СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
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КОВИН, 18. СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

Акта СКУПШТИНЕ општине Ковин
217.
На основу члана 32. став 1. тачка 10, члана
38. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др. закон) и члана 39.
став 1. тачка 10. и члана 52. став 1.,2. и 3.. Статута
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) члана 30.
и 104. Пословника Скупштине општине („ Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.09.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
I
TИХОМИР ВУКОСАВЉЕВИЋ, из Плочице, разрешава се функције председника Скупштине
општине Ковин, дана 18.09.2015. године, пре истека
времена на које је изабран.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан
је у одредбама члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38.
став 4.. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др. закон), члану 39.
став 1. тачка 10., члану 52. став 1.,2. и 3. Статута
општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015). ) и
члану 30. и 104. Пословника Скупштине општине
(„ Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009).
Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007
и 84/2014-др. закон) прописано је да скупштина
општине у складу са законом бира и разрешава
председника скупштине и заменика председника
скупштине, а чланом 38.став 4. истог Закона да
председник скупштине може бити разрешен и пре
истека времена за које је изабран, на исти начин на
који је биран.

Чланом 39. став 1. тачка 10. Статута општин
Ковин прописано је да Скупштина општине у складу
са законом бира и разрешава председника скупштине,
а чланом 52. став 1. 2. и 3. да председник Скупштине
може бити разрешен пре истека мандата на предлог
најмање трећине одборника, као и да се предлог
подноси у писаној форми и мора бити образложен,
а разрешење се врши на начин и по поступку који
је предвиђен за његов избор.
Чланом 30. Пословника прописано је да
председник Скупштине може бити разрешен и пре
истека времена на који је изабран, по предлогу, на
начин и по поступку предвиђеном за избор председника Скупштине.
Члан 104. Пословника Скупштине општине
прописује која акта Скупштина доноси.
Дана 04.09.2015. године више од трећине
одборника Скупштине општине Ковин (30 одборника)
упутило је Скупштини општине Ковин образложени
предлог за разрешење Тихомира Вукосављевића са
функције председника Скупштине општине Ковин.
Подносиоци су предлог за разрешење председника Скупштине општине Ковин, пре времена на
који је изабран образложили, да избор именованог
на функцију председника Скупштине општине Ковин више не представља вољу већине одборника у
Скупштини општине Ковин.
Како је чланом 30. Пословника Скупштине
општине Ковин предвиђено да председник Скупштине може бити разрешен пре истека мандата на који
је изабран, по предлогу, на начин и по поступку
који је предвиђен за избор председника Скупштине а чланом 14. став 4.Пословника да кандидат
за председника Скупштине, не може да руководи
гласањем нити да помаже у руковођењу, па самим
тим и разрешењем, то на основу напред изнетог а
сходно члану 14. став 3 Пословника Скупштине
општине Ковин, тајним гласањем за разрешење је на
седници Скупштине општине Ковин, одржаној дана
18.09.2015. године руководио Одбор за руковођење
гласањем за разрешење председника Скупштине, кога
су чинили: најстарији одборник Миле Анђелковић
Димко –председавајући, два најмлађа одборника:
Бојан Стојановић и Стефани Миљковић и секретар
Радмила Сикимић.
У складу са Законом о локалној самоуправи,
Статутом општине Ковин и Пословником општине Ковин, након завршене расправе, обављена је
процедура тајног гласања у поступку разрешења
председника Скупштине општине Ковин.
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Разрешење председника Скупштине општине
Ковин извршено је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 18.09.2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
за разрешење председника Скупштине општине
Ковин, изабрана на седници Скупштине општине
Ковин, дана 18.9.2015. године у саставу : Слободан
Лацку-Српска напредна странка –Александар Вучић;
Емил Хмелирш – Сава Крстић-Покрет за препородУједињени региони Србије и Дејан Илић – Ивица
Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија
Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања доставила је Скупштини општине Ковин
Записник о раду. Записником је утврђено да је од
стручне службе примљено 45 гласачких листића + 1
гласачки листић за гласачку кутију, да је на седници
Скупштине општине присуствовало 43 одборника
и да су им уручени гласачки листићи, да је остало
неупотребљено 2 гласачка листића, да је у гласачкој
кутији нађено 43 употребљених гласачка листића,
да је одвајањем гласачких листића утврђено да је
био 1 неважећи гласачки листића, да је утврђено да
има 42 важећих гласачких листића и да је провером важећих гласачких листића утврђено да је ЗА
РАЗРЕШЕЊЕ председника Скупштине општине
Ковин– ТИХОМИРА ВУКОСАВЉЕВИЋА гласало
34 одборника, што представља већину гласова од
укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања за разрешење председника Скупштине
општине Ковин, утврђује да је Тихомир Вукосављевић, разрешен функције председника Скупштине
општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020- 57/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Миле Анђелковић- Димко

218.
На основу члана 32. став 1. тачка 10, и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др. закон),
члана 39. став 1. тачка 10. и члана 51.став 1. Статута

18. септембар 2015. године

општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана
11.став 2. и 104. Пословника Скупштине општине
(„ Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.09.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ЗОРАН БРАДАЊИ, из Делиблата, изабран
је за председника Скупштине општине Ковин, дана
18.09.2015. године.
II
Ово решење објавити се у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан
је у одредбама члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др. закон), члану 39.
став 1. тачка 10. и члану 51. став 1. Статута општине
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015). и члану 11. став 2.
и 104. Пословника Скупштине општине („ Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009).
Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007
и 84/2014-др. закон) прописано је да скупштина у
складу са законом бира и разрешава председника
скупштине и заменика председника скупштине а
чланом 38. став 3. истог Закона да се председник
скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира
из реда одборника, тајним гласањем, већином гласова
од укупног броја одборника скупштине општине.
Чланом 39. став 1. тачка 10. Статута општине Ковин прописано је да Скупштина општине у
складу са законом бира и разрешава председника
скупштине а чланом 51. став 1. Статута општине
Ковин да се председник скупштине бира из реда
одборника на предлог најмање 1/3 одборника, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника скупштине општине.
Чланом 11. став 2. Пословника Скупштине
општине Ковин прописано је да се председник
скупштине на предлог најмање 1/3 одборника, бира
из реда одборника, тајним гласањем, већином гласова
од укупног броја одборника скупштине.
Члан 104. Пословника Скупштине општине
прописује која акта Скупштина доноси.
Разлог за спровођење поступка избора председника скупштине општине Ковин садржан је у
чињеници да је дана 18.09.2015. године разрешен
дотадашњи председник скупштине општине Ковин
Тихомир Вукосављевић.
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Како је чланом 14. став 4. Пословника прописано да кандидат за председника Скупштине,
не може да руководи гласањем нити да помаже у
руковођењу, то је сходно члану 14. став 3. Пословника Скупштине општине Ковин, тајним гласањем
за избор председника Скупштине општине Ковин
руководио Одбор за руковођење гласањем за избор
председника Скупштине општине Ковин, кога су
чинили: најстарији одборник Миле Анђелковић
Димко –председавајући, два најмлађа одборника:
Бојан Стојановић и Стефани Миљковић и секретар
Радмила Сикимић.
Дана 18.09.2015. године више од трећине
одборника Скупштине општине Ковин (16 одборника)
доставило је председавајућем Скупштине општине
Ковин предлог кандидата за председника Скупштине
општине Ковин - Зоран Брадањи одборник са листе
Српска напредна странка – Александар Вучић.
Кандидат за председника Скупштине
општине Зоран Брадањи дао је писану сагласност
да прихвата кандидатуру за председника Скупштине
општине Ковин.
Избор председника Скупштине општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 18.09.2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
за избор председника Скупштине општине Ковин,
изабрана на седници Скупштине општине Ковин,
дана 18.09.2015. године у саставу : Слободан Лацку-Српска напредна странка –Александар Вучић;
Емил Хмелирш – Сава Крстић-Покрет за препородУједињени региони Србије и Дејан Илић – Ивица
Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија
Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања доставила је Скупштини општине Ковин
Записник о раду. Записником је утврђено да је од
стручне службе примљено 45 гласачких листића + 1
гласачки листић за гласачку кутију, да је на седници
Скупштине општине присуствовало 38 одборника
и да су им уручени гласачки листићи, да је остало
неупотребљених 7 гласачких листића, да је у гласачкој кутији нађено 38 употребљених гласачких
листића, да је утврђено да има 38 важећих гласачких
листића, да нема неважећих гласачких листића и да
је провером важећих гласачких листића утврђено
да је кандидат за председника Скупштине општине
Ковин – ЗОРАН БРАДАЊИ добио 34 гласова, што
представља већину од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања за избор председника Скупштине општине
Ковин, утврђује да је ЗОРАН БРАДАЊИ, изабран за
председника Скупштине општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-58/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Миле Анђелковић- Димко

219.
На основу члана 32. став 1. тачка 10, члана
39. став 2. а у вези са чланом 38. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и
84/2014-др. закон) члана 53. став 2. Статута општине
Ковин а у вези са чланом 52. став 1. 2. и 3. („Сл. лист
општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013
и 2/2015) и члана 33. и 104. Пословника Скупштине
општине („ Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.09.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
I
ЗОРАН БOГУНОВИЋ, из Ковина, разрешава се функција заменика председника Скупштине
општине Ковин, дана 18.09.2015. године. пре истека
времена на које је изабран.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан
је у одредбама члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др. закон), члана 52. став
1.,2. и 3. Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и
2/2015) и члана 33. Пословника Скупштине општине
(„ Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009).
Члан 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и
84/2014-др. закон) прописује да скупштина општине
у складу са законом бира и разрешава председника
скупштине и заменика председника скупштине.
Чланом 39. став 2. истог Закона прописано
је да се заменик председника скупштине бира и разрешава на исти начин као и председник скупштине
а чланом 38. став 4. истог Закона да председник
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скупштине може бити разрешен и пре истека времена
за које је изабран, на исти начин на који је биран.
Чланом 53. став 2. Статута прописано је да се
заменик председника Скупштине бира и разрешава на
исти начин као и председник Скупштине а чланом 52.
став 1. 2. и 3. Статута да председник Скупштине може
бити разрешен пре истека мандата на предлог најмање
трећине одборника, као и да се предлог подноси у писаној
форми и мора бити образложен, а разрешење се врши на
начин и по поступку који је предвиђен за његов избор.
Чланом 33. Пословника Скупштине општине Ковин прописано је да председник Скупштине
има заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност
и да се заменик председника Скупштине бира и
престаје му функција пре истека времена на које је
изабран на начин и по поступку који је утврђен за
председника Скупштине.
Члан 104. Пословника Скупштине општине
прописује која акта Скупштина доноси.
Дана 04.09.2015. године више од трећине
одборника Скупштине општине Ковин (30 одборника) упутило је Председнику Скупштине општине
Ковин образложени предлог за разрешење Зорана
Богуновића са функције заменика председника
Скупштине општине Ковин.
Подносиоци су предлог за разрешење заменика председника Скупштине општине Ковин, пре
времена на који је изабран образложили, да избор
именованог на функцију заменика председника
Скупштине општине Ковин више не представља вољу
већине одборника у Скупштини општине Ковин.
У складу са Законом о локалној самоуправи,
Статутом општине Ковин и Пословником општине
Ковин, након завршене расправе, обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења заменика
председника Скупштине општине Ковин.
Разрешење заменика председника Скупштине
општине Ковин извршено је на седници Скупштине
општине Ковин, одржаној дана 18.09.2015. године,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника. Поступак тајног гласања спровела је
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања за разрешење заменика председника
Скупштине општине Ковин, изабрана на седници
Скупштине општине Ковин, дана 18.09.2015. године
у саставу : Слободан Лацку-Српска напредна странка
–Александар Вучић; Емил Хмелирш – Сава КрстићПокрет за препород-Уједињени региони Србије и
Дејан Илић – Ивица Дачић-Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
доставила је Скупштини општине Ковин Записник о
раду. Записником је утврђено да је од стручне службе
примљено 45 гласачких листића + 1 гласачки листић за
гласачку кутију, да је на седници Скупштине општине присуствовало 40 одборника и да су им уручени
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гласачки листићи, да је остало неупотребљених 5
гласачких листића, да је у гласачкој кутији нађено
40 употребљених гласачка листића, да је одвајањем
гласачких листића утврђено да није било неважећих
гласачких листића, да је утврђено да има 40 важећих
гласачких листића и да је провером важећих гласачких
листића утврђено да је ЗА РАЗРЕШЕЊЕ заменика
председника Скупштине општине Ковин– ЗОРАНА
БОГУНОВИЋА гласало 35 одборника, што представља
већину гласова од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања за разрешење заменика председника
Скупштине општине Ковин, утврђује да је ЗОРАН
БОГУНОВИЋ, разрешен функције заменика председника Скупштине општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-59/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

