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На основу члана 56. став 5. Закона о 
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 
12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 
68/2020) и члана 7. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“; 
бр. 17/2009, 14/2015 и 11/2019) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на конститутивној седници одржаној  
21.8.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ 

ОДБОРА 
 
I   Образује се Верификациони одбор за пот-
врђивање мандата изабраним одборницима у 
саставу:  

 
1. СЛОБОДАН ЛАЦКУ -са Изборне листе 
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА –АЛЕК-
САНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
 
2. ИМРЕ ЧОТИ - са Изборне листе 
Vajdasági Magyar Szővetség – Pásztor István –  
Савез Војвођанских Мађара – Иштван 
Пастор                                                                                   
 
3. БИЉАНА ИЛИЋ  - са Изборне листе 
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 
Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС) – 
Драган Марковић Палма 
 
II  Ово Решење објавити у "Службеном листу 
општине Ковин".  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-21/2020-I од 21. авуста 2020. г.  

  
   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
   Драгица Радмановић 

 
132. 
 
 На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – 
одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020- аутентично тумачење и 68/2020), члана 7. Пословника Скуп-
штине општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“; бр. 17/2009, 14/2015 и 11/2019) и Извештаја 
Верификационог одбора  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на Конститутивној седници одржаној дана 
21.8.2020. године, у 09,33 часова, донела је  
 

О Д Л У К У  
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 
 

 ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборницима Скупштине општине Ковин, изабраним на 
изборима одржаним дана 21.6.2020. године са изборних листа и то:  
 
1. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
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Ред. 
број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање Год. 
рођења 

Адреса 
становања 

1. САЊА ПЕТРОВИЋ дипломирани дефектолог 1972 Ковин, Немањина 31 

2. ВИОЛЕТА ОЦОКОЉИЋ дипломирани туризмолог 1988 Ковин, Трг 
Ослобођења 1/27 

3. ДР. СРЂАН НЕНЕК лекар специјалиста ург. 
медицине 1973 Гај, Николе Раткова 

86 

4. ДР. АЛЕКСАНДАР 
КОСТИЋ доктор медицине 1988 Ковин, Пролетерска 

10 

5. ДР СРЂАН РАНЧИЋ доктор ветерине 1973 Ковин, 
Виноградарска 87  

6. СНЕЖАНА ТОМИЋ дипломирани васпитач 1991 Ковин, Аеродромска 
16 

7. ДРАГИЦА РАДМАНОВИЋ пензионер 1948 Ковин, 
Виноградарска 21 

8. РАТКО МОСУРОВИЋ струковни економиста 1982 Ковин, Соње 
Маринковић 8/13 

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

10. ЗОРАН БРАДАЊИ машински техничар 1969 Делиблато, 
Партизанска 24 

11. ДРАГАН ШЉИВОВАЧКИ техничар за биотехнологију 1984 Баваниште, 
Његошева 64 

12. ДУШАН МАКСИМОВИЋ економиста 1976 Ковин, Мирослава 
Антића 5 

13. МИЛАН МИЛОВАНОВ дипломирани географ 1984 Плочица, Краља 
Петра Првог 66 

14. ИВАНА ЈОВАНОВ Дипломирани новинар 1991 Ковин, Вука 
Караџића 39 

15. 
МАЈА ФИЛИПОВИЋ 
СТЕФАНОВИЋ 
 

Трговински техничар 1977 Мало Баваниште 
Вука Караџића 91 

16. АЛЕКСАНДАР ПАУЛИЦА ветеринарски техничар 1976 Мраморак, 
2.Октобра 36-А 

17. СНЕЖАНА МАНЧИЋ медицински техничар 1995 Баваниште, 
Његошева 33 

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

19. МИЛАН ДРАГИЋ електротехничар 1965 Мраморак, Братства 
Јединства  127-А 

20.  
ВЕРА РАДОВИЋ економиста 1962 Ковин, Ђуре 

Јакшића 5 

21. НЕБОЈША БУФАН механичар пољоприв. 
машина 1972 Гај, 9. Maja 7 

 

22. ВЛАДАН ИЛИЋ предузетник 1965 Дубовац, Миле 
Кердуља 3 

23. СЛОБОДАН ЛАЦКУ аутомеханичар 1968 Делиблато, Иве 
Лоле Рибара 64 

 
24. ЕЛЕОНОРА ИВАШКУ дипломирани економиста 1988 Делиблато, Бориса 

Кидрича 40 

25. НИНА КОЗИЦА спец. струковни 
нутрициониста 1985 Мраморак, Жарка 

Зрењанина 70-А 

26. АЛЕКСАНДАР 
ТРНОВАНОВИЋ предузетник 1983 Плочица, Краља 

Петра Првог 121 

27. ДУШАН РНИЋ електричар 1962 Ковин, Димитрија 
Туцовића 32 
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Ред. 
број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање Год. 
рођења 

Адреса 
становања 

28. ДЕЈАН ЧАБОВИЋ механичар грејне и 
расхладне тех. 1984 Дубовац, Цара 

Лазара 190 

29. СНЕЖАНА СТАНОЈЕВ струковни инг.жел. 
машинства 1986 Баваниште, Зелени 

сокак 13 

30. МАРИЈАНА КУТЛАШИЋ медицински техничар 1976 Баваниште, 
Максима Горког 6 

31. РАДИША АНТОНИЈЕВ шумарски техничар 1964 Делиблато, Братства 
Јединства 7 

32. МИЛОШ 
МИЛОСАВЉЕВИЋ дипломирани економиста 1989 Ковин, Иве Андрића 

3 

33. ЈОВИЦА ДОЛОВАЧКИ пољопривредни механичар 1957 Мраморак,Светозара 
Марковића 77 

 
2. Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István-Савез Војвођанских Мађара – Иштван 
Пастор 
 

Ред. 
број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање Год. 
рођења 

Адреса 
становања 

1. ИЛИЈА ПИРКОВ предузетник 1974 Скореновац, 1. Маја 
27 

2. ИМРЕ ЧОТИ пољопривредни 
техничар 1965 Скореновац, 15. 

Марта 16  

3. МЕЛИТА ЕРДЕШ ликовни техничар 1989 Скореновац, 15. 
Марта 77 

 
3. ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије (СПС)– Јединствена Србија (ЈС)- 
Драган Марковић Палма“ 
 

Ред. 
број 

ИМЕ И  
ПРЕЗИМЕ 

Занимање Год. 
рођења 

Адреса 
становања 

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

2. ДАРКО БАКОВИЋ референт 1968 Ковин, Соње 
Маринковић 9 

3. КАТАРИНА ЛОВИЋ економиста 1976 Ковин, Соње 
Маринковић 6/19 

4. МАРКО 
МИЛОСАВЉЕВИЋ тех.друм.саобраћаја 1988 Плочица, Краља 

Петра I 212 
5. МАРИНА МИЛОШ електротехничар 1966 Гај, Келчина 20 

6. БИЉАНА ИЛИЋ књижничар 1963 Гај,Трг ослобођења 
11 

7. НЕМАЊА 
ВУЈАСИНОВИЋ дипл. правник 1988 Ковин, Светог Саве 

84 

8. МИЛЕНКО ГРУЈИЧИЋ ветеринар 1959 Мраморак, 2 октобра 
120 

9. БОЈАН ТАЈДИЋ мех.пољ.механ. 1988 Делиблато, Богдана 
Петровића 36 

 
II 
 

 Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.  
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III 
 

 Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 
доношења исте.  

