52.53. и 
68. Пословника Скупштине општине Ковин 
("Сл.лист општине Ковин", бр. 17/09 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017.  године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО- 
МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ КОВИН 
 

I 
 За председника и чланове Комисије 
за административно-мандатна питања Скуп-
штине општине Ковин изабрани су: 

1. МИЛАН МИЛОВАНОВ, из  
                 Плочице, ул. Краља Петра Првог  
                 66,  за председника 

2. СОЊА РАДИШИЋ, из Ковина,  
                  ул. Трг Жарка Зрењанина 17, за  
                  члана 

3. ЛИДИЈА САРМЕШ, из Ковина,  
                 ул. Светозара Марковића 50, за  
                 члана 

4. ЗОРАН МУНЋАН, из Ковина, ул.  
                 ЈБПО 19, за члана 

5. МАРКО МИЛОСАВЉЕВИЋ, из  
                 Плочице, ул. Краља Петра Првог  
                 212, за члана.  
   

II 
Комисија за административно-ман-

датна питања даје мишљење на предлог 
решења о именовању и разрешењу чланова 
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управних и надзорних одбора, школских од-
бора и директора установа и јавних преду-
зећа чији је оснивач Скупштина општине, а 
може и предложити именовање представника 
општине у одређене органе за које по закону 
није предвиђен други предлагач.  

Комисија доноси појединачне акте о 
статусним питањима изабраних лица, ако 
посебном одлуком није другачије одређено. 
 

III 
Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-36/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
                     Зоран Брадањи 
 
137. 
 

На основу члана 44. став 1. Статута 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015) и члана 52. Пословника Скупштине 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 Председник и чланови Комисије за 
прописе: 
 1. ЗОРАН БОГУНОВИЋ, из  
                 Ковина, ул. Вука Караџића 45,  
                 председник 

2. ДРАГАНА СТОЈАНОВСКИ, из  
                 Плочице, ул. М.Обилића 10, члан 

3. ДРАГАН МИШИЋ из  
                 Скореновац, ул. 1. Маја 95, члан 

4. ВУК ВУКОВИЋ, из Ковина, ул.  
                 Соње Маринковића 8, члан 

5. СЛОБОДАН ЛАЦКУ, из  
                  Делиблата, ул. И.Л.Рибара 64, члан 
 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
председника и чланова Комисије за прописе 
Скупштине општине Ковин. 

 
II 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-49/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
                     Зоран Брадањи 
 
138. 
 

На основу члана 43. став 1. и 3. и  
члана 44. Статута општине Ковин ("Сл.лист 
општине Ковин", бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 51. 52. 53. и 
69. Пословника Скупштине општине Ковин 
("Сл.лист општине Ковин", бр. 17/09 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017.  године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 За председника и чланове Комисије 
за прописе Скупштине општине Ковин 
изабрани су: 

1. БИЉАНА ИЛИЋ, из Гаја, ул. Трг  
                 Ослобођења 11,  за председника 
 2. ДРАГАН МИШИЋ, из  
                Скореновац, ул. 1. Маја 95, за члана 
 3. СЛОБОДАН ЛАЦКУ, из  
                 Делиблата, ул. Иве Лоле Рибара 64,  
                 за члана 
 4. СЛАВИЦА МОСУРОВИЋ, из  
                 Ковина, ул. 4. Октобра 21, за члана 
 5. ОЛГИЦА МИЛОЈКОВИЋ, из  
                  Гаја, ул. 29. Новембра 27, за члана.  
 

II 
 Комисија за прописе  разматра уск-
лађеност предлога одлука и других општих 
аката које усваја Скупштина са Уставом, 
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Законом, Статутом и другим прописима и 
даје своје предлоге и мишљења Скупштини. 
 Комисија утврђује пречишћене текс-
тове одлука и других прописа Скупштине и 
даје Скупштини аутентична тумачења истих.  
 

III 
Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-50/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК 
        Зоран Брадањи 
 

139. 
 