220.
На основу члана 32. став 1. тачка 10, и члана
39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др. закон), члана 53.
Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и
члана 33. и 104. Пословника Скупштине општине
(„ Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.09.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
I
БОЈАН ЂУРАШИНОВ, из Ковина, изабран
је за заменика председника Скупштине општине
Ковин, дана 18.09.2015. године.
II
Ово решење објавити се у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан
је у одредбама члана 32. став 1. тачка 10. и члана 39.
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став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007 и 84/2014-др. закон), члану 53.
Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015).
и члану 33. Пословника Скупштине општине („
Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009).
Члан 32. став 1. тачка 10. и члан 39. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007
и 84/2014-др. закон) прописује да скупштина општине
у складу са законом бира и разрешава председника
скупштине и заменика председника скупштине као и
да се заменик председника скупштине бира и разрешава на исти начин као и председник скупштине.
Чланом 53. Статута општине Ковин и чланом
33. Пословника Скупштине општине Ковин прописано је да председник Скупштине има заменика
који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност и да се заменик
председника Скупштине бира и разрешава на исти
начин као и председник Скупштине.
Члан 104. Пословника Скупштине општине
прописује која акта Скупштина доноси.
Разлог за спровођење поступка избора заменика председника скупштине општине Ковин
садржан је у чињеници да је дана 18.09.2015. године разрешен дотадашњи заменик председника
скупштине општине Ковин Зоран Богуновић.
Дана 18.09.2015. године више од трећине
одборника Скупштине општине Ковин (17 одборника) доставило је Председнику Скупштине општине
Ковин предлог кандидата за заменика председника
Скупштине општине Ковин – Бојана Ђурашинова
одборника са листе Српска напредна странка –
Александар Вучић.
Кандидат за заменика председника Скупштине општине Бојан Ђурашинов дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру за заменика председника Скупштине општине Ковин.
Избор заменика председника Скупштине
општине Ковин извршен је на седници Скупштине
општине Ковин, одржаној дана 18.09.2015. године,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника. Поступак тајног гласања спровела је
Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор заменика председника
Скупштине општине Ковин, изабрана на седници
Скупштине општине Ковин, дана 18.09.2015. године
у саставу: Слободан Лацку-Српска напредна странка
–Александар Вучић; Емил Хмелирш – Сава КрстићПокрет за препород-Уједињени региони Србије и
Дејан Илић – Ивица Дачић-Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања доставила је Скупштини општине Ковин
Записник о раду. Записником је утврђено да је од
стручне службе примљено 45 гласачких листића + 1
гласачки листић за гласачку кутију, да је на седници
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Скупштине општине присуствовало 36 одборника
и да су им уручени гласачки листићи, да је остало
неупотребљено 9 гласачких листића, да је у гласачкој
кутији нађено 36 употребљених гласачких листића, да
је утврђено да има 35 важећих гласачких листића, а 1
неважећи гласачки листић и да је провером важећих
гласачких листића утврђено да је кандидат за заменика
председника Скупштине општине Ковин – БОЈАН
ЂУРАШИНОВ добио 34 гласова, што представља
већину од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања за избор заменика председника Скупштине
општине Ковин, утврђује да је Бојан Ђурашинов,
изабран за заменика председника Скупштине општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-60/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

221.
На основу члана 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014др. Закон), члана 68. став 1. и 2. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 42. став 1. и 2. и члана
104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.09.2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
I
ЗОРАН НИКОЛИЋ из Ковина, РАЗРЕШАВА СЕ функције Председника општине Ковин, дана
18.09.2015.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о разрешењу Председника општине Ковин садржан је у
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члану 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон),
члану 68. став 1. и 2. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћени
текст, 25/2013 и 2/2015), и члану 42. став 1. и 2.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је утврђено да
председник општине може бити разрешен пре истека
времена на које је биран, на образложен предлог
најмање трећине одборника, на исти начин на који
је изабран, као и да се о предлогу за разрешење
председника општине мора расправљати и одлучивати у року од петнаест дана од дана достављања
предлога председнику Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине општине
прописана су акта која доноси Скупштина општине.
Дана 04..09. 2015. године више од трећине
одборника Скупштине општине Ковин (30 одборника)
упутило је Председнику Скупштине општине Ковин
образложени предлог за разрешење Зорана Николића
са функције Председника општине Ковин.
Подносиоци су предлог за разрешење Председника општине, пре времена на који је изабран
образложили да избор именованог на функцију
председника општине више не представља вољу
већине одборника у Скупштини општине Ковин.
У складу са Законом о локалној самоуправи,
Статутом општине Ковин и Пословником општине Ковин, након завршене расправе, обављена је
процедура тајног гласања у поступку разрешења
председника општине Ковин.
Разрешење председника извршено је на
седници Скупштине општине Ковин, одржаној дана
18.09.2015. године, тајним гласањем, већином гласова
од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања
спровела је Комисија за спровођење и утврђивање
резултата тајног гласања за разрешење председника
општине Ковин, изабрана на седници Скупштине
општине Ковин, дана 18.09.2015. године у саставу
: Слободан Лацку-Српска напредна странка –Александар Вучић; Емил Хмелирш – Сава Крстић-Покрет
за препород-Уједињени региони Србије и Миле
Анђелковић-Димко – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања доставила је Скупштини општине Ковин
Записник о раду. Записником је утврђено да је од
стручне службе примљено 45 гласачких листића + 1
гласачки листић за гласачку кутију, да је на седници
Скупштине општине присуствовало 40 одборника
и да су им уручени гласачки листићи, да је остало
неупотребљено 5 гласачких листића, да је у гласачкој
кутији нађено 40 употребљених гласачка листића,
да је одвајањем гласачких листића утврђено да
нема неважећих гласачки листића, да је утврђено
да има 40 важећих гласачких листића и да је провером важећих гласачких листића утврђено да је
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ЗА РАЗРЕШЕЊЕ председника Општине Ковин – ЗОРАНА НИКОЛИЋА гласало 34 одборника, што представља већину гласова од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања за разрешење председника општине Ковин,
утврђује да је Зоран Николић, разрешен функције
председника Општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-61/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

222.
На основу члана 50. став 1. a у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. Закон),
члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015) и
члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и
104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.09.2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКУ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ДАНИЕЛ ЗАРИЈИ из Ковина, престаје
мандат заменика председника општине Ковин дана
18.09.2015. године, због разрешења председника
општине Ковин.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану
69. став 1., а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015),
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и члану 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано да
разрешењем председника општине престаје мандат
заменика председника општине и општинског већа, а
да председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог
најмање трећине одборника, на исти начин на који је
изабран, као и да се о предлогу за разрешење мора
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине.Чланом
104. Пословника Скупштине општине прописана су
акта која доноси Скупштина општине.
Како је на 24. седници Скупштине општине
Ковин која је одржана дана 18. септембра 2015.
године, Скупштина одлучивала тајним гласањем о
поднетом предлогу за разрешење преседника општине
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја
одборника (34 од 45) председник општине Ковин
разрешен функције председника општине, то је
по сили Закона разрешењем председника општине
престао мандат и заменику председника општине
Ковин Данијел Зарији.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-62/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

223.
На основу члана 50. став 1. а у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон)
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је

Ковин због разрешења председника општине Ковин
са 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015),
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано
да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског
већа, а да председник општине може бити разрешен
пре истека времена на које је биран, на образложен
предлог најмање трећине одборника, на исти начин
на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење мора расправљати и одлучивати у року од 15
дана од дана достављања предлога председнику
Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине општине
прописана су акта која доноси Скупштина општине.
Како је на 24. седници Скупштине општине
Ковин која је одржана дана 18. септембра 2015.
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о
поднетом предлогу за разрешење преседника општине
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја
одборника (34 од 45) председник општине Ковин
разрешен функције председника општине, то је
по сили Закона разрешењем председника општине
престао мандат и члану Општинског већа општине
Ковин Велимиру Рађеновићу.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-102/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ВЕЛИМИРУ РАЂЕНОВИЋУ, дипломираном инжењеру пољопривреде - агроному из Ковина,
престаје мандат члана Општинског већа општине
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224.
На основу члана 50. став 1. а у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон)
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и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ЈАСМИНИ ЂАКОВ, магистру економских
наука из Ковина, престаје мандат члана Општинског
већа општине Ковин због разрешења председника
општине Ковин са 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015),
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано
да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског
већа, а да председник општине може бити разрешен
пре истека времена на које је биран, на образложен
предлог најмање трећине одборника, на исти начин
на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење мора расправљати и одлучивати у року од 15
дана од дана достављања предлога председнику
Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине општине
прописана су акта која доноси Скупштина општине.
Како је на 24. седници Скупштине општине
Ковин која је одржана дана 18. септембра 2015.
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о
поднетом предлогу за разрешење преседника општине
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја
одборника (34 од 45) председник општине Ковин
разрешен функције председника општине, то је
по сили Закона разрешењем председника општине
престао мандат и члану Општинског већа општине
Ковин Јасмини Ђаков.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.

