
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КОВИН 

ГОДИНА XVIII  БРОЈ 19 КОВИН, 30. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

  
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 
154. 
 

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 седници одржаној 30.9.2020. годи-
не, 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 –
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
 
2. БОЈАН ТАЈДИЋ  - са Изборне листе 
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 
Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС) – 
Драган Марковић Палма 
 
3. ИМРЕ ЧОТИ - са Изборне листе 
Vajdasági Magyar Szővetség – Pásztor István –  
Савез Војвођанских Мађара – Иштван 
Пастор                                                                                   
  
II. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
општине Ковин".  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-34/2020-I од 30. септембра 2020. г. 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
   Зоран Брадањи 

155. 
 

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 
56. став 5. 6. и 7. Закона о локалним избори-
ма ("Сл.гласник РС", бр. 129/07, 34/10–одлу-
ка УС,54/11,12/20,16/2020-аутентично тума-
чење и 68/2020) и члана 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин ("Сл.лист опш-
тине Ковин", бр.17/09,14/15 и 11/19) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, у 09,32 сати,  д о н е л а     ј е  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

ЈАСМИНИ МЕСАРОШ 
 
I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Јасмини Месарош, васпитачу, из Ковина, ул. 
Вука Караџића 35А, рођеној 1980. године, са 
изборне листе СРПСКА НАПРЕДНА СТРА-
НКА -АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 
ДЕЦУ., изабраној на изборима за одборнике 
Скупштине општине Ковин који су одржани 
21. јуна 2020. године. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да када одборнику 
престане мандат пре истека времена на које 
је изабран, мандат се додељује првом сле-
дећем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од канди-
дата пре потврђивања мандата прибавља пис-
мена сагласност да прихвата мандат.  
 Чланом 56. став 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да о потврђивању 
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мандата одборника, на основу извештаја 
верификационог одбора, скупштина одлучује 
јавним гласањем. У гласању могу учество-
вати кандидати за одборнике којима су 
мандати додељени у складу са чланом 43. 
овог Закона и који имају уверење изборне 
комисије јединице локалне самоуправе да су 
изабрани. Ставом 6. истог члана прописано је 
да када Скупштина после конституисања од-
лучује о потврђивању мандата нових одбор-
ника, у гласању, поред одборника, могу уче-
ствовати и кандидати којима су мандати до-
дељени у складу са чланом 48. овог Закона и 
који имају уверење изборне комисије једини-
це локалне самоуправе да су изабрани.  
 На седници Скупштине општине Ко-
вин одржаној дана 30.9.2020. године форми-
ран је Верификациони одбор за потврђивање 
мандата новог одборника. Верификациони 
одбор је у свом извештају предложио Скуп-
штини општине Ковин, на основу уверења 
Изборне комисије о избору за одборника СО 
Ковин да потврди мандат одборнику Јасмини 
Месарош, сходно члану 48. став 1. Закона о 
локалним изборима. 
 Скупштина општине Ковин је на 
основу Извештаја Верификационог одбора 
јавним гласањем одлучила да потврди мандат 
наведеном одборнику. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата одбо-
рника може се изјавити жалба Управном су-
ду у року од 48 часова од дана доношења од-
луке скупштине јединице локалне самоуп-
раве.  
 Чланом 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин прописана су акта која скуп-
штина доноси.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-36/2020-I од 30. септембра 2020. г. 
      

ПРЕДСЕДНИК
 Зоран Брадањи 

 

156. 
 