IV 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-20/2020-I од 21. августа 2020. године 

 
        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
        Драгица Радмановић 
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На основу члана 38. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/2018), члана 48. став 1. Статута општине 
Ковин (''Сл. лист општинe Ковин'', бр. 1/2019  
и 10/2019 – исправка) и члана 11.став 2. По-
словника Скупштине општине („ Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009, 14/2015 и 
11/2019), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на конститутивној седници одржаној 
дана 21.8.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 ЗОРАН БРАДАЊИ, машински тех-
ничар из Делиблата, изабран је за пред-
седника Скупштине општине Ковин, дана 
21.8.2020. године, на период од четири го-
дине. 
 

II 
Председник Скупштине општине Ко-

вин је на сталном раду и остварује право на 
плату у складу са актом којим се уређују 
плате функционера органа Општине. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Решења 
садржан је у одредбама члана 38. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. 
закон и 47/2018), члану 48. став 1. Статута 
општине Ковин (''Сл. лист општинe Ковин'', 
бр. 1/2019  и 10/2019 – исправка) и члану 11. 
став 2. Пословника Скупштине општине („ 
Сл. лист општине Ковин“, бр. 17/2009, 
14/2015 и 11/2019), којима је прописано да се 
председник  скупштине, на предлог најмање 
1/3 одборника, бира из реда одборника, тај-
ним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника скупштине општине. Чла-
ном 38. став 5. Закона о локалној самоуправи 
утврђено је да председник Скупштине може 
бити на сталном раду у општини. 

Дана 21.8.2020. године више од 
трећине одборника Скупштине општине Ко-
вин  (31 одборник) доставило  је председава-
јућем Скупштине општине Ковин образло-
жен предлог кандидата за председника Скуп-
штине општине Ковин, предлажући за пред-
седника Скупштине општине Ковин - Зорана 
Брадањија, машинског техничара из Де-
либлата изабраног  за одборника са Изборне 
листе – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

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

Такође, Зоран Брадањи се изјаснио да 
ће уколико буде изабран за Председника 
Скупштине општине Ковин, бити на сталном 
раду. 
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            Избор председника Скупштине опш-
тине Ковин, извршен је на седници Скуп-
штине општине Ковин, одржаној дана 
21.8.2020. године, тајним гласањем. Посту-
пак тајног гласања спровела   је Комисија  за 
спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, изабрана на седници Скупштине 
општине Ковин, дана 21.8.2020. године у 
саставу : Слободан Лацку – СРПСКА НАП-
РЕДНА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
- ЗА НАШУ ДЕЦУ., Имре Чоти – Vajdasági 
Magyar Szövetség - Pásztor István-Савез Вој-
вођанских Мађара – Иштван Пастор и Би-
љана Илић – ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалис-
тичка партија Србије (СПС)– Јединствена 
Србија (ЈС)- Драган Марковић Палма“. 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, Комисија  за спровођење и утвр-
ђивање резултата тајног гласања доставила је 
Скупштини општине Ковин, Записник о 
раду. Записником је утврђено да је за избор 
Председника Скупштине општине  Ковин– 
ЗОРАНА БРАДАЊИЈА гласало 40 одборни-
ка, од укупно 45 одборника, што представља 
већину од укупног броја одборника.  
               На основу утврђених резултата гла-
сања Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања за избор председ-
ника Скупштине општине Ковин, утврђује да 
је ЗОРАН БРАДАЊИ из Делиблата,  иза-
бран за председника Скупштине општине 
Ковин. 

На основу наведеног, донето је Реше-
ње  као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном 
суду у Београду року од 30 (тридесет) дана. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број:020-24/2020-I од 21. августа 2020. 

године 
     
     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                              Драгица Радмановић 
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На основу члана 39. а у вези са чла-
ном 38. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 50. 
а у вези са чланом 48. став 1. Статута опш-
тине Ковин (''Сл. лист општинe Ковин'', бр. 

1/2019  и 10/2019 – исправка) и члана 33. а у 
вези са чланом 11. став 2. Пословника Скуп-
штине општине („ Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009, 14/2015 и 11/2019) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 21.8.2020. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 МИЛЕНКО ГРУЈИЧИЋ, ветеринар, 
из Мраморка, изабран је за заменика 
председника Скупштине општине Ковин, 
дана 21.8.2020. године, на период од четири 
године. 
 

II 
Заменик Председника Скупштине 

општине Ковин није на  сталном раду. 
 

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

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

садржан је у одредбама члана 39. а у вези са 
чланом 38. став 3. Закона о локалној само-
управи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - 
др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), чла-
ну 50. став 1. а у вези са чланом 48. став 1. 
Статута општине Ковин (''Сл. лист општинe 
Ковин'', бр. 1/2019  и 10/2019 – исправка) и 
члану 33.став 2. а у вези са чланом 11. став 2. 
Пословника Скупштине општине („ Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009, 14/2015 и 
11/2019), којима је прописано да председник 
скупштине има заменика који га замењује у 
случају његове одсутности или спречености 
да обавља своју дужност, као и да се заменик 
председника скупштине  бира и разрешава на 
исти начин као и председник скупштине,  
односно бира се на предлог најмање 1/3 од-
борника, из реда одборника, на време од че-
тири године, тајним гласањем, већином гла-
сова од укупног броја одборника скупштине 
општине. 

Дана 21.8.2020. године више од тре-
ћине одборника Скупштине општине Ковин                  
(24 одборника) доставило је председнику 
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Скупштине општине Ковин образложен 
предлог кандидата за заменика председника 
Скупштине општине Ковин, предлажући за 
заменика председника Скупштине општине 
Ковин – Миленка Грујичића, ветеринара из 
Мраморка изабраног  за одборника са  Избор-
не листе – ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка 
партија Србије (СПС)– Јединствена Србија 
(ЈС)- Драган Марковић Палма“. 

Кандидат за заменика председника 
Скупштине општине Миленка Грујичића дао 
је писану сагласност да прихвата кандида-
туру за заменика председника Скупштине 
општине Ковин.  

Такође, Миленко Грујичић се изјас-
нио да уколико буде изабран за заменика 
Председника Скупштине општине Ковин, не-
ће бити на сталном раду. 
            Избор заменика председника Скуп-
штине општине Ковин, извршен је на сед-
ници Скупштине општине Ковин, одржаној 
дана 21.8.2020. године, тајним гласањем. 
Поступак тајног гласања спровела   је Ко-
мисија  за спровођење и утврђивање резулта-
та тајног гласања, изабрана на седници Скуп-
штине општине Ковин, дана 21.8.2020. годи-
не у саставу: Слободан Лацку – СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., Имре Чоти – 
Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István-
Савез Војвођанских Мађара – Иштван Пас-
тор и Биљана Илић – ИВИЦА ДАЧИЋ-„Со-
цијалистичка партија Србије (СПС)– Једин-
ствена Србија (ЈС)- Драган Марковић Пал-
ма“. 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, Комисија  за спровођење и утврђи-
вање резултата тајног гласања доставила је 
Скупштини општине Ковин, Записник о 
раду. Записником је утврђено да је за избор 
заменика Председника Скупштине општине  
Ковин– Миленка Грујичића гласало 40 од-
борника, од укупно 45 одборника, што пред-
ставља већину од укупног броја одборника.  

На основу утврђених резултата гласа-
ња Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања за избор заменика 
председника Скупштине општине Ковин, ут-
врђује да је МИЛЕНКО ГРУЈИЧИЋ из 
Мраморка,  изабран за заменика председника 
Скупштине општине Ковин. 