18. септембар 2015. године

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-103/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

225.
На основу члана 50. став 1. а у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон)
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ЂУРИ ЦРЕПАЈСКОМ, дипломираном
саобраћајном инжењеру, из Баваништа, престаје
мандат члана Општинског већа општине Ковин
због разрешења председника општине Ковин са
18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015),
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано да
разрешењем председника општине престаје мандат
заменика председника општине и општинског већа, а
да председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог
најмање трећине одборника, на исти начин на који је
изабран, као и да се о предлогу за разрешење мора
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расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине општине
прописана су акта која доноси Скупштина општине.
Како је на 24. седници Скупштине општине
Ковин која је одржана дана 18. септембра 2015.
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о
поднетом предлогу за разрешење преседника општине
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја
одборника (34 од 45) председник општине Ковин
разрешен функције председника општине, то је
по сили Закона разрешењем председника општине
престао мандат и члану Општинског већа општине
Ковин Ђури Црепајском.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-104/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
226.
На основу члана 50. став 1. а у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон)
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ТРАНДАФИРУ ЈЕНЧИ, дипломираном
правнику из Ковина, престаје мандат члана Општинског већа општине Ковин због разрешења председника
општине Ковин са 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
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гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015),
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано да
разрешењем председника општине престаје мандат
заменика председника општине и општинског већа, а
да председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог
најмање трећине одборника, на исти начин на који је
изабран, као и да се о предлогу за разрешење мора
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине општине
прописана су акта која доноси Скупштина општине.
Како је на 24. седници Скупштине општине
Ковин која је одржана дана 18. септембра 2015. године
Скупштина одлучивала тајним гласањем о поднетом
предлогу за разрешење преседника општине Ковин, и
како је већином гласова од укупног броја одборника (34
од 45) председник општине Ковин разрешен функције
председника општине, то је по сили Закона разрешењем
председника општине престао мандат и члану Општинског већа општине Ковин Трандафиру Јенчи.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-105/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
227.
На основу члана 50. став 1. а у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон)
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
САЊИ СПАСИЋ, струковном инжењеру
заштите животне средине, из Гаја, престаје мандат
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члана Општинског већа општине Ковин због разрешења
председника општине Ковин са 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015),
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано да
разрешењем председника општине престаје мандат
заменика председника општине и општинског већа, а
да председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог
најмање трећине одборника, на исти начин на који је
изабран, као и да се о предлогу за разрешење мора
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине општине
прописана су акта која доноси Скупштина општине.
Како је на 24. седници Скупштине општине
Ковин која је одржана дана 18. септембра 2015.
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о
поднетом предлогу за разрешење преседника општине
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја
одборника (34 од 45) председник општине Ковин
разрешен функције председника општине, то је
по сили Закона разрешењем председника општине
престао мандат и члану Општинског већа општине
Ковин Сањи Спасић.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-107/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

228.
На основу члана 50. став 1. а у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон)
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2.

18. септембар 2015. године

Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ОЛИВЕРИ ТАНАСИЈЕВИЋ, дипломираном правнику из Ковина, престаје мандат члана
Општинског већа општине Ковин због разрешења
председника општине Ковин са 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015),
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано
да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског
већа, а да председник општине може бити разрешен
пре истека времена на које је биран, на образложен
предлог најмање трећине одборника, на исти начин
на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење мора расправљати и одлучивати у року од 15
дана од дана достављања предлога председнику
Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине општине прописана су акта која доноси Скупштина општине.
Како је на 24. седници Скупштине општине
Ковин која је одржана дана 18. септембра 2015.
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о
поднетом предлогу за разрешење преседника општине
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја
одборника (34 од 45) председник општине Ковин
разрешен функције председника општине, то је
по сили Закона разрешењем председника општине
престао мандат и члану Општинског већа општине
Ковин Оливери Танасијевић.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.

18. септембар 2015. године
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-106/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

229.
На основу члана 50. став 1. а у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон)
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ПЕТРУ СТАМЕНОВИЋУ, фудбалском
тренеру са лиценцом, из Делиблата, престаје мандат
члана Општинског већа општине Ковин због разрешења
председника општине Ковин са 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015),
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано да
разрешењем председника општине престаје мандат
заменика председника општине и општинског већа, а
да председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог
најмање трећине одборника, на исти начин на који је
изабран, као и да се о предлогу за разрешење мора
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине.
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Чланом 104. Пословника Скупштине општине
прописана су акта која доноси Скупштина општине.
Како је на 24. седници Скупштине општине
Ковин која је одржана дана 18. септембра 2015.
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о
поднетом предлогу за разрешење преседника општине
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја
одборника (34 од 45) председник општине Ковин
разрешен функције председника општине то је по
сили Закона разрешењем председника општине
престао мандат и члану Општинског већа општине
Ковин Петру Стаменовићу.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-108/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

230.
На основу члана 50. став 1. а у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон)
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
СЛАВОЉУБУ СТОЈАДИНОВУ, грађевинском техничару из Ковина, престаје мандат члана
Општинског већа општине Ковин због разрешења
председника општине Ковин са 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану
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69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015),
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано да
разрешењем председника општине престаје мандат
заменика председника општине и општинског већа, а
да председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог
најмање трећине одборника, на исти начин на који је
изабран, као и да се о предлогу за разрешење мора
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине општине
прописана су акта која доноси Скупштина општине.
Како је на 24. седници Скупштине општине
Ковин која је одржана дана 18. септембра 2015.
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о
поднетом предлогу за разрешење преседника општине
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја
одборника (34 од 45) председник општине Ковин
разрешен функције председника општине, то је
по сили Закона разрешењем председника општине
престао мандат и члану Општинског већа општине
Ковин Славољубу Стојадинову.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-109/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

231.
На основу члана 50. став 1. а у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон)
и члана 69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012 – пречишћен текст 25/2013 и 2/2015) и
члана 43. став 1., а у вези са чланом 42. став 1.и 2. и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН
I
ПЕТРУ БОГУНОВИЋУ, професору физичке културе, из Ковина, престаје мандат члана

18. септембар 2015. године

Општинског већа општине Ковин због разрешења
председника општине Ковин са 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. став 1. а у вези са чланом
49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.закон), члану
69. став 1. а у вези са чланом 68. став 1. и 2. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћени текст, 25/2013 и 2/2015),
и члана 43.став 1.а у вези са чланом 42. став 1.и 2.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 17/2009) којима је прописано
да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског
већа, а да председник општине може бити разрешен
пре истека времена на које је биран, на образложен
предлог најмање трећине одборника, на исти начин
на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење мора расправљати и одлучивати у року од 15
дана од дана достављања предлога председнику
Скупштине.
Чланом 104. Пословника Скупштине општине
прописана су акта која доноси Скупштина општине.
Како је на 24. седници Скупштине општине
Ковин која је одржана дана 18. септембра 2015.
године Скупштина одлучивала тајним гласањем о
поднетом предлогу за разрешење преседника општине
Ковин, и како је већином гласова од укупног броја
одборника (34 од 45) председник општине Ковин
разрешен функције председника општине, то је
по сили Закона разрешењем председника општине
престао мандат и члану Општинског већа општине
Ковин Петру Богуновићу.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-110/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

232.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става
3. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“,
бр. 129/07, 34/2010 – Одлука УС 54/2011)

18. септембар 2015. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 18.9.2015. године у 12,54
сати донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СТЕФАНИ МИЉКОВИЋ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Стефани Миљковић,
одборнику Скупштине општине Ковин, изабраном
са Изборне листе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
– Александар Вучић, престао мандат одборника
дана 18.9.2015. године, пре истека времена на које
је изабрана, због подношења оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Дана 18.9.2015. године одборник Стефани
Миљковић у складу са чланом 46. став 1. тачка 1.
Закона о локалним изборима поднела је усмено
оставку на седници Скупштине општине Ковин
одржаној дана 18.9.2015. године, те је Скупштина
на истој седници, на основу члана 46. став 3. Закона
о локалним изборима, утврдила да је одборнику
Стефани Миљковић престао мандат одборника дана
18.9.2015. године у 12,54 сати.
Чланом 46. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да одборнику престаје мандат пре
истека времена на које је изабран, између осталог
и због подношења оставке.
Ставом 3. истог члана прописано је да после
подношења усмене оставке одборника, скупштина
без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат.
Поступајући у складу са својим овлашћењима, а након подношења усмене оставке одборника
Стефани Миљковић, Скупштина општине Ковин
донела је одлуку како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења допуштена је жалба Управном суду Београд
у року од 48 сати од доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-56/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

233.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007
и 83/2014-др. Закон), члана 39. став 1. тачка 37.
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Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и
члана 7. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ
ОДБОРА ЗА ПОНОВНО ДОДЕЉИВАЊЕ
МАНДАТА
1. У Верификациони одбор за поновно додељивање мандата бирају се:
1. СЛОБОДАН ЛАЦКУ - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић
2. Д
 Р НЕВЕН ЖИКИЋ - САВА КРСТИЋПОКРЕТ ЗА ПРЕПОРОД – УЈЕДИЊЕНИ
РЕГИОНИ
3. ДЕЈАН ИЛИЋ – Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска
партија Србије (СДПС)
2. Ово Решење објавити у “Службеном листу
општине Ковин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-111/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

234.
На основу члана 48. став 3. и 6. и члана 56.
став 5. 6.и 7. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010- одлука УС
и 54/2011), и члана 104. Пословника Скупштине
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 18.9.2015. године, у 15,18
сати, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОНОВНОМ ДОДЕЉИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
I
ПОНОВНО СЕ ДОДЕЉУЈЕ мандат одборнику Сањи Петровић, дипломираном дефектологу
из Ковина, ул. Немањина бр. 31, рођеној 1972. године,
са изборне листе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић, изабраном на изборима
за одборнике Скупштине општине Ковин који су
одржани 07. априла 2013. године.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Чланом 48. став 3. Закона о локалним изборима прописано је да када кандидату коме је
био додељен мандат одборника, а којем је мандат
престао због преузимања функције председника
општине или заменика председника општине, мандат се поново додељује у истом сазиву скупштине
јединице локалне самоуправе под условом да је
кандидату престала функција председника општине или заменика председника општине; да постоји
упражњено одборничко место које припада истој
изборној листи и да је изборној комисији поднео
поднео захтев за доделу мандата одборника. Ставом
6. истог члана прописано је да се од кандидата пре
потврђивања мандата прибавља писмена сагласност
да прихвата мандат.
Чланом 56. став 5. Закона о локалним изборима прописано је да о потврђивању мандата
одборника, на основу извештаја верификационог
одбора, скупштина одлучује јавним гласањем. У
гласању могу учествовати кандидати за одборнике
којима су мандати додељени у складу са чланом 43.
овог Закона и који имају уверење изборне комисије
јединице локалне самоуправе да су изабрани. Ставом 6. истог члана прописано је да када Скупштина
после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника, у гласању, поред одборника,
могу учествовати и кандидати којима су мандати
додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који
имају уверење изборне комисије јединице локалне
самоуправе да су изабрани.
На седници Скупштине општине Ковин
одржаној дана 18.9.2015. године формиран је Верификациони одбор за поновно додељивање мандата
одборнику. Верификациони одбор је у свом извештају
предложио Скупштини општине Ковин на основу
Извештаја о поновном додељивању мандата и Уверења Изборне комисије о поновном додељивању
мандата одборнику Скупштине општине Ковин да
потврди мандат Сањи Петровић сходно члану 48.
став 3. Закона о локалним изборима.
Скупштина општине Ковин је на основу
Извештаја Верификационог одбора јавним гласањем
одлучила да донесе Решење о поновном додељивању
мандата наведеном одборнику.
Чланом 56. став 7. Закона о локалним изборима прописано је да против одлуке донете у
вези са потврђивањем мандата одборника може се
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова
од дана доношења одлуке скупштине јединице
локалне самоуправе.
Чланом 104. Пословника Скупштине општине
Ковин прописана су акта која скупштина доноси.
С обзиром на напред наведено одлучено је
као у диспозитиву.

