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АКТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
54. 
 

На основу  члана 14. Закона о локал-
ним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2009-одлука УС, 54/2011 и 
12/2020) члана 39. став 1. тачка 36. Статута 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 1/2019) и члана 36. Пословника о раду  
Привременог органа општине Ковин („Сл. 
лист општине Ковин“, бр.4/2020)  
 ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ-
НЕ КОВИН, на седници одржаној дана 
09.3.2020. године, у 09,15 сати,  донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ 

САСТАВУ 
 
I 

 РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ дужности чла-
на  и заменика члана изборне комисије у 
сталном саставу и то:  

- члан под бројем 4. ДАНКО ЛО-
ВИЋ,  економиста,  из Ковина, ул. Соње Ма-
ринковић 6,  на предлог Одборничке групе 
ПОКРЕНИМО КОВИН, члан 

- заменик члана под бројем 7. КРА-
СИМИР СТОЈИЉКОВИЋ, војни пен-
зионер, из Ковина, ул. Душана Васиљева 22, 
на предлог Одборничке групе „ДОМАЋИН-
СКИ ЗА КОВИН“                              

  
II 

 ИМЕНУЈУ СЕ за члана и заменика 
члана изборне комисије у сталном саставу: 
 

- члан под бројем 4. РАДОВАН ВУ-
КОСАВЉЕВИЋ, дипломирани правник, из 
Ковина, ул. Светозара Марковића 17/18, на 
предлог Одборничке групе ПОКРЕНИМО 
КОВИН. 

- заменик члана под бројем 7. ИВАН 
ТРУСИЋ, дипломирани правник, из Ковина, 
ул. ЈНА 4/13, на предлог Одборничке групе 
„ДОМАЋИНСКИ ЗА КОВИН“                              

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу осмог 
дана од дана доношења, а објавиће се 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 14. Закона о 
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), чла-
на 39. став 1. тачка 37. Статута општине Ко-
вин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 1/2019)  и 
члана 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
17/2009 и 14/2015). 
 Одредбама члана 14. Закона о локал-
ним изборима прописано је да изборну Ко-
мисију у сталном саставу чине председник и 
најмање шест чланова које именује Скупшти-
на јединице локалне самоуправе, на предлог 
одборничких група у Скупштини јединице 
локалне самоуправе,  сразмерно броју одбор-
ника, да изборна комисија има секретара који 
учествује у раду комисије без права одлучи-
вања као и да председник, чланови изборне 
комисије и секретар имају заменике. Истим 
чланом ставом 11. прописано је да је против 
решења Скупштине јединице локалне само-
управе о именовању председника и чланова 
Изборне Комисије у сталном саставу допу-
штена жалба Управном суду у року од 24 
часа од доношења Решења. 

Овлашћени предлагач одборничке 
групе ПОКРЕНИМО КОВИН,(пре распушта-
ња Скупштине општине Ковин као и полити-
чка партија СПС) доставио је предлог да се 
уместо Данка Ловића, који због природе пос-
ла неће моћи да одговори захтевима у 
Изборној комисији у у предстојећим актив-
ностима везаним за изборе, за члана изборне 
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комисије у сталном саставу именује Радован 
Вукосављевић  из Ковина. 

Овлашћени предлагач одборничке 
групе „ДОМАЋИНСКИ ЗА КОВИН“ ,(пре 
распуштања Скупштине општине Ковин као 
и политичка партија ЈС) као овлашћени до-
ставио је предлог да се уместо Красимира 
Стојиљковића, који се преселио и   неће моћи 
да одговори захтевима у Изборној комисији у 
у предстојећим активностима везаним за 
изборе, за члана изборне комисије у сталном 
саставу именује Иван Трусић  из Ковина. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог Решења, на основу члана 14. став 11. 
Закона допуштена је жалба Управном суду у 
року од 24 часа од доношења Решења.  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
КОВИН 

Број: 02-13/2020-I од 09. марта 2020. године 
 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
        Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 
АКТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
КОВИН 
 
55. 
 