На основу наведеног, донето је Ре-
шење  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:020-25/2020-I од 21. августа 2020. 

године 
     
       ПРЕДСЕДНИК  

                              Зоран Брадањи 
 
135. 
 

На основу члана 40. став 1.2. и 3. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. 
закон и 47/2018), члана 51. став 1. 2. и  3. 
Статута општине Ковин („Сл. лист општине 
Ковин“, бр. 1/2019- и 10/2019-исправка) и 
члана 34. 35. и 36. Пословника Скупштине 
општине („ Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009, 14/2015 и 11/2019) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на Конститутивној седници одржаној 
дана 21.8.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

СИКИМИЋ РАДМИЛA, дипломи-
рани правник из Плочице, поставља се за  
секратара Скупштине општине Ковин, дана 
21.8.2020. године, на мандатни период од че-
тири године. 

 
II 
 

Секретар Скупштине је на сталном 
раду и остварује право на плату у складу са 
актом којим се уређују плате функционера 
органа Општине. 

 
II 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења 
садржан је у одредбама члана 40. став 1.2. и 
3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 



21. Август 2020. године                  С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т                     Страна 7 Број 17 
 
 
 

 

– др. закон и 47/2018), члану 51. став 1. 2. и  
3. Статута општине Ковин („Сл. лист опш-
тине Ковин“, бр. 1/2019 и 10/2019-исправка) 
и члана 34. 35. и 36. Пословника Скупштине 
општине („ Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015) којима је прописано да 
Скупштина има секретара Скупштине који се 
поставља на предлог председника Скупшти-
не на мандатни период од 4 године, да за 
секретара Скупштине може бити постављено 
лице које има стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студи-
јама, специјалистичким академским студи-
јама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, са положе-
ним стручним испитом за рад у органима 
управе и радним искуством од најмање три 
године. 

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

Како Скупштина општине Ковин има 
45 одборника и како је на конститутивној 
седници Скупштине општине Ковин одржа-
ној дана 21.08.2020. године, за постављење 
Радмиле Сикимић на функцију секретара 
Скупштине  општине  Ковин гласало 44 
одборника,  те како иста испуњава све услове 
за постављење секретара Скупштине Ковин, 
то је сагласно Закону, Статуту и Пословнику 
иста постављена за секретара Скупштине 
општине Ковин. 

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

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 020-26/2020-I од 21. августа 2020. г. 
     
   ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Брадањи 

136. 
 

На основу члана 86.став 4. Закона о 
локалној („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - 
др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018)  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на Конститутивној седници одржаној 
дана 21.8.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

СЕКРЕТАРА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 
 

Констатује се да СИКИМИЋ РАД-
МИЛИ, дипломираном правнику из Плочи-
це, престаје функција секратара Привременог  
општине Ковин, дана 21.82020. године, због 
конституисања Скупштине општине Ковин.  

 
II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.  
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења 
садржан је у одредбама члана 86. став 4. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. 
закон и 47/2018) којим је прописано да до 
конституисања Скупштине и извршних ор-
гана јединице локалне самоуправе, текуће и 
неодложне послове из надлежности скуп-
штине и извршних органа јединице локалне 
самоуправе, обавља Привремени орган једи-
нице локалне самоуправе а тачком II Решења 
о именовању председника и чланова Привре-
меног органа општине Ковин да Привремени 
орган има секретара који се стара о обав-
љању стручних и техничких послова. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 21.8.2020. године,  конституисана Скуп-
штина општине Ковин, то је у складу са За-
коном, секретару   Привременог органа опш-
тине Ковин престала функција секретара 
Привременог органа општине  Ковин.   

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 020-23/2020-I од 21. августа 2020. 
године 

     
        ПРЕДСЕДНИК  

      Зоран Брадањи 
 

137. 
 

На основу члана 43. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/2018), члана 54. став 1. Статута општине 
Ковин (''Сл. лист општинe Ковин'', бр. 1/2019  
и 10/2019 – исправка) и члана 39.став 1. По-
словника Скупштине општине („ Сл.лист 
општине Ковин“, бр. 17/2009, 14/2015 и 
11/2019), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на конститутивној седници одржаној 
21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 
I 

САЊА ПЕТРОВИЋ, дипломирани 
дефектолог, из Ковина изабрана је  за Пред-
седника општине Ковин, дана  21.8.2020. го-
дине, на мандатни период од четири године. 
 

II 
Председник општине Ковин је на 

сталном раду и остварује право на плату у 
складу са актом којим се уређују плате 
функционера органа Општине. 
 

III 
 Ово решење објавити се у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“. 
 

O б р а з л о ж е њ е: 
 
Правни основ за доношење  овог ре-

шења садржан је у одредбама члана 43. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 

– др. закон и 47/2018), члана 54. став 1. Ста-
тута општине Ковин (''Сл. лист општинe 
Ковин'', бр. 1/2019  и 10/2019 – исправка) и 
члана 39.став 1. Пословника Скупштине 
општине („ Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009, 14/2015 и 11/2019),, којим је пропи-
сано да председника Општине бира Скуп-
штина општине, из реда одборника,на време 
од четири године,  тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника. 

Разлог за доношење ове одлуке садр-
жан је у потреби да се да се у складу са Зако-
ном о локалној самоуправи изаберу извршни 
органи општине, односно Председник опш-
тине и Општинско веће. 

Председник Скупштине Зоран Бра-
дањи,  је у складу са чланом 43. став 3. За-
кона о локалној самоуправи, чланом 54. став 
3. Статута општине Ковин и чланом 39. став 
3. Пословника Скупштине општине Ковин 
предложио кандидата за председника  опш-
тине Ковин Сању Петровић из Ковина , иза-
брану за одборницу са Изборне листе – СРП-
СКА НАПРЕДНА СТРАНКА – АЛЕКСАН-
ДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

Кандидат за Председника општине 
Сања Петровић дала је писану сагласност да 
прихвата кандидатуру за Председника опш-
тине Ковин.  
              Избор Председника  општине Ковин 
извршен је на седници Скупштине општине 
Ковин, одржаној дана 21.8.2020. године, тај-
ним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника. Поступак тајног гласања 
спровела   је Комисија  за спровођење и утвр-
ђивање резултата тајног гласања, изабрана на 
седници Скупштине општине Ковин, дана 
21.8.2020. године у саставу: Слободан Лацку 
– СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – АЛЕК-
САНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., Имре 
Чоти – Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor 
István-Савез Војвођанских Мађара – Иштван 
Пастор и Биљана Илић – ИВИЦА ДАЧИЋ-
„Социјалистичка партија Србије (СПС)– 
Јединствена Србија (ЈС)- Драган Марковић 
Палма“ 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, Комисија  за спровођење и утврђи-
вање резултата тајног гласања доставила је 
Скупштини општине Ковин, Записник о 
раду. Записником је утврђено да је за избор 
Председника општине  Ковин– Сању Пет-
ровић гласао 41 одборник, од укупно 45 
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одборника, што представља већину од укуп-
ног броја одборника.  

На основу утврђених резултата гласа-
ња  Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је Са-
ња Петровић, из Ковина  изабрана за Пред-
седника  општине Ковин. 

Чланом 43. став 6. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 55. став 2. Статута опш-
тине Ковин и чланом  39.став 6. Пословника 
Скупштине општине, утврђено је да су пред-
седник општине и заменик председника опш-
тине на сталном раду. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-27/2020-I од 21. августа 2020. 