На основу члана 44. став 1. Статута 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 
2/2015) и члана 52. Пословника Скупштине 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 17/09 и 14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 

I 
 Председник и чланови Комисије за 
представке и притужбе: 
 1. МИЛКА НОВОСЕЛ, из  
                 Мраморка, ул. 2. Октобра 134,  
                 председник 
 2. БРАНКИЦА НИКОЛИЋ, из Гаја,  
                 ул. Келчина 7, члан 
 3. ИЛИЈА ПИРКОВ, из Скореновца,  
                 ул. 1. Маја 27,  члан 
 4. СТАНИША БЛАГОЈЕВИЋ, из  
                 Плочице, ул. Жртава ратова 2, члан 
 5. ТЕА КРИВОШИЋ, из Ковина, ул.  
                 Светог Саве 111, члан 
 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности пред-
седника и чланова Комисије за представке и 
притужбе Скупштине општине Ковин. 

II 
Ово Решење ступа на снагу наредног  

дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-33/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
                Зоран Брадањи 
 
140. 
 

На основу члана 43. став 1. и 3. и  
члана 44. Статута општине Ковин ("Сл.лист 
општине Ковин", бр. 11/2012-пречишћен 
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 51.52.53. и 
70. Пословника Скупштине општине Ковин 
("Сл.лист општине Ковин", бр. 17/09 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
06.6.2017.  године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И 
ПРИТУЖБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 

I 
 За председника и чланове Комисије 
за представке и притужбе Скупштине опш-
тине Ковин изабрани су: 
 1. МИЛЧЕ МИЛУТИНОВ, из 
Дубовца, ул. Цара Лазара 21,  за председника 
 2. СТАНИША БЛАГОЈЕВИЋ, из 
Плочице, ул. Жртава ратова 2, за члана 
 3. БРАНКИЦА НИКОЛИЋ, из 
Делиблата, ул. Иве Лоле Рибара 64, за члана 
 4. ЈОВАНКА ДОБРИЋ, из 
Баваништа, ул. Вука Караџића 25, за члана 
 5. ПЕТАР БУГАРИН, из Дубовца, 
ул. Цара Лазара 85, за члана.  
  

II 
 Комисија за представке и притужбе 
разматра представке и жалбе које су упућене 
Скупштини општине и предлаже Скупштини 
општине и надлежним органима мере за 
решавање питања садржаних у њима и о томе 
обавештава подносиоце.  
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 Комисија припрема и одговоре пово-
дом захтева надлежних републичких и пок-
рајинских органа у вези са представкама гра-
ђана. 
 О својим запажањима поводом пред-
ставки и притужби Комисија подноси извеш-
тај Скупштини општине најмање једном 
годишње.  
 

III 
Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-34/2017-I од  06. јуна 2017. године 
                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
         Зоран Брадањи 
 
141. 
 

На основу члана 14. Закона о локал-
ним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 
34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и члана 104. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 I 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
06.6.2017. године у 10,14 сати донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
I 

Разрешава се Изборна комисија 
општине Ковин у сталном саставу и то: 

 
1.ТАТЈАНА РАДЕНКОВИЋ-ЈАК-

ШИЋ, дипл.правник, на предлог Одборнич-
ке групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА –  
Александар Вучић, председник 

ВИОЛЕТА ЈЕВТОВИЋ ВУЈИЧИН, 
дипл.правник, на предлог Одборничке групе 
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА –  Алек-
сандар Вучић, заменик председника 
  

2. ДАЛИБОР МИЛОШЕВИЋ, руко-
ваоц механичар пољопривредне технике, на 
предлог Одборничке групе СРПСКА 

НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић, 
члан 

РАДИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ, пен-
зионер, на предлог Одборничке групе  СРП-
СКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар 
Вучић, заменик члана 
 

3. МАРИЈА ЂОНДОВИЋ, дипл. 
правник, на предлог одборничке групе    
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Алек-
сандар Вучић, члан 

МАРИЈА РАЈИЋ, дипл.социолог, на 
предлог Одборничке групе    СРПСКА НАП-
РЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић, 
заменик члана 
 

