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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
633.
На основу члана 2. и 4. Закона о
комуналним делатностима (“Сл. Гласник РС”,
број 88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС”, број
129/07 и 83/2014-др. Закон) и члана 39. став
1. тачка 6. а у вези са чланом 15. став 1. тачка
6. Статута општине Ковин (“Службени лист
општине Ковин”, број 11/2012-пречишћен текст и
25/2013)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана   09.12.2014. године,
донела   је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним делатностима
(“Службени лист оппштине Ковин”, број 10/2012
и 11/2014-др. Одлука) у члану 3. став 2. речи
“Одељење за грађевинско-комуналне послове,
инспекцијске, правне и послове привреде ”
замењују се речима “надлежно одељење”.
У ставу 3. речи “Одељењу   за
грађевинско-комуналне послове, инспекцијске,
правне и послове привреде” замењују се речима
“надлежном одељењу”.
Члан 2.
У члану 4. став 3. речи “Фонд за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин” замењују се речима
“Општинска управа Ковин”.
Члан 3.
У члану 9. став 1. речи “Одељење за
грађевинско-комуналне послове, инспекцијске,
правне и послове привреде” замењују се речима
“надлежно одељење”.
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Члан 4.
У члану 12. став 2. речи “Одељење   за
грађевинско-комуналне послове, инспекцијске,
правне и послове привреде” замењују се речима
“надлежно одељење”.
Члан 5.
У члану 18. став 1. речи “Управни одбор”
замењују се речима “Надзорни одбор.”
У ставу 3. речи “Одељењу за
грађевинско-комуналне послове, инспекцијске,
правне и послове привреде” замењују се речима
“надлежном одељењу”.
У ставу 4. речи “Одељење  за грађевинскокомуналне послове, инспекцијске, правне и
послове привреде” замењују се речима “надлежно
одељење”.
Члан 6.
У члану 19. став 2. речи “Одељење за
грађевинско-комуналне послове, инспекцијске,
правне и послове привреде” замењују се речима
“надлежно одељење” а речи “дужна је” замењују
се речима “дужно је”.
Члан 7.
У члану 21. речи “Одељење   за
грађевинско-комуналне послове, инспекцијске,
правне и послове привреде” замењују се речима
“надлежно одељење”.
Члан 8.
У члану 22. речи “Одељење   за
грађевинско-комуналне послове, инспекцијске,
правне и послове привреде” замњују се речима
“надлежно одељење”, а речи “овлашћена је”
замењују се речима “овлашћено је”.
Члан 9.
У члану 23. став 3. речи “Одељење за
грађевинско-комуналне послове, инспекцијске,
правне и послове привреде” замењују се речима
“надлежно одељење”.

Страна 2 Број 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања  у “Службеном листу општине
Ковин”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 352-49/2014-I од 09. децембра 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл. инж.пољ.

634.
На основу члана 13. у вези са чланом 2.
став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2011), члана 20. став 1. тачка
5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон ) и члана 39.
став 1. тачка 6. у вези са чланом 15. став 1. тачка
6. Статута општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној дана 09.12.2014. године,
донела  је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ
УРЕЂЕЊУ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
У Одлуци о комуналном уређењу
насељених места на подручју општине Ковин
(„Сл. лист општине Ковин“, бр. 16/2012 и 11/2014
– др. одлука) у члану 8. став 7. речи „Фонда за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин“ замењују се речима
„Општинске управе Ковин“.
Члан 2.
У члану 15. став 1. речи „Управног
одбора“ замењују се речима „Надзорног одбора“.
Члан 3.
У члану 17. став 8. речи „Управни
одбор“ замењују се речима „Надзорни одбор“.
Члан 4.
У члану 29. став 6. речи „Фонда за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин“ замењују се речима
„Општинске управе Ковин“.
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Члан 5.
У члану 30. став 9. речи „Фонд за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин“ замењују се речима
„Општинска управа Ковин“.
Члан 6.
У члану 38. став 3. речи „Фонда за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин“ замењују се речима
„Општинске управе Ковин“.
Члан 7.
У члану 41. став 1. речи „Фонд за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин“ замењују се речима
„Општинска управа Ковин“.
Члан 8.
У члану 46. став 1. речи „Фонд за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин“ бришу се.
Члан 9.
У члану 48. став 2. речи „Фонда за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин“ замењују се речима
„Општинске управе Ковин“.
Члан 10.
У члану 54. став 5. речи „Фонда за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин“ замењују се речима
„Општинске управе Ковин“.
Члан 11.
У члану 80. став 2. и 4. речи „Фонда
за грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин“ замењују се речима
„Општинске управе Ковин“.
Члан 12.
У члану 81. став 3. речи „Фонда за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин“ замењује се речима
„Општинске управе Ковин“.
Члан 13.
У члану 87. став 3. и 4. речи „Фонд за
грађевинско земљиште, путеве и комуналну
потрошњу општине Ковин“ замењују се речима
„Општинска управа Ковин“.
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Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 352-50/2014-I од 09. децембра 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл. инж.пољ.