На основу члана 15. Закона о ло-
калним изборима ("Сл. гласник РС" број: 
129/07, 34/10 - одлука УС, 54/11 и 12/2020), 
члана 100. Закона о општем управном 
поступку ("Сл. гласник РС" број: 18/16 и 
95/18 - аутентично тумачење) и члана 5. 
Уредбе о мерама за време ванредног стања 
("Сл. гласник РС" број: 31/2020), 

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА КОВИН, 
на 20. седници од 17.03.2020. године, у 12,10 
часова, донела је  
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ 

У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН,  
РАСПИСАНИХ  ЗА 26. АПРИЛ 2020. 

ГОДИНЕ 
 

1. Прекидају се све изборне радње у 
спровођењу избора за одборнике Скупштине 
општине Ковин, расписаних за 26. април 

2020. године, док важи Одлука о проглашењу 
ванредног стања ("Сл. гласник РС" број: 
29/2020).  
 2. Престају да теку сви рокови за вр-
шење изборних радњи у поступку спрово-
ђења избора из тачке 1. овог Решења, утврђе-
ни Законом о локалним изборима ("Сл. гла-
сник РС" број: 129/07, 34/10 - одлука УС, 
54/11 и 12/2020) и Закона о јединственом би-
рачком списку ("Сл. гласник РС" број: 104/09 
и 99/11). 
 3. Нови рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора за 
одборнике Скупштине општине Ковин, биће 
утврђени у складу са временом наставка 
спровођења изборних радњи које ће бити 
установљене Одлуком о престанку ванредног 
стања, када се за то стекну услови. 
 4. Све до сада предузете изборне рад-
ње у поступку спровођења избора из тачке 1. 
ове Одлуке, остају на правној снази. 
 5. Ово Решење објавити у "Службе-
ном листу општине Ковин". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одлуком о проглашењу ванредног 
стања, коју су 15. марта 2020. године, донели 
заједно председник Републике Србије, пред-
седник Народне скупштине и председник 
Владе Републике Србије, проглашено је ван-
редно стање на територији Републике Србије. 
 Влада Републике Србије је на основу 
члана 200. став 6. Устава Републике Србије, 
уз супотпис председника Републике Србије, 
16. марта 2020. године, донела Уредбу о ме-
рама за време ванредног стања. Уредба је 
ступила на снагу даном објављивања у "Слу-
жбеном гласнику Републике Србије", 16. 
марта 2020. године. 
 Чланом 5. наведене Уредбе, пропи-
сано је да се њеним ступањем на снагу, пре-
кидају све изборне радње у спровођењу из-
бора за народне посланике, посланике Скуп-
штине Аутономне покрајине Војводине и 
одборнике  скупштина општина и градова, 
који су расписани за 26. април 2020. године, 
и да ће време наставка спровођења изборних 
радњи бити установљено Одлуком о пре-
станку ванредног стања, када се за то стекну 
услови. 
 У складу са наведеним, Изборна ко-
мисија Ковин, као орган, који спроводи 
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поступак избора за одборнике Скупштине 
општине Ковин, доноси Решење о прекиду 
изборних радњи, за време док траје ванредно 
стање, с тим да ће се изборни процес, укљу-
чујући и рокове за вршење изборних радњи, 
наставити у складу са Одлуком о престанку 
ванредног стања, што ће бити уређено по-
себним актом Изборне комисије. 
 Упутство правном средству: Против 
овог Решења, може се поднети приговор 
Изборној комисији Ковин, у року од 24 часа 
од часа доношења Решења. 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА КОВИН 
Број:013-1/2020-27 од 17.03.2020. године 

     
          ПРЕДСЕДНИК 
                                ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ      
                           Татјана Раденковић Јакшић, 
                                         дипл.прав. 
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