године 
     
        ПРЕДСЕДНИК  
        Зоран Брадањи 
 
138. 
 

На основу члана 43. став 4. у вези 
члана 43. став 1. Закона о локалној самоупра-
ви („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 54. 
став 4. Статута општине Ковин у вези члана 
54. став 1. (''Сл. лист општинe Ковин'', бр. 
1/2019  и 10/2019 – исправка) и члана 39.став 
4. у вези члана 39.став 1. Пословника Скуп-
штине општине („ Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009, 14/2015 и 11/2019), 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на конститутивној седници одржаној 
21.08.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

РАТКО МОСУРОВИЋ, струковни 
економиста, из Ковина изабран је  за за-
меника председника општине Ковин, дана  
21.8.2020. године, на мандатни период од 
четири године. 

II 
 Заменик Председника општине Ко-

вин је на сталном раду и остварује право на 
плату у складу са актом којим се уређују пла-
те функционера органа Општине. 
 

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

O б р а з л о ж е њ е: 
 

Правни основ за доношење  овог ре-
шења садржан је у одредбама члана 43. став 
4. у вези члана 43. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/2018), члана 54. став 4. Статута општине 
Ковин у вези члана 54. став 1. (''Сл. лист 
општинe Ковин'', бр. 1/2019  и 10/2019 – 
исправка) и члана 39. став 4. у вези члана 
39.став 1. Пословника Скупштине општине („ 
Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009, 
14/2015 и 11/2019), којим је прописано да 
кандидат за председника Општине предлаже 
кандидата за заменика председника општине 
из реда одборника, кога бира Скупштина 
општине на исти начин као председника 
општине  из реда одборника, односно бира се 
из реда одборника, на време од четири го-
дине,  тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника. 

Разлог за доношење ове одлуке садр-
жан је у потреби да се да се у складу са Зако-
ном о локалној самоуправи изаберу извршни 
органи општине, односно Председник опш-
тине и Општинско веће. 

Кандидат за Председника општине 
Ковин Сања Петровић,  је у складу са чланом 
43. став 4. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 54. став 4. Статута општине Ковин и 
чланом 39. став 4. Пословника Скупштине 
општине Ковин предложила кандидата за за-
меника председника  општине Ковин Ратка 
Мосуровића из Ковина, изабраног за одбор-
ника са Изборне листе – СРПСКА НАПРЕД-
НА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 
ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

Кандидат за заменика Председника 
општине Ратко Мосуровић дао је писану саг-
ласност да прихвата кандидатуру за заменика 
Председника општине Ковин.  
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              Избор заменика Председника  опш-
тине Ковин извршен је на седници Скуп-
штине општине Ковин, одржаној дана 
21.8.2020. године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника. По-
ступак тајног гласања спровела је Комисија  
за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, изабрана на седници Скупштине 
општине Ковин, дана 21.8.2020. године у 
саставу: Слободан Лацку – СРПСКА НАП-
РЕДНА СТРАНКА – АЛЕКСАНДАР ВУ-
ЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., Имре Чоти – 
Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István-
Савез Војвођанских Мађара – Иштван Пас-
тор и Биљана Илић – ИВИЦА ДАЧИЋ-„Со-
цијалистичка партија Србије (СПС)– 
Јединствена Србија (ЈС)- Драган Марковић 
Палма“ 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, Комисија  за спровођење и утврђи-
вање резултата тајног гласања доставила је 
Скупштини општине Ковин, Записник о ра-
ду. Записником је утврђено да је за избор за-
меника Председника општине Ковин– Ратка 
Мосуровића гласао 41 одборник, од укупно 
45 одборника, што представља већину од 
укупног броја одборника.  

На основу утврђених резултата гла-
сања  Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је 
РАТКО МОСУРОВИЋ из Ковина,  изабран 
за  заменика Председника  општине Ковин. 

Чланом 43. став 6. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 55. став 2. Статута опш-
тине Ковин и чланом  39. став 6. Пословника 
Скупштине општине, утврђено је да су пред-
седник општине и заменик председника опш-
тине на сталном раду. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-27/2020-I од 21. августа 2020. 

године 
     
        ПРЕДСЕДНИК  
        Зоран Брадањи 
 

139. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалоној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/2018), члана 58. став 1. Статута општине 
Ковин (''Сл. лист општинe Ковин'', бр. 1/2019  
и 10/2019 – исправка) и члана 40. став 1. Пос-
ловника Скупштине општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 17/2009, 14/2015 и 
11/2019) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 21.8.2020. 
године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 ДР СРЂАН НЕНЕК, лекар специја-
листа ургентне медицине, из Гаја, изабран је  
за члана Општинског већа општине Ковин, 
дана 21.8.2020. године, на период од четири 
године. 
 

II 
 Члан Општинског већа није на стал-
ном раду. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у одредбама члана 45. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 
– др. закон и 47/2018), члану 58. став 1. Ста-
тута општине Ковин (''Сл. лист општинe Ко-
вин'', бр. 1/2019  и 10/2019 – исправка) и чла-
ну 40. став 1. Пословника Скупштине општи-
не Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009, 14/2015 и 11/2019). 

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

Чланом 58.став 1. Статута и чланом 
40. став 1. Пословника утврђено је да Опш-
тинско веће чине председник општине, за-
меник председника општине као и седам чла-
нова Општинског већа које бира  Скупштина 
општине, на период од четири године тајним 
гласањем, већином од укупног броја од-
борника. 

Разлог за доношење овог решења са-
држан је у потреби да се у складу са Законом 
о локалној самоуправи изаберу извршни ор-
гани општине односно председник општине 
и општинско веће. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић, је у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 58. став 5. Статута општине Ковин  и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин, предложила кандидата за 
члана општинског већа др Срђана Ненека. 

Кандидат за члана Општинског већа  
др Срђан Ненек из Гаја је дао писану сагла-
сност да прихвата кандидатуру за члана 
Општинског већа општине Ковин. Такође, др 
Срђан Ненек се изјаснио да, уколико буде 
изабран за члана Општнског већа општине 
Ковин, неће бити на сталном раду.  
              Избор члана општинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници Скуп-
штине општине Ковин, одржаној дана 
21.8.2020. године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника. Пос-
тупак тајног гласања спровела   је Комисија  
за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, изабрана на седници Скупштине 
општине Ковин, дана 21.8.2020. године у са-
ставу: Слободан Лацку – СРПСКА НАПРЕ-
ДНА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - 
ЗА НАШУ ДЕЦУ., Имре Чоти – Vajdasági 
Magyar Szövetség - Pásztor István-Савез 
Војвођанских Мађара – Иштван Пастор и Би-
љана Илић – ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалисти-
чка партија Србије (СПС)– Јединствена Ср-
бија (ЈС)- Драган Марковић Палма“ 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, Комисија за спровођење и утврђива-
ње 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 гласао 41 одборник, од 

укупно 45 одборника, што представља већи-
ну од укупног броја одборника.  

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-16/2020-I од 21. августа 2020. г. 

          
   ПРЕДСЕДНИК  
        Зоран Брадањи 
 
140. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалоној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/2018), члана 58. став 1. Статута општине 
Ковин (''Сл. лист општинe Ковин'', бр. 1/2019  
и 10/2019 – исправка) и члана 40. став 1. Пос-
ловника Скупштине општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 17/2009, 14/2015 и 
11/2019) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 21.8.2020. 
године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 СНЕЖАНА ТОМИЋ, дипломирани 
васпитач, из Ковина, изабрана је за члана 
Општинског већа општине Ковин, дана 
21.8.2020. године, на период од четири го-
дине. 
 