група и радно тело за мониторинг и евалуацију
израде Стратегије.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Ковин“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 332-36/2014-I од 09. децембра 2014.год.
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

635.
На основу члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени лист
Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014др. Закон) и члана 39. став 1. тачка 6. Статута
Општине Ковин („Сл. лист Општине Ковин“
бр.11/2012-пречишћен текст и 25/2013),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
на седници одржаној дана 09.12.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ
РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ КОВИН
Члан 1.
Општина Ковин приступа изради
Стратегије развоја туризма општине Ковин за
период од 2015. до 2020. године (у даљем тексту:
Стратегија).
Члан 2.
Циљ израде Стратегије је да се обезбеди
одржив развој туризма, привлачењем домаћих
и иностарних гостију кроз развој туристичких
потенцијала општине.
Члан 3.
Техничку подршку у процесу израде
Стратегије ће пружити Регионални центар
за друштвено-економски развој – Банат из
Зрењанина.
Члан 4.
Рок за израду предлога Стратегије јесте
31.07.2015.године, а рок за усвајање Стратегије је
31.08.2015. године.
Члан 5.
У циљу спровођења ове Одлуке,
председник општине ће именовати радна тела
за израду Стратегије: Тим за израду стратегије,
Стратешки савет, координаторе и чланове радних
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636.
				
На основу члана 32. став 1. тачка 12, члана
43. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др.Закон),
члана 39. став 1. тачка 13. и члана 58. став 4.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
и члана 104. Пословника Скупштине општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 17/2009)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН,
на седници одржаној 09.12.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ КОВИН
I
ЈЕЛЕНА
БАБИН,
дипломирани
инжењер пољопривреде, из Баваништа, бира
се за заменика председника општине Ковин, са
09.12.2014. године.
II
Ово Решење објавити   у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12,
члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 –
др.Закон), члана 39. став 1. тачка 13. и члана 58.
став 4. Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст и 25/2013)
и члана 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 у складу са Законом бира и разрешава
председника општине и на предлог председника
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општине бира заменика председника општине и
чланове Општинског већа. Чланом 43. став 4. истог
Закона прописано је да кандидата за заменика
председника општине предлаже 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 13. 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 кандидата за заменика
председника општине предлаже председник
општине, бира се из реда одборника на исти начин
као председник општине од стране Скупштине
општине.
Чланом 104. Пословника Скупштине
општине Ковин прописана су акта која доноси
Скупштина општине Ковин.
Председник општине Ковин на седници
одржаној дана 09.12.2014. године доставио
је писмени предлог за кандидата за заменика
председника општине Ковин, прочитао кратку
биографију Јелене Бабин и доставио изјаву
кандидата за заменика председника општине
Ковин о прихватању кандидатуре.  
Избор заменика председника Општине
Ковин, извршен је на седници Скупштине
општине Ковин, одржаној дана 9.12.2014. године,
тајним гласањем, већином гласова од укупног
броја одборника. Гласањем за избор заменика  
председника општине Ковин руководила   је
Комисија  за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, изабрана на седници Скупштине
општине Ковин, дана 9.12.2014. године у
саставу : Вишњевац Милош– Сава КрстићПокрет за препород- Уједињени региони Србије;
Илић Дејан – Ивица Дачић-Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),
Социјалдемократска партија Србије (СДПС) и
Ћурчин Јасмина –ЗА БОЉИ КОВИН-др БОЈАН
ПАЈТИЋ
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
32 одборника и да су им уручени гласачки листићи,
да је остало неупотребљено 13 гласачких листића,
да је у гласачкој кутији нађено 32   употребљена
гласачка листића, да је одвајањем гласачких
листића утврђено да је 1 гласачки листић неважећи
и исти је запечаћен у посебном коверту, да је
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утврђено да има 31 важећих гласачких листића  
и да је провером важећих гласачких листића
утврђено да је кандидат за заменика председника
Општине Ковин – ЈЕЛЕНА БАБИН   добила 29
гласова, што представља већину од укупног броја
одборника.
На основу утврђених резултата гласања
Комисија  за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, утврђује да је за заменика
председника Општине Ковин изабрана ЈЕЛЕНА
БАБИН
На основу наведеног, донето је Решење
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-85/2014-I од 09. децембра 2014. године
					
    ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

637.
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 09.12.2014. године у
10,16 сати донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
ЈЕЛЕНИ БАБИН
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Јелени Бабин,
одборнику Скупштине општине Ковин, изабраном
са Изборне листе СРПСКА НАПРЕДНА
СТРАНКА – Александар Вучић, престао мандат
одборника дана 09.12.2014. године, пре истека
времена на које је изабрана, због избора на
функцију која је, у складу са законом, неспојива с
функцијом одборника.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Ковин“.
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Образложење
Дана 09.12.201. године одборник Јелена
Бабин изабрана 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
Јелени Бабин   престао мандат одборника дана
09.12.2014. године у 10,16 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 Јелене
Бабин за  заменика председника општине Ковин,
Скупштина општине 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: 020-84/2014-I од 09. децембра 2014. године
					
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.
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638.
На основу члана 50. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07
и 83/2014-др.Закон), члана 70. став 3. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст и 25/2012) члана 44.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2009) и тачке II
став 2 Решења о престанку функције заменика
председника општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 18/2014)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
на седници одржаној дана 09.12.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ КОВИН ЗОРАНА ЈОВАНОВИЋА
I
ЗОРАНУ ЈОВАНОВИЋУ, привреднику
из Плочице, престаје дужност заменика
председника општине Ковин и вршење текућих
послова дана 9.12.2014.године, због избора новог
заменика председника општине Ковин.
II
Ово Решење објавити   у „Службеном
листу општине Ковин“.
Образложење
Правни основ за доношење решења
о престанку дужности заменика председника
општине Ковин садржан је у одредбама члана
50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07), члана 70. став 3. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст и 25/2012) и члана 44.
Пословника Скупштине општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 17/2014) којима је
утврђено да заменик председника општине који
је разрешен или је поднео оставку остаје на
дужности и врши текуће послове до избора новог
заменика предедника општине.
Тачком II став 2. Решења о престанку
функције заменика председника општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 18/2014)
прописано је да Зоран Јовановић остаје на
дужности и врши текуће послове, до избора новог
заменика председника општине Ковин као и да  
ће се дан престанка вршења дужности и текућих
послова утврдити посебним актом Скупштине
општине Ковин.
Како је дана 9.12.2014. године изабран
нови заменик председника општине Ковин, то је
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у складу са  тачком II став 2. Решења о престанку
функције заменика председника општине
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 18/2014)
утврђен дан престанка обављања дужности и
вршење текућих послова и донето решење као и
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог Решења може се поднети тужба   Управном
суду у Београду  у року од 30 дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 020-81/2014-I од 09. децембра 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Тихомир Вукосављевић, дипл.инж.пољ.

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
639.
На основу члана 80. став 2. Статута
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
11/2012-пречишћен текст и 25/2013) и члана 6.
став 2. Одлуке о организацији оштинске управе
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2012 и
24/2013)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана 04.12.2014.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
Четвртој измени Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи Ковин, који је донео начелник
Општинске управе Ковин, број: 110-19/2014-IV од
04.12.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана
од дана доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 110-20/2014-III од 04. децембра 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
Душан Петровић
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640.
На основу члана 5. Закона о радним
односима у државним органима („Сл.гласник РС“,
бр. 48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 34/2001-др.закон,
39/2002, 49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др.закон,
81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона
и 23/2013), члана 59. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007),
члана 80. став 2. Статута општине Ковин („Сл.
лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен
текст и 25/2013) и члана 26а. и 26б. Одлуке о
организацији Општинске управе Ковин („Сл.лист
општине Ковин“, бр. 16/2012-пречишћен текст и
25/2013), уз сагласност Општинског већа општине
Ковин
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
КОВИН дана 04.12.2014. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КОВИН
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Општинској
управи Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.
23/2013, 12/2014, 15/2014 и 18/2014) (у даљем
тексту: Правилник) у члану 22. код радног места
под редним бројем 100. Радно место: Помоћник
председника општине за област друштвених
делатности, услови неопходни за обављање
послова наведеног радног места мењају се и гласе:
„Услови: Средња стручна спрема –
гимназија, економска или пољопривредна школа
(IV степен стручне спреме), 3 године радног
искуства, положен државни стручни испит.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана добијања сагласности и објавиће се у
„Службеном листу општине Ковин“.
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
Број: 110-19/2014-IV од 04. децембра 2014. године
						
НАЧЕЛНИЦА
Јелена Чолаковић, дипл.правник
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