4. ИВАН БОШКОВ, аутоматичар, на 
предлог Одборничке групе групе СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић, 
члан    

ЂУРИЦА ГЛИГОРИЈЕВ, пензио-
нер, на предлог Одборничке групе                                                             
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – 
Александар Вучић, заменик члана 
 

5. СУЗАНА СПАСИЋ, хемијски ла-
борант, на предлог Одборничке групе УЈЕ-
ДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА , члан                                                                                  

НИКИЦА ВУКАШИНОВ, дипл. 
правник-пензионер, на предлог Одборничке 
групе  УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА, заменика 
члана                                                                               
                                                           

6. СЛАЂАНА ВУКОСАВЉЕВИЋ, 
медицинска сестра- техничар, на предлог Од-
борничке групе УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА, 
члан                                                                          

СТЕВАН ПЕЈЧИЋ, машински ин-
жењер, на предлог Одборничке групе 
УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА, заменика члана  
                                                                               

7. ТРАНДАФИР ЈЕНЧА,  дипл. 
правник-пензионер, на предлог Одборничке 
групе УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА, члан                                                                                   
             ФЛОРИНА БОЈОВИЋ, дипл. Прав-
ник-адвоката, на предлог Одборничке групе 
УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА, заменика члана     
                                                 

8. ЈОВАН СЕКУЛИЋ, ветеринарски 
техничар, на предлог Одборничке групе 
УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА, члан 
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БОРИС ЂОНДОВИЋ, матурант 
гимназије, на предлог Одборничке групе 
УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА, заменик члана
  

9. ОЛИВЕРА ТАНАСИЈЕВИЋ, 
дипл.правник, на предлог Савеза Војвођан-
ских Мађара-Иштван Пастор, члан 

КАРОЉ БОГОШ, електро техничар, 
на предлог Савеза Војвођанских Мађара-
Иштван Пастор, заменик члана 
     

За секретара изборне Комисије 
именује се: 

ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ,  
             дипл.правник,  

За заменика секретара  
РАДМИЛА СИКИМИЋ,  

             дипл.правник. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу осмог 
дана од дана доношења, а објавиће се у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“.  

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Правни основ за доношење Решења 

садржан је у одредбама члана 14. Закона о 
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), ко-
јим је утврђено да изборну Комисију у стал-
ном саставу чине председник и најмање шест 
чланова које именује Скупштина јединице 
локалне самоуправе на предлог одборничких 
група у Скупштини, сразмерно броју одбор-
ника. Чланом  104. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009 и 14/2015) прописана су акта која 
доноси Скупштина општине Ковин.  

Разлог за доношење овог решења 
садржан је у потреби да се именује Изборна 
комисија која ће одржавати састав Скуп-
штине општине Ковин како је то утврђено 
Законом 

Како Изборна комисија именована 
решењем број 02-40/2015-I од 22. априла 
2015. године и решењем број: 02-8/2017-I од 
28. фебруара 2017. године, не одражава сас-
тав Скупштине општине Ковин  након спро-
ведених избора 23.04.2017. године и консти-
туисања Скупштине општине Ковин дана 
11.5.2017. године, односно како је  дошло до 
промена у саставу одборничких група у 

Скупштини општине Ковин, то се предлаже 
доношење  решења као у диспозитиву. 
 Против овог Решења, на основу члана 
14. став 11. Закона допуштена је жалба 
Управном суду у року од 24 часа од 
доношења Решења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-47/2017-I од  06. јуна 2017. године 

     
       ПРЕДСЕДНИК 
                               Зоран Брадањи 
 

142. 
 