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 
56. став 5. 6. и 7. Закона о локалним избо-
рима ("Сл.гласник РС", бр. 129/07, 34/10–од-
лука УС,54/11,12/20,16/2020-аутентично ту-
мачење и 68/2020) и члана 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин ("Сл.лист опш-
тине Ковин", бр.17/09,14/15 и 11/19)  
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, у 09,33  сати,  д о н е л а     ј е  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

ИВАНИ ЂАН 
 
I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Ивани Ђан, фармацеутском техничару, из 
Гаја, ул. Саве Јанкова 102, рођеној 1979. 
године, са изборне листе СРПСКА НАП-
РЕДНА СТРАНКА -АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-
ЗА НАШУ ДЕЦУ., изабраној на изборима за 
одборнике Скупштине општине Ковин који 
су одржани 21. јуна 2020. године. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да када одборнику 
престане мандат пре истека времена на које 
је изабран, мандат се додељује првом сле-
дећем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од канди-
дата пре потврђивања мандата прибавља пис-
мена сагласност да прихвата мандат.  
 Чланом 56. став 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да о потврђивању 
мандата одборника, на основу извештаја 
верификационог одбора, скупштина одлучује 
јавним гласањем. У гласању могу учество-
вати кандидати за одборнике којима су 
мандати додељени у складу са чланом 43. 
овог Закона и који имају уверење изборне 
комисије јединице локалне самоуправе да су 
изабрани. Ставом 6. истог члана прописано је 
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да када Скупштина после конституисања од-
лучује о потврђивању мандата нових одбор-
ника, у гласању, поред одборника, могу уче-
ствовати и кандидати којима су мандати до-
дељени у складу са чланом 48. овог Закона и 
који имају уверење изборне комисије једини-
це локалне самоуправе да су изабрани.  
 На седници Скупштине општине Ко-
вин одржаној дана 30.9.2020. године форми-
ран је Верификациони одбор за потврђивање 
мандата новог одборника. Верификациони 
одбор је у свом извештају предложио Скуп-
штини општине Ковин, на основу уверења 
Изборне комисије о избору за одборника СО 
Ковин да потврди мандат одборнику Ивани 
Ђан, сходно члану 48. став 1. Закона о 
локалним изборима. 
 Скупштина општине Ковин је на 
основу Извештаја Верификационог одбора 
јавним гласањем одлучила да потврди мандат 
наведеном одборнику. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата одбо-
рника може се изјавити жалба Управном су-
ду у року од 48 часова од дана доношења од-
луке скупштине јединице локалне самоуп-
раве.  
 Чланом 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин прописана су акта која скуп-
штина доноси.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-37/2020-I од 30. септембра 2020. 

године 
      

ПРЕДСЕДНИК
 Зоран Брадањи 

 
157. 
 

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 
56. став 5. 6. и 7. Закона о локалним избори-
ма ("Сл.гласник РС", бр. 129/07, 34/10–од-
лука УС,54/11,12/20,16/2020-аутентично ту-
мачење и 68/2020) и члана 104. Пословника 

Скупштине општине Ковин ("Сл.лист општи-
не Ковин", бр.17/09,14/15 и 11/19) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, у 09,34 сати,  д о н е л а     ј е  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