18. септембар 2015. године

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења допуштена је жалба Управном суду у року
од 48 часова од доношења Решења Скупштине
општине Ковин.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-63/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

235.
На основу члана 32. став 1. тачка 12 и члана
43.став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 39. став
1. тачка 13. и члана 58. став 1. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и одредби члана 39. став 1. и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр.17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној 18.09.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
I
САЊА ПЕТРОВИЋ, из Ковина, изабрана
је за председницу општине Ковин, дана 18.09.2015.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Oбразложење
Правни основ за доношење решења садржан
је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. члану 43.
став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.закон), члану 39. став
1. тачка 12. и члану 58. став 1. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст , 25/2013 и 2/2015 ) и одредби члана 39. став 1.
и 3. и члану 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.17/2009).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др.
закон) прописано је да Скупштина општине у складу
са законом бира и разрешава председника Општине
и, на предлог председника Општине бира заменика
председника Општине и чланове општинског већа.
Чланом 43. став 1. истог Закона прописано је да
председника Општине бира Скупштина општине, из
реда одборника, тајним гласањем, већином гласова
од укупног броја одборника.
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Чланом 39. став 1. тачка 12. Статута општине
Ковин, прописано је да Скупштина општине, у складу
са Законом бира и разрешава, на предлог председника
општине, заменика председника општине. Чланом
58. став 4. Статута прописано је да прописано је да
председника Општине бира Скупштина општине, из
реда одборника, тајним гласањем, већином гласова
од укупног броја одборника.
Чланом 39. став 1. Пословника Скупштине
општине Ковин прописано је да председника општине
из реда одборника бира Скупштина општине тајним гласањем већином гласова од укупног броја одборника
Чланом 104. Пословника Скупштине општине
прописана су акта која доноси Скупштина општине
Разлог за спровођење поступка избора председника општине Ковин, садржан је у чињеници да
је Скупштина општине Ковин, на седници одржаној
дана 18.09.2015. године разрешила Зорана Николића
функције председника општине Ковин.
Председник Скупштине општине Ковин
Зоран Брадањи , у складу са чланом 43. став 3. Закона о локалној самоуправи, предложио је кандидата
за председника општине Ковин Сању Петровић,
одборника са Изборне листе СРПСКА НАПРЕДНА
СТРАНКА-Александар Вучић.
Кандидат за председника општине Сања
Петровић дала је писану сагласност да прихвата
кандидатуру за председника општине Ковин.
Избор председника Општине Ковин, извршен
је на седници Скупштине општине Ковин, одржаној
дана 18.09.2015. године, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровела је Комисија за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на
седници Скупштине општине Ковин, дана 18.09.2015.
године у саставу : Слободан Лацку-Српска напредна
странка –Александар Вучић; др Невен Жикић – Сава
Крстић-Покрет за препород-Уједињени региони
Србије и Дејан Илић – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања за избор председника општине Ковин доставила је Скупштини општине Ковин Записник
о раду. Записником је утврђено да је од стручне
службе примљено 45 гласачких листића + 1 гласачки листић за гласачку кутију, да је на седници
Скупштине општине присуствовало 34 одборника
и да су им уручени гласачки листићи, да је остало
неупотребљено 11 гласачких листића, да је у гласачкој
кутији нађено 34 употребљених гласачких листића,
да је одвајањем гласачких листића утврђено да нема
неважећих гласачких листића, да је утврђено да има
34 важећих гласачких листића и да је провером важећих гласачких листића утврђено да је кандидат за
председника Општине Ковин – САЊА ПЕТРОВИЋ
добила 34 гласова, што представља већину од укупног броја одборника.
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На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања за избор председника општине Ковин, утврђује да је за председника Општине Ковин
изабрана САЊА ПЕТРОВИЋ..
На основу наведеног, донето је Решење као
у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења
може се поднети тужба Управном суду у Београду
року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број:020-64/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

236.
На основу члана 32. став 1. тачка 12 и члана
43.став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 39. став
1. тачка 13. и члана 58. став 1. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и одредби члана 39. став 1. и
члана 104. Пословника Скупштине општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковин“, бр.17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној 18.09.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
I
САЊА ПЕТРОВИЋ, из Ковина, изабрана
је за председницу општине Ковин, дана 18.09.2015.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број:020-64/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

237.
На основу члана 32. став 1. тачка 12 и члана
43.став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 39.
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став 1. тачка 12. и члана 58.став 4. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст , 25/2013 и 2/2015) и одредби члана
39. став 4. члана 40. став 3. и члана 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр.17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној 18.09.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ЂУРА КРСТИЋ, из Плочице, изабран је
за заменика председника општине Ковин, дана
18.09.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
O б р а з л о ж е њ е:
Правни основ за доношење решења садржан
је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. члану 43.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.закон), члану 39.
став 1. тачка 12. и члану 58. став 4. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст , 25/2013 и 2/2015 ) и одредби члана
39. став 4., члана 40. став 3. и члану 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр.17/2009)..
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи ( „ Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014др.закон) прописано је да Скупштина општине у
складу са законом бира и разрешава председника
Општине и, на предлог председника Општине бира
заменика председника Општине и чланове општинског већа. Чланом 43. став 4. истог Закона прописано
је да кандидат за председника Општине предлаже
кандидата за заменика председник општине, из реда
одборника, кога бира Скупштина општине на исти
начин као председника општине, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника.
Чланом 39. став 1. тачка 12. Статута општине Ковин, прописано је да Скупштина општине,
у складу са Законом бира и разрешава, на предлог председника општине, заменика председника
општине. Чланом 58. став 4. Статута прописано
је да кандидат за председника општине предлаже
кандидата за заменика председника општине из реда
одборника кога бира Скупштина општине на исти
начин као председника општине.
Чланом 39. став 4.Пословника прописано
је да кандидат за председника општине предлаже
кандидата за заменика председника општине из
реда одборника кога бира Скупштина општине на
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исти начин као и председника а чланом 40. став 3
да Скупштина када одлучује о избору председника
Скупштине истовремено одлучује и о избору заменика
председника и чланова Општинског већа.
Чланом 104. Пословника Скупштине општине
прописана су акта која доноси Скупштина општине
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин, на
седници одржаној дана 18.09.2015. године након
разрешења председника општине Ковин, на основу
члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи, члана
69. Статута општине Ковин и члана 40.став 2. Пословника Скупштине општине Ковин констатовала да је
разрешењем председника општине Ковин престао и
мандат заменика председника општине Ковин.
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић , у складу са чланом 43. став 4.
Закона о локалној самоуправи, члана 39. став 4. Статута општине Ковин и члана 40.став 2. Пословника
Скупштине општине Ковин, предложила је кандидата
за заменика председника општине Ковин.
Кандидат за заменика председника општине
Ђура Крстић дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру за заменика председника општине Ковин.
Избор заменика председника Општине Ковин, извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 18.09.2015. године, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровела је Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања за избор заменика председника општине
Ковин , изабрана на седници Скупштине општине
Ковин, дана 18.9.2015. године у саставу : Слободан
Лацку-Српска напредна странка –Александар Вучић;
Жикић др Невен – Сава Крстић-Покрет за препородУједињени региони Србије и Дејан Илић – Ивица
Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија
Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања доставила је Скупштини општине Ковин
Записник о раду. Записником је утврђено да је од
стручне службе примљено 45 гласачких листића + 1
гласачки листић за гласачку кутију, да је на седници
Скупштине општине присуствовало 34 одборника
и да су им уручени гласачки листићи, да је остало
неупотребљено 11 гласачких листића, да је у гласачкој
кутији нађено 34 употребљених гласачких листића,
да је одвајањем гласачких листића утврђено да није
било неважећих гласачких листића, да је утврђено да
има 34 важећих гласачких листића и да је провером
важећих гласачких листића утврђено да је кандидат
за заменика председника Општине Ковин – ЂУРА
КРСТИЋ добио 34 гласова, што представља већину
од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања за избор заменика председника општине
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Ковин, утврђује да је за заменика председника Општине Ковин изабран ЂУРА КРСТИЋ.
На основу наведеног, донето је Решење као
у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења
може се поднети тужба Управном суду у Београду
року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-65/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

238.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1.
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ДР СРЂАН НЕНЕК, специјалиста ургентне
медицине, из Гаја, изабран је за члана Општинског
већа општине Ковин, дана 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40.
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на предлог
председника општине, бира заменика председника
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да
општинско веће чине председник општине, заменик
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председника општине, као и чланови општинског
већа чији је број утврђен Статутом општине и које
бира Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута општине Ковин прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника да
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине као и девет чланова
општинског већа које бира Скупштина општине, на
период од четири године тајним гласањем, већином
од укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 18.9.2015. године након
разрешења председника општине Ковин, на основу члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи,
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став
1. Пословника Скупштине општине Ковин констатовала да је разрешењем председника општине
Ковин престао и мандат чланова Општинског већа
општине Ковин
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић, у складу са чланом 43. став 2. Закона
о локалној самоуправи, предложила је кандидата за
члана Општинског већа општине Ковин
Кандидат за члана Општинског већа др Срђан
Ненек дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског већа општине Ковин.
Избор члана општинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 18.9.2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабрана на седници Скупштине општине Ковин,
дана 18.9.2015. године у саставу : Слободан Лацку
- Српска напредна странка –Александар Вучић; др
Невен Жикић – Сава Крстић-Покрет за препородУједињени региони Србије и Дејан Илић – Ивица
Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија
Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
доставила је Скупштини општине Ковин Записник
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана
општинског већа општине Ковин– др Срђана Ненека гласало 34 одборника, што представља већину
гласова од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања, утврђује да је др Срђан Ненек, изабран за
члана Општинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-112/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

239.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1.
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
БЛАГОЈЕ БОГДАНОВИЋ, дипломирани
инжењер пољопривреде за економику, из Ковина,
изабран је за члана Општинског већа општине Ковин,
дана 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40.
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на предлог
председника општине, бира заменика председника
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да
општинско веће чине председник општине, заменик
председника општине, као и чланови општинског
већа чији је број утврђен Статутом општине и које
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бира Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута општине Ковин прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 61. Статута и чланом 40. Пословника да
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине као и девет чланова
Општинског већа које бира Скупштина општине, на
период од четири године тајним гласањем, већином
од укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 18.9.2015. године након
разрешења председника општине Ковин, на основу члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи,
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став
1. Пословника Скупштине општине Ковин констатовала да је разрешењем председника општине
Ковин престао и мандат чланова Општинског већа
општине Ковин.
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић, у складу са чланом 43. став 2. Закона
о локалној самоуправи, предложила је кандидата за
члана Општинског већа општине Ковин
Кандидат за члана општинског већа Благоје
Богдановић дао је писану сагласност да прихвата
кандидатуру за члана Општинског већа општине
Ковин.
Избор члана Општинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 18.9.2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабрана на седници Скупштине општине Ковин,
дана 18.9.2015. године у саставу : Слободан Лацку
- Српска напредна странка –Александар Вучић; др
Невен Жикић – Сава Крстић-Покрет за препородУједињени региони Србије и Дејан Илић – Ивица
Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија
Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
доставила је Скупштини општине Ковин Записник
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана
Општинског већа општине Ковин – Благоја Богдановића гласало 34 одборника, што представља већину
гласова од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања, утврђује да је Благоје Богдановић, изабран
за члана Општинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.

18. септембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-113/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

240.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1. тачка 13
и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015)
и ) и члана 40. и 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
НЕБОЈША НЕШИЋ, дипломирани ветеринар, из Гаја, изабран је за члана Општинског већа
општине Ковин, дана 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40.
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на предлог
председника општине, бира заменика председника
општине и чланове Општинског већа, а чланом 45. да
Општинско веће чине председник општине, заменик
председника општине, као и чланови Општинског
већа чији је број утврђен Статутом општине и које
бира Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута општине Ковин прописано је да скупштина
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општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове Општинског већа,
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника да
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине као и девет чланова
Општинског већа које бира Скупштина општине, на
период од четири године тајним гласањем, већином
од укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин, на
седници одржаној дана 18.9.2015. године након разрешења председника општине Ковин, на основу члана
50. став 1 Закона о локалној самоуправи, члана 69.
Статута општине Ковин и члана 43. став 1. Пословника Скупштине општине Ковин констатовала да је
разрешењем председника општине Ковин престао и
мандат чланова Општинског већа општине Ковин
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић, у складу са чланом 43. став 2. Закона
о локалној самоуправи, предложила је кандидата за
члана Општинског већа општине Ковин
Кандидат за члана општинског већа Небојша
Нешић дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског већа општине Ковин.
Избор члана Општинског већа општине Ковин
извршен је на седници Скупштине општине Ковин,
одржаној дана 18.9.2015. године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника. Поступак
тајног гласања спровела је Комисија за спровођење
и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на
седници Скупштине општине Ковин, дана 18.9.2015.
године у саставу : Слободан Лацку - Српска напредна
странка –Александар Вучић; др Невен Жикић – Сава
Крстић-Покрет за препород- Уједињени региони
Србије и Дејан Илић – Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
доставила је Скупштини општине Ковин Записник
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана
Општинског већа општине Ковин – Небојшу Нешића
гласало 34 одборника, што представља већину гласова од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања, утврђује да је Небојша Нешић, изабран за
члана Општинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-114/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

241.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1.
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ДРАГАН ШЉИВОВАЧКИ, техничар за
биотехнологију, из Баваништа, изабран је за члана
Општинског већа општине Ковин, дана 18.9.2015.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40.
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на предлог
председника општине, бира заменика председника
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да
општинско веће чине председник општине, заменик
председника општине, као и чланови општинског
већа чији је број утврђен Статутом општине и које
бира Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута општине Ковин прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника да
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине као и девет чланова
општинског већа које бира Скупштина општине, на
период од четири године тајним гласањем, већином
од укупног броја одборника.

18. септембар 2015. године

Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 18.9.2015. године након
разрешења председника општине Ковин, на основу члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи,
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став
1. Пословника Скупштине општине Ковин констатовала да је разрешењем председника општине
Ковин престао и мандат чланова Oпштинског већа
општине Ковин.
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић, у складу са чланом 43. став 2. Закона
о локалној самоуправи, предложила је кандидата за
члана Oпштинског већа општине Ковин
Кандидат за члана општинског већа Драган
Шљивовачки дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Oпштинског већа општине Ковин.
Избор члана Oпштинског већа општине Ковин
извршен је на седници Скупштине општине Ковин,
одржаној дана 18.9.2015. године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника. Поступак
тајног гласања спровела је Комисија за спровођење
и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на
седници Скупштине општине Ковин, дана 18.9.2015.
године у саставу : Слободан Лацку - Српска напредна
странка –Александар Вучић; др Невен Жикић – Сава
Крстић-Покрет за препород- Уједињени региони
Србије и Дејан Илић – Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
доставила је Скупштини општине Ковин Записник
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана
Oпштинског већа општине Ковин – Драгана Шљивовачког гласало 34 одборника, што представља
већину гласова од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања, утврђује да је Драган Шљивовачки, изабран
за члана Oпштинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-115/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

242.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,

18. септембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1.
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ДАРКO БАКОВИЋ, машински техничар,
из Ковина, изабран је за члана Општинског већа
општине Ковин, дана 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40.
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на предлог
председника општине, бира заменика председника
општине и чланове Општинског већа, а чланом 45. да
Општинско веће чине председник општине, заменик
председника општине, као и чланови Општинског
већа чији је број утврђен Статутом општине и које
бира Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута општине Ковин прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове Општинског већа,
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника да
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине као и девет чланова
општинског већа које бира Скупштина општине, на
период од четири године тајним гласањем, већином
од укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 18.9.2015. године након
разрешења председника општине Ковин, на основу члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи,
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члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став
1. Пословника Скупштине општине Ковин констатовала да је разрешењем председника општине
Ковин престао и мандат чланова Општинског већа
општине Ковин.
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић, у складу са чланом 43. став 2. Закона
о локалној самоуправи, предложила је кандидата за
члана Општинског већа општине Ковин
Кандидат за члана општинског већа Дарко
Баковић дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског већа општине Ковин.
Избор члана Општинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 18.9.2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабрана на седници Скупштине општине Ковин,
дана 18.9.2015. године у саставу : Слободан Лацку
- Српска напредна странка –Александар Вучић; др
Невен Жикић – Сава Крстић-Покрет за препородУједињени региони Србије и Дејан Илић – Ивица
Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија
Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
доставила је Скупштини општине Ковин Записник
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана
Општинског већа општине Ковин – Дарка Баковића
гласало 34 одборника , што представља већину
гласова од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања, утврђује да је Дарко Баковић, изабран за
члана Општинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-116/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

243.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1.
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника

Страна 22 Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
РАТКО МОСУРОВИЋ, машински техничар,
из Ковина, изабран је за члана Општинског већа
општине Ковин, дана 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40.
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на предлог
председника општине, бира заменика председника
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да
општинско веће чине председник општине, заменик
председника општине, као и чланови општинског
већа чији је број утврђен Статутом општине и које
бира Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута општине Ковин прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника да
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине као и девет чланова
Општинског већа које бира Скупштина општине, на
период од четири године тајним гласањем, већином
од укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 18.9.2015. године након
разрешења председника општине Ковин, на основу члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи,
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став
1. Пословника Скупштине општине Ковин констатовала да је разрешењем председника општине

18. септембар 2015. године

Ковин престао и мандат чланова Општинског већа
општине Ковин
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић, у складу са чланом 43. став 2. Закона
о локалној самоуправи, предложила је кандидата за
члана Општинског већа општине Ковин
Кандидат за члана Општинског већа Ратко
Мосуровић дао је писану сагласност да прихвата
кандидатуру за члана Општинског већа општине
Ковин.
Избор члана Општинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 18.9.2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабрана на седници Скупштине општине Ковин,
дана 18.9.2015. године у саставу : Слободан Лацку
- Српска напредна странка –Александар Вучић; др
Невен Жикић – Сава Крстић-Покрет за препородУједињени региони Србије и Дејан Илић – Ивица
Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија
Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
доставила је Скупштини општине Ковин Записник
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана
општинског већа општине Ковин – Ратка Мосуровића гласало 34 одборника, што представља већину
гласова од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања, утврђује да је Ратко Мосуровић, изабран
за члана Општинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-117/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

244.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1.
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009)

18. септембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ЧЕДО МАРИЋ, професор, из Ковина,
изабран је за члана Општинског већа општине Ковин, дана 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40.
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на предлог
председника општине, бира заменика председника
општине и чланове Oпштинског већа, а чланом 45. да
Oпштинско веће чине председник општине, заменик
председника општине, као и чланови Oпштинског
већа чији је број утврђен Статутом општине и које
бира Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута општине Ковин прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове Oпштинског већа,
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника да
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине као и девет чланова
Oпштинског већа које бира Скупштина општине, на
период од четири године тајним гласањем, већином
од укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 18.9.2015. године након
разрешења председника општине Ковин, на основу
члана 50. став 1. Закона о локалној самоуправи,
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став
1. Пословника Скупштине општине Ковин констатовала да је разрешењем председника општине
Ковин престао и мандат чланова Oпштинског већа
општине Ковин
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Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић , у складу са чланом 43. став 2. Закона
о локалној самоуправи, предложила је кандидата за
члана Oпштинског већа општине Ковин.
Кандидат за члана општинског већа Чедо
Марић дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Oпштинског већа општине Ковин.
Избор члана Oпштинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 18.9.2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабрана на седници Скупштине општине Ковин,
дана 18.9.2015. године у саставу : Слободан Лацку
- Српска напредна странка –Александар Вучић; др
Невен Жикић – Сава Крстић-Покрет за препородУједињени региони Србије и Дејан Илић – Ивица
Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија
Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
доставила је Скупштини општине Ковин Записник
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана
Oпштинског већа општине Ковин – Чеда Марића
гласало 34 одборника, што представља већину гласова од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је Чедо Марић, изабран
за члана Oпштинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-118/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

245.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1.
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ДАЛИБОР ШТАРК, дипломирани економиста, из Ковина, изабран је за члана Општинског
већа општине Ковин, дана 18.9.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40.
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на предлог
председника општине, бира заменика председника
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да
општинско веће чине председник општине, заменик
председника општине, као и чланови општинског
већа чији је број утврђен Статутом општине и које
бира Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута општине Ковин прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника да
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине као и девет чланова
Општинског већа које бира Скупштина општине, на
период од четири године тајним гласањем, већином
од укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 18.9.2015. године након
разрешења председника општине Ковин, на основу члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи,
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став
1. Пословника Скупштине општине Ковин констатовала да је разрешењем председника општине
Ковин престао и мандат чланова Општинског већа
општине Ковин.
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић , у складу са чланом 43. став 2. Закона
о локалној самоуправи, предложила је кандидата за
члана Општинског већа општине Ковин
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Кандидат за члана општинског већа Далибор
Штарк дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског већа општине Ковин.
Избор члана општинског већа општине Ковин
извршен је на седници Скупштине општине Ковин,
одржаној дана 18.9.2015. године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника. Поступак
тајног гласања спровела је Комисија за спровођење
и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на
седници Скупштине општине Ковин, дана 18.9.2015.
године у саставу : Слободан Лацку - Српска напредна
странка –Александар Вучић; др Невен Жикић – Сава
Крстић-Покрет за препород- Уједињени региони
Србије и Дејан Илић – Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
доставила је Скупштини општине Ковин Записник
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана
Општинског већа општине Ковин – Далибора Штарка гласало 33 одборника, што представља већину
гласова од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања, утврђује да је Далибор Штарк, изабран за
члана Општинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-119/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи
246.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана
45. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон), члана 39. став 1.
тачка 13 и члана 61. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015) и ) и члана 40. и 104. Пословника
Скупштине општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 18.9.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
СТЕФАНИ МИЉКОВИЋ, филолог турског
језика, из Делиблата, изабрана је за члана Општинског
већа општине Ковин, дана 18.9.2015. године.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12.
и члану 45. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 83/2014- др.закон), члану
39. став 1. тачка 13. и члану 61. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 11/2012 –
пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и ) и члану 40.
и 104. Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
бира и разрешава председника општине и, на предлог
председника општине, бира заменика председника
општине и чланове општинског већа, а чланом 45. да
општинско веће чине председник општине, заменик
председника општине, као и чланови општинског
већа чији је број утврђен Статутом општине и које
бира Скупштина општине, на период од четири
године тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника. Такође чланом 39. став 1. тачка 13 Статута општине Ковин прописано је да скупштина
општине бира и разрешава председника општине
и, на предлог председника општине, бира заменика
председника општине и чланове општинског већа,
а чланом 61 Статута и чланом 40. Пословника да
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине као и девет чланова
општинског већа које бира Скупштина општине, на
период од четири године тајним гласањем, већином
од укупног броја одборника.
Разлог за доношење овог Решења садржан
је у чињеници да је Скупштина општине Ковин,
на седници одржаној дана 18.9.2015. године након
разрешења председника општине Ковин, на основу члана 50. став 1 Закона о локалној самоуправи,
члана 69. Статута општине Ковин и члана 43. став
1. Пословника Скупштине општине Ковин констатовала да је разрешењем председника општине
Ковин престао и мандат чланова Општинског већа
општине Ковин.
Кандидат за председника општине Ковин
Сања Петровић , у складу са чланом 43. став 2. Закона
о локалној самоуправи, предложила је кандидата за
члана Општинског већа општине Ковин
Кандидат за члана општинског већа Стефани
Миљковић дала је писану сагласност да прихвата
кандидатуру за члана Општинског већа општине
Ковин.
Избор члана Општинског већа општине
Ковин извршен је на седници Скупштине општине
Ковин, одржаној дана 18.9.2015. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Поступак тајног гласања спровела је Комисија за
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спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабрана на седници Скупштине општине Ковин,
дана 18.9.2015. године у саставу : Слободан Лацку
- Српска напредна странка –Александар Вучић; др
Невен Жикић – Сава Крстић-Покрет за препородУједињени региони Србије и Дејан Илић – Ивица
Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), Социјалдемократска партија
Србије (СДПС).
После спроведеног тајног гласања, Комисија
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
доставила је Скупштини општине Ковин Записник
о раду. Записником је утврђено да је за избор члана
Општинског већа општине Ковин – Стефани Миљковић гласало 33 одборника, што представља већину
гласова од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања, утврђује да је Стефани Миљковић, изабрана
за члана Општинског већа општине Ковин.
На основу напред изнетог донето је Решење
како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 02-120/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