II 
 Члан Општинског већа није на 
сталном раду. 
 

III 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.       
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у одредбама члана 45. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 
– др. закон и 47/2018), члану 58. став 1. Ста-
тута општине Ковин (''Сл. лист општинe 
Ковин'', бр. 1/2019  и 10/2019 – исправка) и 
члану 40. став 1. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009, 14/2015 и 11/2019). 

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

Чланом 58.став 1. Статута и чланом 
40.став 1. Пословника утврђено је да Опш-
тинско веће чине председник општине, заме-
ник председника општине као и седам чла-
нова Општинског већа које бира  Скупштина 
општине, на период од четири године тајним 
гласањем, већином од укупног броја одбор-
ника. 

Разлог за доношење овог решења 
садржан је у потреби да се у складу са Зако-
ном о локалној самоуправи изаберу извршни 
органи општине односно председник опш-
тине и општинско веће. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић, је у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 58. став 5. Статута општине Ковин и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин, предложила кандидата за 
члана општинског већа Снежану Томић. 

Кандидат за члана Општинског већа  
Снежана Томић из Ковина је дала писану саг-
ласност да прихвата кандидатуру за члана 
Општинског већа општине Ковин. Такође, 
Снежана Томић се изјаснила да, уколико 
буде изабрана за члана Општнског већа опш-
тине Ковин, неће бити на сталном раду.  
              Избор члана општинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници 
Скупштине општине Ковин, одржаној дана 
21.8.2020. године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника. Пос-
тупак тајног гласања спровела   је Комисија  

за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, изабрана на седници Скупштине 
општине Ковин, дана 21.8.2020. године у 
саставу: Слободан Лацку – СРПСКА НАП-
РЕДНА СТРАНКА- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
- ЗА НАШУ ДЕЦУ., Имре Чоти – Vajdasági 
Magyar Szövetség - Pásztor István-Савез Вој-
вођанских Мађара – Иштван Пастор и Биља-
на Илић – ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка 
партија Србије (СПС)– Јединствена Србија 
(ЈС)- Драган Марковић Палма“ 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, Комисија  за спровођење и утврђи-
вање резултата тајног гласања доставила је 
Скупштини општине Ковин Записник о раду. 
Записником је утврђено да је за избор члана 
Општинског већа општине Ковин – Снежану 
Томић гласао 41 одборник, од укупно 45 
одборника, што представља већину од укуп-
ног броја одборника.  

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-17/2020-I од 21. августа 2020. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
   Зоран Брадањи 
 
141. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалоној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/2018), члана 58. став 1. Статута општине 
Ковин (''Сл. лист општинe Ковин'', бр. 1/2019  
и 10/2019 – исправка) и члана 40. став 1. Пос-
ловника Скупштине општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009, 
14/2015 и 11/2019) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 21.8.2020. 
године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

 АДРИЈАНА ЛАКИЋ, дипломирани 
правник, из Баваништа, изабрана је за члана 
Општинског већа општине Ковин, дана 21. 
8.2020. године, на период од четири године. 
 

II 
 Члан Општинског већа није на 
сталном раду. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог 
решења садржан је у одредбама члана 45. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/2018), члану 58. став 
1. Статута општине Ковин (''Сл. лист општи-
нe Ковин'', бр. 1/2019  и 10/2019 – исправка) и 
члану 40. став 1. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009, 14/2015 и 11/2019). 

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

Чланом 58.став 1. Статута и чланом 
40. став 1. Пословника утврђено је да Општи-
нско веће чине председник општине, заменик 
председника општине као и седам чланова 
Општинског већа које бира  Скупштина оп-
штине, на период од четири године тајним 
гласањем, већином од укупног броја одбор-
ника. 

Разлог за доношење овог решења 
садржан је у потреби да се у складу са Зако-
ном о локалној самоуправи изаберу извршни 
органи општине односно председник опш-
тине и општинско веће. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић, је у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 

чланом 58. став 5. Статута општине Ковин и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин, предложила кандидата за 
члана општинског већа Адријану Лакић. 

Кандидат за члана Општинског већа  
Адријана Лакић из Баваништа је дала писану 
сагласност да прихвата кандидатуру за члана 
Општинског већа општине Ковин. Такође, 
Снежана Томић се изјаснила да, уколико бу-
де изабрана за члана Општнског већа опш-
тине Ковин, неће бити на сталном раду.  
              Избор члана општинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници Скуп-
штине општине Ковин, одржаној дана 
21.8.2020. године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника. Пос-
тупак тајног гласања спровела   је Комисија  
за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, изабрана на седници Скупштине 
општине Ковин, дана 21.8.2020. године у 
саставу: Слободан Лацку – СРПСКА НАП-
РЕДНА СТРАНКА- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
- ЗА НАШУ ДЕЦУ., Имре Чоти – Vajdasági 
Magyar Szövetség - Pásztor István-Савез Вој-
вођанских Мађара – Иштван Пастор и Би-
љана Илић – ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалис-
тичка партија Србије (СПС)– Јединствена 
Србија (ЈС)- Драган Марковић Палма“ 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, Комисија  за спровођење и утврђи-
вање резултата тајног гласања доставила је 
Скупштини општине Ковин Записник о раду. 
Записником је утврђено да је за избор члана 
Општинског већа општине Ковин – Адријану 
Лакић гласао 41 одборник, од укупно 45 од-
борника, што представља већину од укупног 
броја одборника.  

На основу утврђених резултата гла-
сања  Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је 
Адријана Лакић,  изабрана за члана Општин-
ског већа општине Ковин. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-18/2020-I од 21. августа 2020. г. 

     
   ПРЕДСЕДНИК  
   Зоран Брадањи 
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142. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалоној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/2018), члана 58. став 1. Статута општине 
Ковин (''Сл. лист општинe Ковин'', бр. 1/2019  
и 10/2019 – исправка) и члана 40. став 1. Пос-
ловника Скупштине општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 17/2009, 14/2015 и 
11/2019) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 21.8.2020. 
године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 ДРАГАН СЕКУЛИЋ, мастер ма-
шинства, из Дубовца, изабран је  за члана 
Општинског већа општине Ковин, дана 
21.8.2020. године, на период од четири 
године. 
 

II 
 Члан Општинског већа није на стал-
ном раду. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у одредбама члана 45. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 
– др. закон и 47/2018), члану 58. став 1. 
Статута општине Ковин (''Сл. лист општинe 
Ковин'', бр. 1/2019  и 10/2019 – исправка) и 
члану 40. став 1. Пословника Скупштине 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, 
бр. 17/2009, 14/2015 и 11/2019). 

Чланом 45. став 1. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да општинско веће 
чине председник општине, заменик пред-
седника општине, као и чланови општинског 
већа чији је број утврђен Статутом општине 
и које бира  Скупштина општине, на период 

од четири године тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника. 

Чланом 58.став 1. Статута и чланом 
40.став 1. Пословника утврђено је да Опш-
тинско веће чине председник општине, заме-
ник председника општине као и седам чла-
нова Општинског већа које бира  Скупштина 
општине, на период од четири године тајним 
гласањем, већином од укупног броја од-
борника. 