НЕНАДУ КРСТИЋУ  
 
I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Ненаду Крстићу, руковоцу пољ. технике, из 
Плочице, ул. Милоша Обилића 17, рођеном 
1978. године, са изборне листе СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА -АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ., изабраној на из-
борима за одборнике Скупштине општине 
Ковин који су одржани 21. јуна 2020. године. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да када одборнику 
престане мандат пре истека времена на које 
је изабран, мандат се додељује првом сле-
дећем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од канди-
дата пре потврђивања мандата прибавља пис-
мена сагласност да прихвата мандат.  
 Чланом 56. став 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да о потврђивању 
мандата одборника, на основу извештаја 
верификационог одбора, скупштина одлучује 
јавним гласањем. У гласању могу учество-
вати кандидати за одборнике којима су 
мандати додељени у складу са чланом 43. 
овог Закона и који имају уверење изборне 
комисије јединице локалне самоуправе да су 
изабрани. Ставом 6. истог члана прописано је 
да када Скупштина после конституисања од-
лучује о потврђивању мандата нових одбор-
ника, у гласању, поред одборника, могу уче-
ствовати и кандидати којима су мандати до-
дељени у складу са чланом 48. овог Закона и 
који имају уверење изборне комисије једини-
це локалне самоуправе да су изабрани.  
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 На седници Скупштине општине Ко-
вин одржаној дана 30.9.2020. године форми-
ран је Верификациони одбор за потврђивање 
мандата новог одборника. Верификациони 
одбор је у свом извештају предложио Скуп-
штини општине Ковин, на основу уверења 
Изборне комисије о избору за одборника СО 
Ковин да потврди мандат одборнику Ненаду 
Крстићу, сходно члану 48. став 1. Закона о 
локалним изборима. 
 Скупштина општине Ковин је на 
основу Извештаја Верификационог одбора 
јавним гласањем одлучила да потврди мандат 
наведеном одборнику. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата одбо-
рника може се изјавити жалба Управном су-
ду у року од 48 часова од дана доношења од-
луке скупштине јединице локалне самоуп-
раве.  
 Чланом 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин прописана су акта која скуп-
штина доноси.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-39/2020-I од 30. септембра 2020. 

године 
 
ПРЕДСЕДНИК

 Зоран Брадањи 
 
158. 
 

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 
56. став 5. 6. и 7. Закона о локалним избори-
ма ("Сл.гласник РС", бр. 129/07, 34/10–од-
лука УС,54/11,12/20,16/2020-аутентично ту-
мачење и 68/2020) и члана 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин ("Сл.лист општи-
не Ковин", бр.17/09,14/15 и 11/19) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана  30.9.2020. 
године, у 09,33 сати,  д о н е л а     ј е  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

СЛАВОЉУБ ЛУКИ 
 
I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Славољуб Луки, зидару, из Дубовца, ул. Ду-
навска  30, рођеном 1969. године, са изборне 
листе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА -
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ., 
изабраној на изборима за одборнике Скуп-
штине општине Ковин који су одржани 21. 
јуна 2020. године. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да када одборнику 
престане мандат пре истека времена на које 
је изабран, мандат се додељује првом сле-
дећем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од канди-
дата пре потврђивања мандата прибавља пис-
мена сагласност да прихвата мандат.  
 Чланом 56. став 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да о потврђивању 
мандата одборника, на основу извештаја 
верификационог одбора, скупштина одлучује 
јавним гласањем. У гласању могу учество-
вати кандидати за одборнике којима су 
мандати додељени у складу са чланом 43. 
овог Закона и који имају уверење изборне 
комисије јединице локалне самоуправе да су 
изабрани. Ставом 6. истог члана прописано је 
да када Скупштина после конституисања од-
лучује о потврђивању мандата нових одбор-
ника, у гласању, поред одборника, могу уче-
ствовати и кандидати којима су мандати до-
дељени у складу са чланом 48. овог Закона и 
који имају уверење изборне комисије једини-
це локалне самоуправе да су изабрани.  
 На седници Скупштине општине Ко-
вин одржаној дана 30.9.2020. године форми-
ран је Верификациони одбор за потврђивање 
мандата новог одборника. Верификациони 
одбор је у свом извештају предложио Скуп-
штини општине Ковин, на основу уверења 
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Изборне комисије о избору за одборника СО 
Ковин да потврди мандат одборнику Сла-
вољуб  Луки, сходно члану 48. став 1. Закона 
о локалним изборима. 
 Скупштина општине Ковин је на 
основу Извештаја Верификационог одбора 
јавним гласањем одлучила да потврди мандат 
наведеном одборнику. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата одбо-
рника може се изјавити жалба Управном су-
ду у року од 48 часова од дана доношења од-
луке скупштине јединице локалне самоуп-
раве.  
 Чланом 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин прописана су акта која скуп-
штина доноси.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-38/2020-I од 30. септембра 2020. 