247.
На основу члана 46. став 1. тачка 5. а у вези
са ставом 6. и члана 49. став 1. 4. и 5. Закона о
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07,
34/2010 – Одлука УС 54/2011), члана 43. став 5.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 18.9.2015. године у 16,21
сати донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
САЊИ ПЕТРОВИЋ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Сањи Петровић,
одборнику Скупштине општине Ковин, изабраној
са Изборне листе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
– Александар Вучић, престао мандат одборника
дана 18.9.2015. године, пре истека времена на које је
изабрана, због избора на функцију која је, у складу
са законом, неспојива с функцијом одборника.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Дана 18.9.2015. године одборник Сања
Петровић изабрана је за председника општине
Ковин, те је Скупштина општине на истој седници,
на основу члана 46. став 6. Закона о локалним изборима, утврдила да је одборнику Сањи Петровић
престао мандат одборника дана 18.9.2015. године
у 16,21 сати.
Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима прописано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран, између
осталог и због преузимања посла, односно функције
које су, у складу са законом, неспојиве са функцијом
одборника.
Ставом 6. истог члана прописано је да ако
одборнику престаје мандат због прузимања функције,
која је у складу са законом, неспојива са функцијом
одборника скупштина јединице локалне самоуправе
утврђује да је одборнику престао мандат.
Чланом 49.став 1. истог Закона прописано
је да на одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе о престанку мандата одборника, као и о
потврђивању мандата новом одборнику, допуштена
је жалба Управном суду. Ставом 4. истог Закона
прописано је да право на подношење жалбе има
сваки одборник, а став 5. прописује да се жалба подноси у року од 48 часова од дана доношења одлуке
скупштини јединице локалне самоуправе, односно
од дана одржавања седнице на којој је скупштина
пропустила да донесе одлуку.
Чаном 43. став 5. Закона о локалној самоуправи прописано је да председнику општине и
заменику председника општине избором на ове
функције престаје мандат одборника у Скупштини
општине.
Поступајући у складу са својим овлашћењима, а након избора одборника Сање Петровић за
председника општине Ковин, Скупштина општине
донела је решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења допуштена је жалба Управном суду Београд
у року од 48 сати од доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-67/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

248.
На основу члана 46. став 1. тачка 5. а у вези
са ставом 6. и члана 49. став 1. 4. и 5. Закона о
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локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07,
34/2010 – Одлука УС 54/2011), члана 43. став 5.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014-др.Закон)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на
седници одржаној дана 18.9.2015. године у 16,22
сати донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
ЂУРИ КРСТИЋУ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Ђура Крстић, одборнику Скупштине општине Ковин, изабраном са
Изборне листе САВА КРСТИЋ-ПОКРЕТ ЗА ПРЕПОРОД-УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ, престао
мандат одборника дана 18.9.2015. године, пре истека
времена на које је изабран, због избора на функцију
која је, у складу са законом, неспојива с функцијом
одборника.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
Образложење
Дана 18.9.2015. године одборник Ђура Крстић
изабран је за заменика председника општине Ковин,
те је Скупштина општине на истој седници, на основу
члана 46. став 6. Закона о локалним изборима, утврдила да је одборнику Ђури Крстићу престао мандат
одборника дана 18.9.2015. године у 16,22 сати.
Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним
изборима прописано је да одборнику престаје мандат пре
истека времена на које је изабран, између осталог и због
преузимања посла, односно функције које су, у складу
са законом, неспојиве са функцијом одборника.
Ставом 6. истог члана прописано је да ако
одборнику престаје мандат због прузимања функције,
која је у складу са законом, неспојива са функцијом
одборника скупштина јединице локалне самоуправе
утврђује да је одборнику престао мандат.
Чланом 49.став 1. истог Закона прописано
је да на одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе о престанку мандата одборника, као и о
потврђивању мандата новом одборнику, допуштена
је жалба Управном суду. Ставом 4. истог Закона
прописано је да право на подношење жалбе има
сваки одборник, а став 5. прописује да се жалба подноси у року од 48 часова од дана доношења одлуке
скупштини јединице локалне самоуправе, односно
од дана одржавања седнице на којој је скупштина
пропустила да донесе одлуку.
Чаном 43. став 5. Закона о локалној самоуправи
прописано је да председнику општине и заменику
председника општине избором на ове функције престаје
мандат одборника у Скупштини општине.
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Поступајући у складу са својим овлашћењима,
а након избора одборника Ђуре Крстића за заменика
председника општине Ковин, Скупштина општине
донела је решење како и гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
Решења допуштена је жалба Управном суду Београд
у року од 48 сати од доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-66/2015-I од 18. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи

Акта председника општине Ковин
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250.
На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/2007
и 83/2014-др. закон), члана 79. Статута општине
Ковин („Сл.лист општине Ковина“ бр. 11/2012пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 17. став
2. Одлуке о организацији општинске управе Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“ бр. 16/2012, 24/2013,
18/2014 И 5/2015),
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН,
дана 25.9.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Члан 1.

249.
На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/2007
и 83/2014-др. закон), члана 60. став 1. тачка 6. Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковина“
бр. 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и
члана 17. став 2. Одлуке о организацији општинске
управе Ковин („Сл. лист општине Ковин“ бр. 16/2012,
24/2013, 18/2014 и 5/2015),
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН
1. МАКСЕМ ФЕРЕНЦ из Скореновца,
постављен за помоћника председника општине
Ковин за регионални развој и локалну самоуправу,
РАЗРЕШАВА СЕ дужности помоћника председника
општине Ковин за наведену област.
2. Постављено лице из тачке 1. овог решења
престаје да обавља послове помоћника председника
општине Ковин за регионални развој и локалну
самоуправу закључно са 22.9.2015. године.
3. Сва питања везана за права, обавезе и
одговорности из рада и по основу рада помоћника
председника, утврдиће се посебним актом у складу
са Законом и другим прописима, којима се регулишу
права, обавезе и одговорности постављених лица у
јединицама локалне самоуправе.
4. Ово решење објавиће се у „Службеном
листу општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-68/2015-II од 22. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Сања Петровић, дипл. дефектолог

МИРЈАНА БАНОВИЋ из Ковина, поставља
се за помоћника председника општине у Општинској
управи Ковин за област друштвених делатности (у
даљем тексту: помоћник председника).
Члан 2.
Помоћник председника обавља следеће
послове:
- покреће иницијативе у области друштвених
делатности;
- предлаже пројекте у области друштвених
делатности;
- даје мишљење у вези са питањима из области друштвених делатности;
- прати стање у области предшколског, основног и средњег образовања;
- прати стање у области културе и информисања;
- прати област људских и мањинских права;
- прати област здравствене и социјалне
заштите.
Члан 3.
Помоћник председника, из члана 1. овог
Решења, остварује права, обавезе и одговорности
из рада и по основу рада у складу са законом и другим прописима којима се регулишу права, обавезе
и одговорности постављених лица у јединицама
локалне самоуправе.
Сва питања везана за права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада помоћника
председника, утврдиће се посебним актом.
Члан 4.
Помоћник председника послове утврђене
чланом 2. овог решења обављаће почев од 25.9.2015.
године.
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Члан 5.

- предлаже пројекте за изградњу саобраћајне
инфраструктуре у општини;
- прегледа извештаје о раду јавних предузећа
и даје председнику општине мишљење
на исте;
- покреће иницијативе за предузимање
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
стања у тим областима;
- припрема потребне податке из области коју
покрива за потребе потребе председника
општине;
- сачињава предлоге и даје мишљења у вези
са питањима која су од значаја за побољшање стања и решавање проблема у области
привреде, комуналне инфраструктуре и
урбанизма;
- обавља и друге послове у области за коју је постављен по налогу председника општине.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-72/2015-II од 25. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Сања Петровић, дипл. дефектолог

251.
На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/2007 и
83/2014-др. закон), члана 79. Статута општине Ковин
(„Сл.лист општине Ковина“ бр. 11/2012- пречишћен
текст, 25/2013 и 2/2015) и члана 17. став 2. Одлуке
о организацији општинске управе општине Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“ бр. 16/2012 , 24/2013,
18/2014 и 5/2015),
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН,
дана 22.9.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
ДРАГАН ДРАГИЋ пољопривредни техничар
из Ковина, поставља се за помоћника председника
општине Ковин за област привреде, комуналне
инфраструктуре и урбанизма (у даљем тексту: помоћник председника).
Члан 2.
Помоћник председника обавља следеће
послове:
- прати стање у области привреде, комуналне
инфраструктуре и урбанизма у општини
Ковин;
- указује помоћ привредним субјектима
при конкурисању за добијање средстава
развоја;
- ради на пословима одржавање веза са
привредним субјектима и на пословима
окупљања привредника;
- разгледа иницијативе привредника поднете
у вези решавања питања из надлежности
локалне самоуправе;
- предлаже пројекте и програме којим се
подстиче привредни развој и задовољавају
потребе грађана;
- подстиче и координира инвестициона
улагања и привлачење капитала;
- предлаже председнику општине мере за
остваривање комуналног развоја на територији општине Ковин;

18. септембар 2015. године

Члан 3.
Помоћник председника, из члана 1. овог
Решења, остварује права, обавезе и одговорности
из рада и по основу рада у складу са законом и другим прописима којима се регулишу права, обавезе
и одговорности постављених лица у јединицама
локалне самоуправе.
Сва питања везана за права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада помоћника
председника, утврдиће се посебним актом.
Члан 4.
Помоћник председника послове утврђене
чланом 2. овог решења обављаће почев од 01.10.2015.
године.
Члан 5.
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Сања Петровић, дипл. дефектолог

252.
На основу члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“,бр. 33/97 и 31/2001
и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010), члана 69. Закона
о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013испр. 108/2013 и 142/2014), члана 60. став 1. тачка 11.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
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бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и
члана 17. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр. 20/2014,
4/2015 и 9/2015) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ковин за 2015. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 20/2014, 4/2015 и 9/2015) са раздела
2. глава 2.1. Предсеедник општине и Општинско
веће, Програм 15 – Локална самоуправа – програмска класификација 0602, Програмска активност –
Функционисање локалне самоуправе – програмска
класификација 0602-0001, функционална класификација 111, позиција 34, економска класификација
499912 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, преносе
се средства Спортском савезу општине Ковин,
из Ковина у износу од 40.000,00 динара за намене
исплате новчане помоћи О.Ф.К. „Колонија“ Ковин
за несметан завршетак полусезоне.
2. Обавезује се Спортски савез општине Ковин
из Ковина да исплати износ од 40.000,00 динара О.Ф.К.
„Колонија“ Ковин из Ковина за несметан завршетак
полусезоне са раздела 3. глава 3.1. – Општинска управа,
Програм 14 – Развој спорта и омладине – програмска
класификација 1301, Програмска активност – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима 1301-0001, функционална класификација
810, позиција 100, економска класификација 481 –
Дотација невладиним организацијама.
3. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин, са жиро рачуна буџета општине Ковин,
број 840-119640-11, преносом средстава на рачун
Спортског савеза општине Ковин број 840-41476358, а исплату наведене новчане помоћи извршиће
Спортски савез општине Ковин.
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-113/2015-II од 16., септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