На основу члана 14. Закона о локал-
ним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 
34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и члана 104. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
КОВИН на седници одржаној дана 
06.6.2017. године у 10,15 сати доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
I 

-За председника 
 
ТАТЈАНА РАДЕНКОВИЋ-ЈАК-

ШИЋ, дипл.правник,  из Делиблата ул. Паје 
Маргановића 107,  на предлог Одборничке 
групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА –  
Александар Вучић 
   

за заменика 
ФЛОРИНА БОЈОВИЋ, дипл. Прав-

ник-адвокат, из Ковина, ул. Виноградарска 
55,  на предлог Одборничке групе ПОКРЕ-
НИМО КОВИН 
  
 - За чланове: 
 

1. ДАЛИБОР МИЛОШЕВИЋ, руко-
ваоц механичар пољопривредне технике, из 
Делиблата, ул. Пионирска 1, на предлог 
Одборничке    групе СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА – Александар Вучић 
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за заменика: 
РАДИСАВ СТОЈАНОВИЋ, пензио-

нер, из Ковина, ул. Николе Тесле 23, на пред-
лог Одборничке групе  СРПСКА НАПРЕД-
НА СТРАНКА – Александар Вучић 
 

2. ИВАН БОШКОВ, аутоматичар, из 
Ковина, ул. Војвођанска 25, на предлог од-
борничке групе СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА – Александар Вучић 

за заменика 
БРАНКА МИХАЈЛОВИЋ, графич-

ки техничар,из Ковина, ул. Липа 1, на пред-
лог Одборничке групе    СРПСКА НАПРЕД-
НА СТРАНКА – Александар Вучић    
 

3. РАДОМИР НИШАВИЋ, пензио-
нер, из Ковина ул. Светозара Марковића 17, 
на предлог Одборничке групе групе    СРП-
СКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар 
Вучић    

за заменика 
ДРАГАНА БАКУРСКИ, дипл. 

економиста, из Ковина, ул. Трг Жарка 
Зрењанина 8/26, на предлог Одборничке 
групе  СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – 
Александар Вучић 
 

4. ДАНКО ЛОВИЋ,  економиста,  из 
Ковина, ул. Соње Маринковић 6,  на предлог 
Одборничке групе ПОКРЕНИМО КОВИН                                                                                     
              за заменика 

СУЗАНА СПАСИЋ, хемијски лабо-
рант, из Ковина, ул. Југословенска 21, на 
предлог Одборничке групе  ПОКРЕНИМО 
КОВИН 
 
 5. СТЕВАН РАДУЛОВИЋ, 
професор, из Баваништа, ул. 29. Новембра 
25, на предлог Одборничке групе УДРУЖЕ-
НА ОПОЗИЦИЈА КОВИНА   

за заменика 
ЈОВАНА ВУЈИЧИН,  дипл. Еконо-

миста, из Плочице, ул. Широки Сокак 11, на 
предлог Одборничке групе СРПСКА НАП-
РЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић 
 

6. МАРКО ДИЛПАРИЋ,  дипл. 
инж.саобраћаја, из Ковина, ул. Гробљанска 2, 
на предлог Одборничке групе УДРУЖЕНА 
ОПОЗИЦИЈА КОВИНА                                                                                  
 
 

 за заменика 
ЈАСМИНА ЋУРЧИН, правник, из 

Ковина, ул. Цара Лазара 35, на предлог Од-
борничке групе УДРУЖЕНА ОПОЗИЦИЈА 
КОВИНА 
 

7. ВЕСНА ДАНИ, приватни преду-
зетник, из Ковина, ул. Змај Јовина 4, на 
предлог Одборничке групе „ДОМАЋИНСКИ 
ЗА КОВИН“ 

за заменика 
КРАСИМИР СТОЈИЉКОВИЋ, 

војни пензионер, из Ковина, ул. Душана Ва-
сиљева 22, на предлог Одборничке групе 
„ДОМАЋИНСКИ ЗА КОВИН“                              
      

8. ЗОРАН КОСТАНДИНОВИЋ, 
приватни предузетник, из Ковина, ул. Све-
тозара Марковића 15/3, на предлог Одбор-
ничке групе „ДОМАЋИНСКИ ЗА КОВИН“ 

За заменика 
ВЕРА РАДОВИЋ, економиста, из 

Ковина, ул. Ђуре Јакшића 5, на предлог Од-
борничке групе  СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА – Александар Вучић 
 

За секретара изборне Комисије име-
нује се: 

ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, дипл. Пра-
вник, из Ковина, ул.Соње Маринковић 3 

За заменика секретара  
РАДМИЛА СИКИМИЋ, дипл. Пра-

вник, из Плочице, ул. Банатска 12 
 

II 
 Задаци изборне Комисије утврђени су 
Законом о локалним изборима и другим про-
писима. 
 