Разлог за доношење овог решења 
садржан је у потреби да се у складу са Зако-
ном о локалној самоуправи изаберу извршни 
органи општине односно председник опш-
тине и општинско веће. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић, је у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 58. став 5. Статута општине Ковин и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин, предложила кандидата за 
члана општинског већа Драагана Секулића. 

Кандидат за члана Општинског већа  
Драган Секулић из Дубовца  је дао писану 
сагласност да прихвата кандидатуру за члана 
Општинског већа  општине Ковин. Такође, 
Драган Секулић се изјаснио да, уколико буде 
изабран за члана Општнског већа општине 
Ковин, неће бити на сталном раду.  
              Избор члана општинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници Скупшти-
не општине Ковин, одржаној дана 21.8.2020. 
године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника. Поступак тајног 
гласања спровела је Комисија  за спровођење 
и утврђивање резултата тајног гласања, иза-
брана на седници Скупштине општине Ко-
вин, дана 21.8.2020. године у саставу: Сло-
бодан Лацку – СРПСКА НАПРЕДНА СТРА-
НКА- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ 
ДЕЦУ., Имре Чоти – Vajdasági Magyar 
Szövetség - Pásztor István-Савез Војвођанских 
Мађара – Иштван Пастор и Биљана Илић – 
ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија 
Србије (СПС)– Јединствена Србија (ЈС)- 
Драган Марковић Палма“ 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, Комисија  за спровођење и утвр-
ђивање резултата тајног гласања доставила је 
Скупштини општине Ковин Записник о раду. 
Записником је утврђено да је за избор члана 
Општинског већа општине Ковин – Драгана 
Секулића гласао 41 одборник, од укупно 45 
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одборника, што представља већину од укуп-
ног броја одборника.  

На основу утврђених резултата гла-
сања  Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је 
Драган Секулић, изабран за члана Опш-
тинског већа општине Ковин. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-19/2020-I од 21. августа 2020. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
   Зоран Брадањи 
 
143. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалоној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/2018), члана 58. став 1. Статута општине 
Ковин (''Сл. лист општинe Ковин'', бр. 1/2019  
и 10/2019 – исправка) и члана 40. став 1. Пос-
ловника Скупштине општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 17/2009, 14/2015 и 
11/2019) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 21.8.2020. 
године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 ЈЕЛЕНА ИВАНКОВИЋ, дипломи-
рани струковни васпитач, из Мраморка, иза-
брана је за члана Општинског већа општине 
Ковин, дана 21.8.2020. године, на период од 
четири године. 
 

II 
 Члан Општинског већа није на стал-
ном раду. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у одредбама члана 45. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 
– др. закон и 47/2018), члану 58. став 1. Ста-
тута општине Ковин (''Сл. лист општинe Ко-
вин'', бр. 1/2019  и 10/2019 – исправка) и чла-
ну 40. став 1. Пословника Скупштине опш-
тине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009, 14/2015 и 11/2019). 

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

Чланом 58.став 1. Статута и чланом 
40.став 1. Пословника утврђено је да Опш-
тинско веће чине председник општине, заме-
ник председника општине као и седам чла-
нова Општинског већа које бира  Скупштина 
општине, на период од четири године тајним 
гласањем, већином од укупног броја одбор-
ника. 

Разлог за доношење овог решења 
садржан је у потреби да се у складу са Зако-
ном о локалној самоуправи изаберу извршни 
органи општине односно председник опш-
тине и општинско веће. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић, је у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 58. став 5. Статута општине Ковин и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин, предложила кандидата за 
члана општинског већа Јелену Иванковић. 

Кандидат за члана Општинског већа  
Јелена Иванковић из Мраморка је дала пи-
сану сагласност да прихвата кандидатуру за 
члана Општинског већа  општине Ковин. Та-
кође, Јелена Иванковић се изјаснила да, уко-
лико буде изабрана за члана Општнског већа 
општине Ковин, неће бити на сталном раду.  
              Избор члана општинског већа 
општине Ковин извршен је на седници 
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Скупштине општине Ковин, одржаној дана 
21.8.2020. године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника. Пос-
тупак тајног гласања спровела је Комисија  за 
спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања, изабрана на седници Скупштине 
општине Ковин, дана 21.8.2020. године у 
саставу: Слободан Лацку – СРПСКА НАП-
РЕДНА СТРАНКА- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
- ЗА НАШУ ДЕЦУ., Имре Чоти – Vajdasági 
Magyar Szövetség - Pásztor István-Савез Вој-
вођанских Мађара – Иштван Пастор и 
Биљана Илић – ИВИЦА ДАЧИЋ-„Соција-
листичка партија Србије (СПС)– Јединствена 
Србија (ЈС)- Драган Марковић Палма“ 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, Комисија  за спровођење и утврђи-
вање резултата тајног гласања доставила је 
Скупштини општине Ковин Записник о раду. 
Записником је утврђено да је за избор члана 
Општинског већа општине Ковин – Јелену 
Иванковић гласао 41 одборник, од укупно 45 
одборника, што представља већину од 
укупног броја одборника.  

На основу утврђених резултата 
гласања  Комисија  за спровођење и утврђи-
вање резултата тајног гласања, утврђује да је 
Јелена Иванкковић, изабрана за члана Опш-
тинског већа општине Ковин. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-20/2020-I од 21. августа 2020. г. 

 
   ПРЕДСЕДНИК  
   Зоран Брадањи 
144. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалоној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/2018), члана 58. став 1. Статута општине 
Ковин (''Сл. лист општинe Ковин'', бр. 1/2019  
и 10/2019 – исправка) и члана 40. став 1. 
Пословника Скупштине општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 17/2009, 
14/2015 и 11/2019) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 21.8.2020. 
године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 ЂУРА ЦРЕПАЈСКИ, дипл. инг. сао-
браћаја, из Баваништа, изабран је  за члана 
Општинског већа општине Ковин, дана 
21.8.2020. године, на период од четири го-
дине. 
 

II 
 Члан Општинског већа није на стал-
ном раду. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у одредбама члана 45. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. глас-
ник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 
– др. закон и 47/2018), члану 58. став 1. Ста-
тута општине Ковин (''Сл. лист општинe Ко-
вин'', бр. 1/2019  и 10/2019 – исправка) и чла-
ну 40. став 1. Пословника Скупштине опш-
тине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009, 14/2015 и 11/2019). 

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

Чланом 58.став 1. Статута и чланом 
40. став 1. Пословника утврђено је да Опш-
тинско веће чине председник општине, заме-
ник председника општине као и седам чла-
нова Општинског већа које бира  Скупштина 
општине, на период од четири године тајним 
гласањем, већином од укупног броја од-
борника. 

Разлог за доношење овог решења са-
држан је у потреби да се у складу са Законом 
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о локалној самоуправи изаберу извршни 
органи општине односно председник општи-
не и општинско веће. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић, је у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 58. став 5. Статута општине Ковин  и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин, предложила кандидата за 
члана општинског већа Ђуру Црепајског. 