253.
На основу члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“,бр. 33/97 и 31/2001
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и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010), члана 69. Закона
о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013испр. 108/2013 и 142/2014), члана 60. став 1. тачка 11.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и
члана 17. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр. 20/2014,
4/2015 и 9/2015) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ковин за 2015. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 20/2014, 4/2015 и 9/2015) са раздела
2. глава 2.1. Предсеедник општине и Општинско
веће, Програм 15 – Локална самоуправа – програмска класификација 0602, Програмска активност –
Функционисање локалне самоуправе – програмска
класификација 0602-0001, функционална класификација 111, позиција 34, економска класификација
499912 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, преносе
се средства Центру за социјални рад „Ковин“,
из Ковина у износу од 80.000,00 динара за намене
исплате новчане помоћи Павичић Вуку из Ковина
за наставак лечења.
2. Обавезује се Центар за социјални рад
„Ковин“ из Ковина да исплати износ од 80.000,00
динара Павичић Вуку из Ковина за наставак лечења
са раздела 3. глава 3.11 – Центар за социјални рад
„Ковин“ из Ковина, Програм 11 – Социјална и
дечја заштита – програмска калсификација 0901,
програмска активност -. Социјалне помоћи – програмска класификација 0901-0001, функционална
класификација 070, позиција 412, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту
из буџета.
3. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин, са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, преносом средстава на рачун Центра за социјални рад Ковин број 840-341661-47, а
исплату наведене новчане помоћи извршиће Центар
за социјални рад „Ковин“ Ковин..
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-103/2015-II од 14., септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник
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На основу члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“,бр. 33/97 и 31/2001
и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010), члана 69. Закона
о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013испр. 108/2013 и 142/2014), члана 60. став 1. тачка 11.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и
члана 17. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр. 20/2014,
4/2015 и 9/2015) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

На основу члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“,бр. 33/97 и 31/2001
и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010), члана 69. Закона
о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013испр. 108/2013 и 142/2014), члана 60. став 1. тачка 11.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“,
бр. 11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) и
члана 17. став 3. Одлуке о буџету општине Ковин за
2015. годину („Сл.лист општине Ковин“, бр. 20/2014,
4/2015 и 9/2015) као наредбодавац буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ковин за 2015. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 20/2014, 4/2015 и 9/2015) са раздела 2. глава
2.1. Предсеедник општине и Општинско веће, Програм
15 – Локална самоуправа – програмска класификација
0602, Програмска активност – Функционисање локалне
самоуправе – програмска класификација 0602-0001,
функционална класификација 111, позиција 34, економска класификација 499912 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, преносе се средства Центру за социјални
рад „Ковин“, из Ковина у износу од 10.000,00 динара за
намене исплате новчане помоћи Журж Мити из Ковина за
плаћање рачуна ЈП „Ковинском комуналцу“ Ковин.
2. Обавезује се Центар за социјални рад „Ковин“
из Ковина да исплати износ од 10.000,00 динара Журж
Мити из Ковина за плаћање рачуна ЈП „Ковинском
комуналцу“ Ковин са раздела 3. глава 3.11 – Центар за
социјални рад „Ковин“ из Ковина, Програм 11 – Социјална и дечја заштита – програмска калсификација 0901,
програмска активност -. Социјалне помоћи – програмска
класификација 0901-0001, функционална класификација 070, позиција 412, економска класификација 472
– Накнаде за социјалну заштиту из буџета.
3. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин, са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, преносом средстава на рачун Центра за социјални рад Ковин број 840-341661-47, а
исплату наведене новчане помоћи извршиће Центар
за социјални рад „Ковин“ Ковин..
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Ковин за 2015. годину („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 20/2014, 4/2015 и 9/2015) са раздела
2. глава 2.1. Предсеедник општине и Општинско
веће, Програм 15 – Локална самоуправа – програмска класификација 0602, Програмска активност –
Функционисање локалне самоуправе – програмска
класификација 0602-0001, функционална класификација 111, позиција 34, економска класификација
499912 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, преносе
се средства Центру за социјални рад „Ковин“, из
Ковина у износу од 5.000,00 динара за намене исплате новчане помоћи Милојков Душану из Панчева
за куповину хране, куповину резервних делова и
пратећу опрему, на ноћење у току вожње бициклом
римским улицама, ради прикупљања материјала за
тринаесту књигу из едиције путописа, под називом
„Бициклом по Риму и Италији“.
2. Обавезује се Центар за социјални рад
„Ковин“ из Ковина да исплати износ од 5.000,00
динара Милојков Душану из Панчева за објављивање путописне књиге која популаријује одређене
спортске гране са раздела 3. глава 3.11 – Центар
за социјални рад „Ковин“ из Ковина, Програм 11
– Социјална и дечја заштита – програмска калсификација 0901, програмска активност -. Социјалне
помоћи – програмска класификација 0901-0001,
функционална класификација 070, позиција 412,
економска класификација 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета.
3. Реализацију овог Решења извршиће
Одељење за буџет и финансије Општинске управе
Ковин, са жиро рачуна буџета општине Ковин, број
840-119640-11, преносом средстава на рачун Центра за социјални рад Ковин број 840-341661-47, а
исплату наведене новчане помоћи извршиће Центар
за социјални рад „Ковин“ Ковин..
4. Корисник ових средстава је у обавези
да средства користи наменски – за намене за које

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-104/2015-II од 14., септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник
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се иста одобравају и 8 дана по утрошку средстава
достави извештај о утрошеним средствима.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-105/2015-II од 14., септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

Акта Општинског већа општине
Ковин
256.
На основу чланова 17-28. Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.
83/2014), члана 63. став 1. тачка 25, а у вези са чланом 15. став 1. тачка 36. Статута општине Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст, 25/2013. и 2/2015) и Одлук о другој измени
и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2015.
годину („Сл. лист општине Ковин“, бр. 9/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 11.9.2015. године,
донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
У 2015. ГОДИНИ
Члан 1.
Одлуком о буџету општине Ковин за 2015.
годину („Сл. лист општине Ковин“, бр.20/2014), за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији општине Ковин, предвиђена су средства у
укупном износу од 1.500.000,00 динара.
Одлуком о другој измени и допуни Одлуке
о буџету општине Ковин за 2015. годину („Сл. лист
општине Ковин“, бр. 9/2015), за ову намену предвиђено је укупно 2.500.000,00 динара.
С обзиром да су првобитно предвиђена
средства у износу од 1.500.000,00 динара расподељена на основу Одлуке о расписивању конкурса
за суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања у 2015.
години, бр. 65-1/2015-III, од 06.марта 2015. године,
то се овом изменом и допуном распоређују средства
у износу од 1.000.000,00 динара.
Члан 2.
Средства предвиђена чланом 1. став 3. ове
Одлуке расподељују се за:
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1) пројекте производње медијских садржаја у
укупном износу од 950.000,00 динара, што
чини 95% укупно предвиђених средстава;
2) појединачна давања у укупном износу од
50.000,00 динара, што чини 5% укупно
предвиђених средстава.
Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. став 1.
тачка 1) ове Одлуке расписује се конкурс за пројекте
производње медијских садржаја.
Конкурс се расписује у облику јавног позива и објављује се на званичној веб презентацији
Општине Ковин на интернет адреси www.kovin.rs и
у једним дневним новинама које се дистрибуирају
на подручју општине Ковин.
Члан 4.
Јавни позив из члана 3. став 2. Одлуке садржи и позив новинарским и медијским удружењима
и медијским стручњацима за пријаву кандидата за
учешће у раду конкурсне комисије.
Комисија има три члана, од којих већину чине
стручњаци које су предложила новинарска и медијска
удружења, уколико такав предлог постоји.
Члан 5.
Јавни позив за учешће на конкурсу и конкурс садрже:
1. намену и износ средстава за остваривање
јавног интереса;
2. који субјекти имају право учешћа;
3. критеријуме за оцену пројеката;
4. рокове;
5. информације о документацији која се
прилаже;
6. позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима за
пријављивање кандидата заинтересованих
за рад у конкурсној комисији;
7. друге опште информације.
Члан 6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и припрему документације за комисију обавља
Општинска управа Ковин.
Начелник општинске управе одређује лице
које ће обављати послове секретара комисије.
Секретар комисије није члан комисије.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 037-39/2015-III од 11. Септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник
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257.
На основу члана 12.Закона о управљању
миграцијама (,,Сл.гласник РС”број: 107/12 и члана
63.став1.тачка 18.Статута општине Ковин (,,Сл.лист
општине Ковин” број 11/2012 - пречишћен текст,
25/2013 и 2/2015)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 11.9.2015 године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
Образује се Савет за миграције општине
Ковин ( у даљем тексту: Савет ) ради обављања
саветодавних послова у вези са управљањем миграцијама на територији општине Ковин у следећем
саставу:
1. ЗОРАН НИКОЛИЋ, председник општине-председник Савета;
2. С ТОЈАНКА ТАСИЋ, руководилац
Одељења за општу управу и јавне службе-члан
3. ДР СВЕТО ВУКАДИНОВИЋ, директор
Дома здравља Ковин-члан;
4. ТАТЈАНА РАДЕНКОВИЋ ЈАКШИЋ, директор Центра за социјални рад ,,Ковин”члан;
5. САША ЕРЦЕГ, начелник Полицијске
станице у Ковину-члан;
6. ДОБРИЛА БУТАШ, представник Националне службе за запошљавање-члан;
7. ВЕЛИНКА ФАРА, секретар Црвеног
Крста Ковин-члан;
8. ОЛИВЕРА СТОЈАКОВ, повереник за
избеглице-члан;
Члан 2.
Савет обавља послове који се односе на:
- праћење и извештавање Комесаријата
за избеглице и миграције о миграцијама и броју
пристиглих миграната на територију јединице локалне самоуправе, дужини њиховог задржавања
и правцима даљег кретања преко свог окружног
координатора, као и праћење и вршење процене
ситуације на терену;
- предузимање активности како би се створили услови за благовремено реаговање у случају
да се већи број миграната дуже времена задржава
на њиховој територији;
- проналажење адекватног простора за оснивање транзитних прихватних станица у случају
потребе уз обавезне консултације са Комесаријатом
за избеглице и миграције;
- идентификовање објеката за евентуални
смештај миграната на територији својих општина

18. септембар 2015. године

уз обавезне консултације са Комесаријатом за избеглице и миграције ( да утврде власника, капацитет,
стање и инфраструктурну опремљеност објеката,
као и процену средстава које треба уложити да би
се објекат довео у функцију);
- одређивање лица испред свих надлежних
институција која ће бити задужена за поједине мере
у случају повећаног прилива миграната;
- уколико је потребно, предузимање потребних мера на хигијенској, санитарној, социјалној и
свакој другој врсти заштите миграната и становништва;
- координацију својих активности са Комесеријатом за избеглице и миграције;
- у случају потребе, на захтев Комесеријата,
омогућавање да повереници за избеглице и миграције
и радници у повереништвима буду стављени на располагање Комесаријату за избеглице и миграције, а
у складу са потребама и распоређени на територији
Републике Србије;
- одазивање на обуке које организује Комесаријат за избеглице и миграције;
- предлагање програма, мера и планова
активности које треба предузети ради ефикасног
управљања миграцијама на територији општине
Ковин;
- друге послове у области управљања миграцијама, у складу са законом.
Члан 3.
Ступање на снагу овог Решења престаје
да важи Решење број: 9-34/2014-III од 14. октобра
2014. године.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објсвиће се у “Службеном листу општине
Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 9-31/2015-III од 11. септембра 2015. годинe
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