III 
 Седиште изборне Комисије је у 
згради Скупштине општине у Ковину, улица 
ЈНА бр. 5. 
 Стручне и административно-техничке 
послове за изборну Комисију обављаће Оп-
штинска управа. 
 

IV 
 Ово Решење ступа на снагу осмог 
дана од дана доношења, а објавиће се у "Сл. 
листу општине Ковин". 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење Решења 
садржан је у одредбама члана 14. Закона о 
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), чла-
на 39. став 1. тачка 37. Статута општине Ко-
вин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015)  и члана 
104. Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009 и 
14/2015). 
 Чланом 14. Закона о локалним из-
борима прописано је да изборну Комисију у 
сталном саставу чине председник и најмање 
шест чланова које именује Скупштина једи-
нице локалне самоуправе на предлог одбор-
ничких група у Скупштини, сразмерно броју 
одборника, да изборна Комисија има секре-
тара и да председник, чланови и секретар из-
борне Комисије имају заменике. За пред-
седника, заменика председника, секретара и 
заменика секретара изборне Комисије име-
нује се лице које је дипломирани правник. 

Чланом 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин прописана су акта која до-
носи Скупштина општине Ковин.  

 Разлог за доношење овог решења 
садржан је је у потреби да се именује Избор-
на комисија која ће одржавати састав Скуп-
штине општине Ковин како је то предвиђено 
чланом 14. став 1. Закона о локалним из-
борима. 
 Након доставе предлога од стране 
одборничких група и то: СРПСKА НАПРЕД-
НА СТРАНКА – Александар Вучић,  ПОК-
РЕНИМО КОВИН, „ДОМАЋИНСКИ ЗА КО-
ВИН и „УДРУЖЕНА  ОПОЗИЦИЈА КОВИ-
НА“, донето је Решење као  у диспозитиву.  
 Против овог Решења, на основу члана 
14. став 11. Закона допуштена је жалба 
Управном суду у року од 24 часа од 
доношења Решења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-48/2017-I од  06. јуна 2017. године 

     
      ПРЕДСЕДНИК 
      Зоран Брадањи 
 

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 
143. 
 

На основу члана 4. став 4. а у вези са 
чланом 13. став 5. тачка 3. и чланом 14. став 
7. Закона о запосленим у органима аутоном-
не покрајине и јединицама локалне само-
управе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16) и члана 
11. Одлуке о платама изабраних, именованих 
и постављених лица и накнадама одборника 
и чланова радних тела општине и Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 15/2004, 5/2005, 15/2006, 14/2008, 5/2011, 
22/2012, 17/2014 и 2/2016)  
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН, дана 11.5.2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА  
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
1. ШТАРК ДАЛИБОРУ из Ковина, 

престаје дужност помоћника Пре-
дседника општине Ковин за ре-
гионални развој и локалну само-
управу, због престанка дужности 
Председника општине Ковин.  

2. Права и обавезе из радног односа 
престају закључно са даном 
11.5.2017. године.  

3. Лице из тачке 1. овог Решења, по 
престанку дужности, остварује 
права функционера у складу са 
Законом.  

4. Ово Решење објавити у „Сл.листу 
општине Ковин“.  

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 112-26/2017-II од 11. маја 2017. 

године 
 

  ПРЕДСЕДНИЦА 
 Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
144. 
 