Кандидат за члана Општинског већа  
Ђура Црепајски из Баваништа  је дао писану 
сагласност да прихвата кандидатуру за члана 
Општинског већа општине Ковин. Такође, 
Ђура Црепајски се изјаснио да, уколико буде 
изабран за члана Општнског већа општине 
Ковин, неће бити на сталном раду.  
              Избор члана општинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници Скупшти-
не општине Ковин, одржаној дана 21.8.2020. 
године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника. Поступак тајног 
гласања спровела је Комисија  за спровођење 
и утврђивање резултата тајног гласања, иза-
брана на седници Скупштине општине Ко-
вин, дана 21.8.2020. године у саставу : Сло-
бодан Лацку – СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА 
НАШУ ДЕЦУ., Имре Чоти – Vajdasági 
Magyar Szövetség - Pásztor István-Савез Вој-
вођанских Мађара – Иштван Пастор и Биља-
на Илић – ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка 
партија Србије (СПС)– Јединствена Србија 
(ЈС)- Драган Марковић Палма“ 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, Комисија  за спровођење и утвр-
ђивање резултата тајног гласања доставила је 
Скупштини општине Ковин Записник о раду. 
Записником је утврђено да је за избор члана 
општинског већа општине Ковин– Ђуру 
Црепајског гласао 41 одборник, од укупно 45 
одборника, што представља већину од уку-
пног броја одборника.  

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

На основу напред изнетог донето је 
Решење како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења може се поднети тужба Уп-

равном суду у Београду у року од 30 (три-
десет) дана. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-21/2020-I од 21. августа 2020. 

године 
     
        ПРЕДСЕДНИК  
        Зоран Брадањи 
 
145. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о 
локалоној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/2018), члана 58. став 1. Статута општине 
Ковин (''Сл. лист општинe Ковин'', бр. 1/2019  
и 10/2019 – исправка) и члана 40. став 1. Пос-
ловника Скупштине општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, бр. 17/2009, 14/2015 и 
11/2019) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 21.8.2020. 
године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 КЛАРА МИЛОШЕВИЋ, дипломи-
рани економиста, из Плочице, изабрана је за 
члана Општинског већа општине Ковин, дана 
21.8.2020. године, на период од четири 
године. 
 

II 
 Члан Општинског већа није на стал-
ном раду. 

 
III 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Ковин“.       
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог ре-
шења садржан је у одредбама члана 45. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 
– др. закон и 47/2018), члану 58. став 1. Ста-
тута општине Ковин (''Сл. лист општинe Ко-
вин'', бр. 1/2019  и 10/2019 – исправка) и чла-
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ну 40. став 1. Пословника Скупштине опш-
тине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009, 14/2015 и 11/2019). 

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

Чланом 58.став 1. Статута и чланом 
40.став 1. Пословника утврђено је да Опш-
тинско веће чине председник општине, заме-
ник председника општине као и седам чла-
нова Општинског већа које бира  Скупштина 
општине, на период од четири године тајним 
гласањем, већином од укупног броја од-
борника. 

Разлог за доношење овог решења са-
држан је у потреби да се у складу са Законом 
о локалној самоуправи изаберу извршни ор-
гани општине односно председник општине 
и општинско веће. 

Кандидат за председника општине 
Ковин Сања Петровић, је у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи, 
чланом 58. став 5. Статута општине Ковин и 
чланом 40. став 2. Пословника Скупштине 
општине Ковин, предложила кандидата за 
члана општинског већа Клару Милошевић. 

Кандидат за члана Општинског већа 
Клара Милошевић из Плочице је дала писану 
сагласност да прихвата кандидатуру за члана 
Општинског већа општине Ковин. Такође, 
Клара Милошевић се изјаснила да, уколико 
буде изабрана за члана Општнског већа опш-
тине Ковин, неће бити на сталном раду.  
              Избор члана општинског већа опш-
тине Ковин извршен је на седници Скупшти-
не општине Ковин, одржаној дана 21.8.2020. 
године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника. Поступак тајног 
гласања спровела је Комисија  за спровођење 
и утврђивање резултата тајног гласања, иза-
брана на седници Скупштине општине Ко-
вин, дана 21.8.2020. године у саставу: Слобо-
дан Лацку – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАН-
КА- АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ 
ДЕЦУ., Имре Чоти – Vajdasági Magyar 
Szövetség - Pásztor István-Савез Војвођанских 
Мађара – Иштван Пастор и Биљана Илић – 
ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија 

Србије (СПС)– Јединствена Србија (ЈС)- Дра-
ган Марковић Палма“ 

Након спроведеног поступка тајног 
гласања, Комисија за спровођење и утврђи-
вање резултата тајног гласања доставила је 
Скупштини општине Ковин Записник о раду. 
Записником је утврђено да је за избор члана 
Општинског већа општине Ковин – Клару 
Милошевић гласао 41 одборник, од укупно 
45 одборника, што представља већину од 
укупног броја одборника.  

На основу утврђених резултата гласа-
ња  Комисија  за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања, утврђује да је 
Клара Милошевић, изабрана за члана Оп-
штинског већа општине Ковин. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-22/2020-I од 21. августа 2020. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
   Зоран Брадањи 
 
146. 
 

На основу члана 86.став 4. Закона о 
локалној („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - 
др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018)  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на Конститутивној седници одржаној 
дана 21.8.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ 
КОВИН 

 
I 

Констатује се престанак функције 
председника и чланова Привременог органа 
општине Ковин, и то: 
1.Сањи Петровић-председнику  
2. Зорану Брадањију- члану 
3. Виолети Оцокољић- члану 
4. Имре Чотију-члану и  
5. Зорану Николићу-члану 
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 са 21.08.2020. године због конституи-
сања Скупштине и избора извршних органа 
Скупштине општине Ковин. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења 
садржан је у одредбама члана 86. став 4. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. 
закон и 47/2018) којим је прописано да до 
конституисања Скупштине и извршних орга-
на јединице локалне самоуправе, текуће и 
неодложне послове из надлежности скупшти-
не и извршних органа јединице локалне 
самоуправе, обавља Привремени орган једи-
нице локалне самоуправе. 

Како је на констититутивној седници 
Скупштине општине Ковин која је одржана 
дана 21.8.2020. године,  конституисана Скуп-
штина и извршен избор извршних органа 
општине Ковин, то је у складу са Законом, 
Привременом органу општине Ковин пре-
стала  дужност обављања функције Привре-
меног органа општине  Ковин.   

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

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 020-22/2020-I од 21. августа 2020. г. 
 

        ПРЕДСЕДНИК  
        Зоран Брадањи 
147. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 5. а 
у вези са ставом 6.  Закона о локалним из-
борима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 
– Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-
аутентично тумачење и 68/2020) и члана 43. 
став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. Закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 21.8.2020. 
године у 11,19 сати донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ 
САЊИ ПЕТРОВИЋ 

 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је САЊИ ПЕТ-
РОВИЋ, одборнику Скупштине општине 
Ковин, изабраној са Изборне листе СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., престао мандат 
одборника дана 21.8.2020. године, пре истека 
времена на које је изабрана, због избора на 
функцију која је, у складу са законом, нес-
појива с функцијом одборника.  
 

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

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Дана 21.8.2020. године одборник Са-
ња Петровић изабрана је за председника оп-
штине 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 21.8.2020. године у 11,19 
сати. 
 Чланом 46. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и због преузимања посла, од-
носно функције које су, у складу са законом, 
неспојиве са функцијом одборника. 
 Ставом 6. истог члана  прописано је 
да ако одборнику престаје мандат због пру-
зимања функције, која је у складу са законом, 
неспојива са функцијом одборника скуп-
штина јединице локалне самоуправе утврђује 
да је одборнику престао мандат. 