258.
На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије“, број: 88/2011), члана 60. став 1. тачка 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број: 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), члана 63. став
1. тачка 20, а у вези са чланом 15. став 1. тачка 6.
Статута општине Ковин (“Сл. лист општине Ковин”,
број: 11/2012- пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015)
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РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, дана 16.9.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ ЦЕНА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈП „КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН
I
У Решењу о давању сагласности на промену
цена комуналних услуга ЈП „Ковински комуналац“
број 38-1/2015-III од 10.02.2015. године, у делу
цена зоохигијенских услуга врши се допуна и то
тако што се:
- У Табели „Цене зоохигијенских услуга“
после редног броја 4, додаје се редни број
5, који гласи:
„Исхрана власничких - напуштених и
опасних паса у прихватилишту (дневно/ком) –
цена услуге 19,30 динара без ПДВ-а“.
II
Остале одредбе Решењу о давању сагласности
на промену цена комуналних услуга ЈП „Ковински
комуналац“ број 38-1/2015-III од 10.02.2015. године
остају непромењене.
III

Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету
општине Ковин за 2015. годину, раздео 2., глава
2.1.-Председник општине и Општинско веће, Програм
15-Локална самоуправа-програмска класификација
0602, Програмска активност-Функционисање локалне
самоуправе-програмска класификација 0602-0001,
функционална класификација 111, позиција 34, економска класификација 49912 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се средства у износу
од 1.681.533,68 динара, на име Туристичке организација општине Ковин.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру раздела 3., глава 3.5. –Туристичка
органитација општине Ковин, Програм 4-Развој
туризма - програмска класификација 1502, Пројекат
П1- Набавка и постављање понтона, функционална
класификација 473, отвара се позиција 499, економска класификација 512–Машине и опрема, са жиро
рачуна буџета општине Ковин, број 840-119640-11,
на рачун Туристичке организације општине Ковин
број 840-699641-91.
Члан 3.

Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Peшење ће се објавити у „Службеном листу
општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 38-33/2015-III од 16. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

259.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,73/2010,101/2010,1
01/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,
142/2014 и 68/2015), члана 60.став 1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст 25/2013 и 2/2015), и члана
17. Одлуке о буџету општине Ковин за 2015. годину
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 20/2014, 4/2015 и
9/2015), као наредбодавац буџета
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН,
доноси
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Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски – за намене за које се иста
одобравају, и 8 дана по утрошку средстава достави
правдање утрошених средстава. Уколико су утрошена средства мања од дозначених корисник је дужан
да неискоришћена средства врати на рачун буџета
општине Ковин најкасније 31.12.2015. године.
Члан 4.
Реализацију овог Решења извршиће Одељење
за буџет и финансије Општинске управе Ковин.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-123/2015-III од 16. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

260.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,73/2010,101/2010,1
01/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,
142/2014 и 68/2015), члана 60.став 1. тачка 11. Статута
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општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст 25/2013 и 2/2015), и члана
17. Одлуке о буџету општине Ковин за 2015. годину
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 20/2014, 4/2015 и
9/2015), као наредбодавац буџета
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН,
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету
општине Ковин за 2015. годину, раздео 2., глава
2.1.-Председник општине и Општинско веће, Програм
15-Локална самоуправа-програмска класификација
0602, Програмска активност-Функционисање локалне
самоуправе-програмска класификација 0602-0001,
функционална класификација 111, позиција 34, економска класификација 49912 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се средства у износу
од 100.000,00 динара, на име Спортског савеза
оипштине Ковин, за Фудбалски клуб „Борац“
из Плочице.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру раздела 3., глава 3.1. –Општинска
управа, Програм 14-Развој спорта и омладине - програмска класификација 1301, Програмска активност
– Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима – програмска класификација 1301-0001, функционална класификација
810, позиција 100, економска класификација 481
– Дотације невладиним организацијама, са жиро
рачуна буџета општине Ковин број 840-119640-11,
на рачун Спортског савеза општине Ковин, број
840-414763-58 који се води у Министарству финансија, Управи за тезор.
Члан 3.
Корисник ових средстава је у обавези да
средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају, и 8 дана по утрошку средстава
достави правдање утрошених средстава.
Члан 4.
Реализацију овог Решења извршиће Одељење
за буџет и финансије Општинске управе Ковин.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-120/2015-III од 16. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник
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261.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,73/2010,101/2010,1
01/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,
142/2014 и 68/2015), члана 60.став 1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст 25/2013 и 2/2015), и члана
17. Одлуке о буџету општине Ковин за 2015. годину
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 20/2014, 4/2015 и
9/2015), као наредбодавац буџета
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН,
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету
општине Ковин за 2015. годину, раздео 2., глава
2.1.-Председник општине и Општинско веће, Програм
15-Локална самоуправа-програмска класификација
0602, Програмска активност-Функционисање локалне
самоуправе-програмска класификација 0602-0001,
функционална класификација 111, позиција 34, економска класификација 49912 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се средства у износу
од 100.000,00 динара, на име Спортског савеза
оипштине Ковин, за Фудбалски клуб „БСК“
Баваниште из Баваништа.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру раздела 3., глава 3.1. –Општинска
управа, Програм 14-Развој спорта и омладине - програмска класификација 1301, Програмска активност
– Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима – програмска класификација 1301-0001, функционална класификација
810, позиција 100, економска класификација 481
– Дотације невладиним организацијама, са жиро
рачуна буџета општине Ковин број 840-119640-11,
на рачун Спортског савеза општине Ковин, број
840-414763-58 који се води у Министарству финансија, Управи за тезор.
Члан 3.
Корисник ових средстава је у обавези да
средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају, и 8 дана по утрошку средстава
достави правдање утрошених средстава.
Члан 4.
Реализацију овог Решења извршиће Одељење
за буџет и финансије Општинске управе Ковин.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-117/2015-III од 16. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник
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се иста одобравају, и 8 дана по утрошку средстава
достави правдање утрошених средстава.
Члан 4.
Реализацију овог Решења извршиће Одељење
за буџет и финансије Општинске управе Ковин.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-114/2015-III од 16. септембра 2015. године

262.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,73/2010,101/2010,1
01/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,
142/2014 и 68/2015), члана 60.став 1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст 25/2013 и 2/2015), и члана
17. Одлуке о буџету општине Ковин за 2015. годину
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 20/2014, 4/2015 и
9/2015), као наредбодавац буџета
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету
општине Ковин за 2015. годину, раздео 2., глава
2.1.-Председник општине и Општинско веће, Програм
15-Локална самоуправа-програмска класификација
0602, Програмска активност-Функционисање локалне самоуправе-програмска класификација 06020001, функционална класификација 111, позиција
34, економска класификација 49912 - ТЕКУЋА
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се средства
у износу од 400.000,00 динара, на име Спортског
савеза оипштине Ковин, за OK „Баваниште“ из
Баваништа.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру раздела 3., глава 3.1. –Општинска
управа, Програм 14-Развој спорта и омладине - програмска класификација 1301, Програмска активност
– Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима – програмска класификација 1301-0001, функционална класификација
810, позиција 100, економска класификација 481
– Дотације невладиним организацијама, са жиро
рачуна буџета општине Ковин број 840-119640-11,
на рачун Спортског савеза општине Ковин, број
840-414763-58 који се води у Министарству финансија, Управи за тезор.
Члан 3.
Корисник ових средстава је у обавези да
средства користи наменски – за намене за које

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

263.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,73/2010,101/2010,1
01/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,
142/2014 и 68/2015), члана 60.став 1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст 25/2013 и 2/2015), и члана
17. Одлуке о буџету општине Ковин за 2015. годину
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 20/2014, 4/2015 и
9/2015), као наредбодавац буџета
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН,
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету
општине Ковин за 2015. годину, раздео 2., глава
2.1.-Председник општине и Општинско веће, Програм
15-Локална самоуправа-програмска класификација
0602, Програмска активност-Функционисање локалне самоуправе-програмска класификација 06020001, функционална класификација 111, позиција
34, економска класификација 49912 - ТЕКУЋА
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА, о д о б р а в а ј у се средства
у износу од 400.000,00 динара, на име Спортског
савеза оипштине Ковин, за Кошаркашки клуб
„Раднички“ из Ковина.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру раздела 3., глава 3.1. –Општинска
управа, Програм 14-Развој спорта и омладине - програмска класификација 1301, Програмска активност
– Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима – програмска класификација 1301-0001, функционална класификација
810, позиција 100, економска класификација 481
– Дотације невладиним организацијама, са жиро
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рачуна буџета општине Ковин број 840-119640-11,
на рачун Спортског савеза општине Ковин, број
840-414763-58 који се води у Министарству финансија, Управи за тезор.
Члан 3.
Корисник ових средстава је у обавези да
средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају, и 8 дана по утрошку средстава
достави правдање утрошених средстава.
Члан 4.
Реализацију овог Решења извршиће Одељење
за буџет и финансије Општинске управе Ковин.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-115/2015-III од 16. септембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник

264.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09,73/2010,101/2010,1
01/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,
142/2014 и 68/2015), члана 60.став 1. тачка 11. Статута општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст 25/2013 и 2/2015), и члана
17. Одлуке о буџету општине Ковин за 2015. годину
(„Сл.лист општине Ковин“ бр. 20/2014, 4/2015 и
9/2015), као наредбодавац буџета
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН,
доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Део средстава текуће буџетске резерве буџета
општине Ковин, утврђених Одлуком о буџету општине
Ковин за 2015. годину, раздео 2., глава 2.1.-Председник
општине и Општинско веће, Програм 15-Локална
самоуправа-програмска класификација 0602, Програмска активност-Функционисање локалне самоуправепрограмска класификација 0602-0001, функционална
класификација 111, позиција 34, економска класификација 49912 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА,
о д о б р а в а ј у се средства у износу од 400.000,00
динара, на име Спортског савеза оипштине Ковин,
за Фудбалски клуб „Раднички“ из Ковина.
Члан 2.
Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру раздела 3., глава 3.1. –Општинска
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управа, Програм 14-Развој спорта и омладине - програмска класификација 1301, Програмска активност
– Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима – програмска класификација 1301-0001, функционална класификација
810, позиција 100, економска класификација 481
– Дотације невладиним организацијама, са жиро
рачуна буџета општине Ковин број 840-119640-11,
на рачун Спортског савеза општине Ковин, број
840-414763-58 који се води у Министарству финансија, Управи за тезор.
Члан 3.
Корисник ових средстава је у обавези да
средства користи наменски – за намене за које
се иста одобравају, и 8 дана по утрошку средстава
достави правдање утрошених средстава.
Члан 4.
Реализацију овог Решења извршиће Одељење
за буџет и финансије Општинске управе Ковин.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 40-112/2015-III од 16. септембра
2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Николић, дипл.правник
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221 Решење о разрешењу председника општине
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222 Решење о престанку мандата заменику
председника општине Ковин Даниела
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223 Решење о престанку мандата члану
Општинског већа општине Ковин Велимиру
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224 Решење о престанку мандата члану
Општинског већа општине Јасмини
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225 Решење о престанку мандата члану
Општинског већа општине Ковин Ђури
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226 Решење о престанку мандата члану
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227 Решење о престанку мандата члану
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234 Решење о поновном додељивању мандата
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264 Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве; ..................................36

253 Решење о употреби средстава текуће
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