На основу члана 4. став 4. а у вези са 
чланом 13. став 5. тачка 3. и чланом 14. став 
7. Закона о запосленим у органима ауто-
номне покрајине и јединицама локалне 
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самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16) и 
члана 11. Одлуке о платама изабраних, име-
нованих и постављених лица и накнадама 
одборника и чланова радних тела општине и 
Скупштине општине Ковин („Сл.лист опш-
тине Ковин“, бр. 15/2004, 5/2005, 15/2006, 
14/2008, 5/2011, 22/2012, 17/2014 и 2/2016)
  
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН, дана 11.5.2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА  
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
5. МОСУРОВИЋ РАТКУ из Кови-

на, престаје дужност помоћника 
Председника општине Ковин за 
област привреде, комуналне ин-
фраструктуре и урбанизма, због 
престанка дужности Председника 
општине Ковин.  

6. Права и обавезе из радног односа 
престају закључно са даном 
11.5.2017. године.  

7. Лице из тачке 1. овог Решења, по 
престанку дужности, остварује 
права функционера у складу са 
Законом.  

8. Ово Решење објавити у „Сл.листу 
општине Ковин“.  

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 112-28/2017-II од 11. маја 2017. 

године 
     
  ПРЕДСЕДНИЦА 
 Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
145. 
 

На основу члана 4. став 4. а у вези са 
чланом 13. став 5. тачка 3. и чланом 14. став 
7. Закона о запосленим у органима аутоном-
не покрајине и јединицама локалне само-
управе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16) и члана 
11. Одлуке о платама изабраних, именованих 
и постављених лица и накнадама одборника 
и чланова радних тела општине и Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 15/2004, 5/2005, 15/2006, 14/2008, 5/2011, 
22/2012, 17/2014 и 2/2016)  

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН, дана 11.5.2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА  
ОПШТИНЕ КОВИН 

 
9. БАНОВИЋ МИРЈАНИ из 

Ковина, престаје дужност помоћ-
ника Председника општине Ковин 
за област друштвених делатности, 
због престанка дужности Пред-
седника општине Ковин.  

10. Права и обавезе из радног односа 
престају закључно са даном 
11.5.2017. године.  

11. Лице из тачке 1. овог Решења, по 
престанку дужности, остварује 
права функционера у складу са 
Законом.  

12. Ово Решење објавити у „Сл.листу 
општине Ковин“.  

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 112-27/2017-II од 11. маја 2017. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИЦА 
       Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 

146. 
 

На основу члана 58. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др. 
закон), члана 10. став 2. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, 
бр. 21/2016), члана 79. Статута општине Ко-
вин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), а у вези 
са чланом 17. Одлуке о организацији Опш-
тинске управе Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013, 18/2014, 5/2015 
и 17/2016) 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН, дана 12.5.2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 
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Члан 1.  
 ТАНАСИЈЕВИЋ ОЛИВЕРА, дипл. 
правник из Ковина, поставља се за помоћ-
ника Председника општине Ковин за област 
друштвених делатности (у даљем тексту: 
помоћник председника општине) почев од 
16.5.2017. године. 
 

Члан 2. 
 Помоћник председника општине 
обаља следеће послове:  

- покреће иницијативе у области 
друштвених делатности; 

- предлаже пројекте у области дру-
штвених делатности; 

- даје мишљење у вези са питањи-
ма из области друштвених делат-
ности; 

- прати стање у области предшкол-
ског, основног и средњег обра-
зовања; 

- прати стање у области културе и 
информисања; 

- прати област људских и мањин-
ских права;  

- прати област здравствене и соци-
јалне заштите. 

 
Члан 3. 

 Функцију помоћника председника 
општине постављено лице обавља у кабинету 
Председника општине као посебној орга-
низационој јединици. 
 Помоћник председника општине зас-
нива радни однос на одређено време ради вр-
шења наведених дужности и сматра се 
функционером који остварује права и обавезе 
из радног односа као запоселни у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, бр. 21/2016). 
 Права и дужности из радног односа 
помоћник председника општине остварује 
даном постављења на функцију, а оства-
ривање права и дужности из радног односа 
престаје најкасније даном престанка дуж-
ности изабраног лица, уколико му дужност 
не престане пре истека рока на други начин.  
 Сва питања везана за права и 
дужности из радног односа помоћника пред-
седника општине утврђује решењем над-
лежни орган.  
 