Чланом 43. став 5. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да педседнику оп-
шине и заменику председника општине избо-
ром на ове функције пресаје мандат одбор-
ника Скупштине општине Ковин.  
 Поступајући у складу са својим овла-
шћењима, а након избора одборника Сање 
Петровић за председника општине Ковин, 
Скупштина општине Ковин донела је одлуку 
како и гласи у диспозитиву. 
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 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду  Београд у року од 48 сати од до-
ношења Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-29/2020-I од 21. августа 2020. г. 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
            Зоран Брадањи 
 
148. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 5. а 
у вези са ставом 6.  Закона о локалним избо-
рима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – 
Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутен-
тично тумачење и 68/2020) и члана 43. став 5. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. Закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 21.8.2020. 
године у 11,20 сати донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ 
РАТКУ МОСУРОВИЋУ 

 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је РАТКУ МО-
СУРОВИЋУ, одборнику Скупштине општи-
не Ковин, изабраном са Изборне листе СРП-
СКА НАПРЕДНА СТРАНКА – АЛЕКСАН-
ДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., престао 
мандат одборника дана 21.8.2020. године, пре 
истека времена на које је изабран, због из-
бора на функцију која је, у складу са зако-
ном, неспојива с функцијом одборника.  
 

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

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Дана 21.8.2020. године одборник Рат-
ко Мосуровић изабран је за заменика пред-
седника општине Ковин, те је Скупштина оп-
штине  на истој седници, на основу члана 46. 
став 6. Закона о локалним изборима, утврди-
ла да је одборнику Ратку Мосуровићу  пре-

стао мандат одборника дана 21.8.2020. годи-
не у 11,20 сати. 
 Чланом 46. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и због преузимања посла, од-
носно функције које су, у складу са законом, 
неспојиве са функцијом одборника. 
 Ставом 6. истог члана  прописано је 
да ако одборнику престаје мандат због пру-
зимања функције, која је у складу са законом, 
неспојива са функцијом одборника скупшти-
на јединице локалне самоуправе утврђује да 
је одборнику престао мандат. 

Чланом 43. став 5. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да педседнику оп-
шине и заменику председника општине избо-
ром на ове функције пресаје мандат одбо-
рника Скупштине општине Ковин.  
 Поступајући у складу са својим ов-
лашћењима, а након избора одборника Ратка 
Мосуровића за заменика председника опш-
тине Ковин, Скупштина општине Ковин 
донела је одлуку како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду Београд у року од 48 сати од 
доношења Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-30/2020-I од 21. августа 2020. г. 

     
   ПРЕДСЕДНИК 
            Зоран Брадањи 
 
149. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 5. а 
у вези са ставом 6.  Закона о локалним избо-
рима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – 
Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутен-
тично тумачење и 68/2020) и члана 45. став 8. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. Закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 21.8.2020. 
године у 11,20 сати донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ 
ДР СРЂАНУ НЕНЕКУ 



21. Август 2020. године                  С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т                     Страна 21 Број 17 
 
 
 

 

I 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да је ДР СРЂАНУ 
НЕНЕКУ, одборнику Скупштине општине 
Ковин, изабраном са Изборне листе СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., престао мандат 
одборника дана 21.8.2020. године, пре истека 
времена на које је изабран, због избора на 
функцију која је, у складу са законом, нес-
појива с функцијом одборника.  
 

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

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Дана 21.8.2020. године одборник др 
Срђан Ненек изабран је за члана Општинског 
већа општине Ковин, те је Скупштина опш-
тине  на истој седници, на основу члана 46. 
став 6. Закона о локалним изборима, утвр-
дила да је одборнику др Срђану Ненеку пре-
стао мандат одборника дана 21.8.2020. го-
дине у 11,20 сати. 
 Чланом 46. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и због преузимања посла, 
односно функције које су, у складу са за-
коном, неспојиве са функцијом одборника. 
 Ставом 6. истог члана  прописано је 
да ако одборнику престаје мандат због пру-
зимања функције, која је у складу са законом, 
неспојива са функцијом одборника скупшти-
на јединице локалне самоуправе утврђује да 
је одборнику престао мандат. 

Чланом 45. став 8. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да одборнику који 
буде изабран за члана општинског већа пре-
стаје одборнички мандат. 
 Поступајући у складу са својим ов-
лашћењима, а након избора одборника др Ср-
ђана Ненека за члана Општинског већа оп-
штине Ковин, Скупштина општине Ковин 
донела је одлуку како и гласи у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Управ-
ном суду  Београд у року од 48 сати од до-
ношења Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-31/2020-I од 21. августа 2020. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
            Зоран Брадањи 
 
150. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 5. а 
у вези са ставом 6.  Закона о локалним избо-
рима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – 
Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутен-
тично тумачење и 68/2020) и члана 45. став 8. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. Закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 21.8.2020. 
године у 11,21 сати донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ 
СНЕЖАНИ ТОМИЋ 

 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је СНЕЖАНИ 
ТОМИЋ, одборнику Скупштине општине 
Ковин, изабраном са Изборне листе СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., престао мандат 
одборника дана 21.8.2020. године, пре истека 
времена на које је изабрана, због избора на 
функцију која је, у складу са законом, нес-
појива с функцијом одборника.  

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

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Дана 21.8.2020. године одборник Сне-
жана Томић изабрана је за члана Општинског 
већа општине Ковин, те је Скупштина оп-
штине  на истој седници, на основу члана 46. 
став 6. Закона о локалним изборима, утвр-
дила да је одборнику Снежани Томић пре-
стао мандат одборника дана 21.8.2020. го-
дине у 11,21 сати. 
 Чланом 46. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
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између осталог и због преузимања посла, 
односно функције које су, у складу са за-
коном, неспојиве са функцијом одборника. 
 Ставом 6. истог члана  прописано је 
да ако одборнику престаје мандат због пру-
зимања функције, која је у складу са законом, 
неспојива са функцијом одборника скупшти-
на јединице локалне самоуправе утврђује да 
је одборнику престао мандат. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-32/2017-I од 21. августа 2020. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
            Зоран Брадањи 
 
151. 
 

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, 12/2020, 16/2020-аутентично 
тумачење и 68/2020) 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 21.8.2020. 
године у 11,22 сати донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ 
ПИРКОВ ИЛИЈИ 

 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Пирков Илији, 
одборнику Скупштине општине Ковин, иза-
браном са Изборне листе Vajdasági Magyar 
Szővetség – Pásztor István – Савез Војвођан-
ских Мађара – Иштван Пастор, престао ман-
дат одборника дана 21.8.2020. године, пре ис-

тека времена на које је изабран, због под-
ношења оставке.  
 

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

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Дана 21.8.2020. године одборник 
Пирков Илија у складу са чланом 46. став 1. 
тачка 1. Закона о локалним изборима поднео 
је усмено оставку на седници Скупштине оп-
штине Ковин одржаној 21.8.2020. године, те 
је Скупштина на истој седници, на основу 
члана 46. став 3. Закона о локалним избо-
рима, утврдила да је одборнику Пирков Или-
ји престао мандат одборника дана 21.8.2020. 
године у 11,22 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 одбор-
ника, скупштина без одлагања, на истој сед-
ници утврђује да је одборнику престао ман-
дат. 
 Поступајући у складу са својим овла-
шћењима, а након подношења усмене оста-
вке одборника Пирков Илије, Скупштина оп-
штине Ковин донела је одлуку како и гласи у 
диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења допуштена је жалба Уп-
равном суду  Београд у року од 48 сати од 
доношења Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-33/2020-I од 21. авгјуста 2020. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
            Зоран Брадањи 
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