Члан 4.  
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 112-31/2017-II oд 12. маја 2017. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИЦА 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
147. 
 

На основу члана 58. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др. 
закон), члана 10. став 2. Закона о запослени-
ма у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 
21/2016), члана 79. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), а у вези 
са чланом 17. Одлуке о организацији Опш-
тинске управе Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013, 18/2014, 5/2015 
и 17/2016) 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН, дана 12.5.2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 
 

Члан 1.  
 МОСУРОВИЋ РАТКО, машински 
техничар из Ковина, поставља се за помоћ-
ника Председника општине Ковин за регио-
нални развој и локалну самоуправу (у даљем 
тексту: помоћник председника општине) по-
чев од 12.5.2017. године. 
 

Члан 2. 
 Помоћник председника општине оба-
вља следеће послове:  

- покреће иницијатив, предлаже 
пројекте и даје мишљење у вези 
са питањима од значаја за развој и 
деловање у области регионалног 
развоја локалне самоуправе; 

- учествује у раду комисија, радних 
тела и других радних тела Скуп-
штине општине и Општинског 
већа; 
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- прати стање у области регионал-
ног развоја и локалне самоуправе 
и предлаже председнику општине 
предузимање одређених мера ра-
ди побољшања стања у областима 
за које је задужен; 

- на основу посебног пуномоћја 
председника општине учествује у 
раду међуоппштинских и регио-
налних радних и других тела; 

- израђује потребне материјале за 
седнице Скупштине општине и 
Општинског већа по смерницама 
председника општине, предед-
ника Скупштине општине и на-
челника Општинске управе; 

- прати економску моћ обвезника 
локалних јавних прихода у пог-
леду елемената финансијске по-
литике у делу плаћања локалних 
обавеза;  

- обавља и друге послове по налогу 
председника општине и начел-
ника Општинске управе. 

 
Члан 3. 

 Функцију помоћника председника 
општине постављено лице обавља у кабинету 
Председника општине као посебној органи-
зационој јединици. 
 Помоћник председника општине 
заснива радни однос на одређено време ради 
вршења наведених дужности и сматра се 
функционером који остварује права и обавезе 
из радног односа као запоселни у смислу За-
кона о запосленима у аутономним покрајина-
ма и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, бр. 21/2016). 
 Права и дужности из радног односа 
помоћник председника општине остварује 
даном постављења на функцију, а оства-
ривање права и дужности из радног односа 
престаје најкасније даном престанка дуж-
ности изабраног лица, уколико му дужност 
не престане пре истека рока на други начин.  
 Сва питања везана за права и дуж-
ности из радног односа помоћника пред-
седника општине утврђује решењем надлеж-
ни орган.  

Члан 4.  
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 112-30/2017-II oд 12. маја 2017. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИЦА 
        Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 
148. 
 

На основу члана 58. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др. 
закон), члана 10. став 2. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, 
бр. 21/2016), члана 79. Статута општине Ко-
вин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), а у вези 
са чланом 17. Одлуке о организацији Опш-
тинске управе Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 16/2012, 24/2013, 18/2014, 5/2015 
и 17/2016) 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН, дана 30.5.2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 
 

Члан 1.  
 ВУЈАСИНОВИЋ  НЕМАЊА, 
техничар хортикултуре из Ковина, поставља 
се за помоћника Председника општине Ко-
вин за област привреде, комуналне инфра-
структуре и урбанизма (у даљем тексту: 
помоћник председника општине) почев од 
01.6.2017. године. 
 

Члан 2. 
 Помоћник председника општине 
обавља следеће послове:  

- прати стање у области привреде, 
комуналне инфраструктуре и ур-
банизма у општини Ковин; 

- указује помоћ привредним суб-
јектима при конкурисању за до-
бијање средстава развоја; 

- ради на пословима одржавања 
веза са привредним субјектима и 
на пословима окупљања при-
вредника; 

- разгледа иницијативе привред-
ника поднете у вези решавања 
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питања из надлежности локалне 
самоуправе; 

- предлаже пројекте и програме 
којим се подстиче привредни раз-
вој и задовољавају потребе гра-
ђана; 

- подстиче и координира инвес-
тициона улагања и привлачење 
капитала;  

- предлаже председнику општине 
мере за остваривање комуналног 
развоја на територији оптшине 
Ковин; 

- предлаже пројекте за изградњу 
саобраћајне инфраструктуре у 
оптшини;  

- прегледа извештаје о раду јавних 
предузећа и даје председнку опш-
тине мишљење на исте;  

- покреће иницијативе за предузи-
мање одређених мера у јавним 
предузећима;  

- покреће иницијативе за израду 
планске документације;  

- саставља потребне информације 
из области привреде, комуналне 
инфраструктуре и урбанизма које 
су од значаја за сагледавање ста-
ња у тим областима;  

- припрема потребне податке из 
области коју покрива за потребе 
председника општине;  

- сачињава предлоге и даје миш-
љења у вези са питањима која су 
од значаја за побољшање стања и 
решавање проблема у области 
привреде, комуналне инфраструк-
труре и урбанизма;  

- обавља и друге послове у области 
за коју је пстављена по налогу 
председника општине.  
 

Члан 3. 
 Функцију помоћника председника 
општине постављено лице обавља у кабинету 
Председника општине као посебној органи-
зационој јединици. 
 Помоћник председника општине зас-
нива радни однос на одређено време ради 
вршења наведених дужности и сматра се 
функционером који остварује права и обавезе 
из радног односа као запоселни у смислу 
Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне само-
управе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016). 
 Права и дужности из радног односа 
помоћник председника општине остварује 
даном постављења на функцију, а оства-
ривање права и дужности из радног односа 
престаје најкасније даном престанка дуж-
ности изабраног лица, уколико му дужност 
не престане пре истека рока на други начин.  
 Сва питања везана за права и 
дужности из радног односа помоћника пред-
седника општине утврђује решењем над-
лежни орган.  

Члан 4.  
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 112-32/2017-II oд 30. маја 2017. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИЦА 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
 

149. 
 

На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/20136-исп. 108/2013, 
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 
99/2016), 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 19. Одлуке о буџету општине 
Ковин за 2017. годину („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 17/2016 и 1/2017) 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
КОВИН, дана 26.5.2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
 Део средстава текуће буџетске 
резерве буџета општине Ковин, утврђених 
Одлуком о буџету општине Ковин за 2017. 
годину, раздео 3. глава 3.1. – Општинска уп-
рава, Програм 15 – Локална самоуправа – 
програмска класификација 0602, Програмска 
активност – Текућа буџетска резерва – про-
грамска класификација 0602-0009, 
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функционална класификација 112, позиција 
258, економска класификација 49912 – текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства у 
износу од 17.765,54 динара, у корист ин-
директног корисника МЗ Мало Баваниште. 
 

Члан 2. 
 Средства из тачке 1. овог Решења 
распоређују се у оквиру: - раздела 3. глава 
3.5. – Месне заједнице – Месна заједница 
Мало Баваниште, Програм 15 – Локална 
самоуправа (програмска класификација 
0602), Пројекат – Избори за чланове Савета 
Месне заједнице Мало Баваниште П – 20 
(програмска класификација 0602-П20), 
позиција 398, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоцане 
на другом месту, економска класификација 
423 – Услуге по уговору, износ од 17.765,54 
динара, за трошкове рада бирачког одбора за 
спровођење избора за чланове Савета МЗ 
Мало Баваниште, на жиро рачун 840-987645-
58. 
 

Члан 3. 
 МЗ Мало Баваниште и Одељење за 
буџет и финансије Општинске управе Ковин 
извршиће измене у Финансијском плану МЗ 
Мало Баваниште који је саставни део Одлуке 
о буџету општине Ковин за 2017. годину.  
 

Члан 4. 
 Реализацију овог Решења извршиће 
Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе Ковин.  
 

Члан 5. 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 400-36/2017-II од 26. маја 2017. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИЦА 
         Сања Петровић, дипл.дефектолог 
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