године 
 
ПРЕДСЕДНИК

 Зоран Брадањи 
 
159. 
 

На основу члана 48. став 1. и 6. члана 
56. став 5. 6. и 7. Закона о локалним избо-
рима ("Сл.гласник РС", бр. 129/07, 34/10–од-
лука УС,54/11,12/20,16/2020-аутентично ту-
мачење и 68/2020) и члана 104. Пословника 
Скупштине општине Ковин ("Сл.лист опш-
тине Ковин", бр.17/09,14/15 и 11/19) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, у 09,35 сати,  д о н е л а     ј е  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

РОБЕРТУ ТОТУ 
 
I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Роберту Тоту, дипломираном правнику, из 
Ковина, ул. С.Марковића 65, рођеном 1977. 
године, са изборне листе Vajdasági Magyar 
Szövetség - Pásztor István-Савез Војвођанских 
Мађара – Иштван Пастор, изабраном на из-
борима за одборнике Скупштине општине 
Ковин који су одржани 21. јуна 2020. године. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да када одборнику 
престане мандат пре истека времена на које 
је изабран, мандат се додељује првом сле-
дећем кандидату са исте изборне листе коме 
није био додељен мандат одборника. Ставом 
6. истог члана прописано је да се од канди-
дата пре потврђивања мандата прибавља пис-
мена сагласност да прихвата мандат.  
 Чланом 56. став 5. Закона о локалним 
изборима прописано је да о потврђивању 
мандата одборника, на основу извештаја 
верификационог одбора, скупштина одлучује 
јавним гласањем. У гласању могу учество-
вати кандидати за одборнике којима су 
мандати додељени у складу са чланом 43. 
овог Закона и који имају уверење изборне 
комисије јединице локалне самоуправе да су 
изабрани. Ставом 6. истог члана прописано је 
да када Скупштина после конституисања од-
лучује о потврђивању мандата нових одбор-
ника, у гласању, поред одборника, могу уче-
ствовати и кандидати којима су мандати до-
дељени у складу са чланом 48. овог Закона и 
који имају уверење изборне комисије једини-
це локалне самоуправе да су изабрани.  
 На седници Скупштине општине Ко-
вин одржаној дана 30.9.2020. године форми-
ран је Верификациони одбор за потврђивање 
мандата новог одборника. Верификациони 
одбор је у свом извештају предложио Скуп-
штини општине Ковин, на основу уверења 
Изборне комисије о избору за одборника СО 
Ковин да потврди мандат одборнику Роберту 
Тоту, сходно члану 48. став 1. Закона о 
локалним изборима. 
 Скупштина општине Ковин је на 
основу Извештаја Верификационог одбора 
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јавним гласањем одлучила да потврди мандат 
наведеном одборнику. 
 Чланом 56. став 7. Закона о локалним 
изборима прописано је да против одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата одбо-
рника може се изјавити жалба Управном су-
ду у року од 48 часова од дана доношења од-
луке скупштине јединице локалне самоуп-
раве.  
 Чланом 104. Пословника Скупштине 
општине Ковин прописана су акта која скуп-
штина доноси.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-40/2020-I од 30. септембра  2020. 

године 
      

ПРЕДСЕДНИК
 Зоран Брадањи 

 
160. 
 

На основу члана 39. став. 1 тачка 35. а 
у вези са чланом 43. став 1. и 2. Статута 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 1/2019 и 10/2019-исправка) и члана 51. 52. 
53. и 63. Пословника Скупштине општине 
Ковин ("Сл.лист општине Ковин", бр. 17/09, 
14/2015 и 11/2019 ) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 30.9.2020.  
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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

 
I 

 За председника и чланове Савета за 
буџет и финансије Скупштине општине Ко-
вин изабрани су: 
 

1. ВЕРА РАДОВИЋ, из Ковина, ул. 
Ђуре Јакшића 5,  за председника 
 2. РАДМИЛА ПОТЕЖИЦА, из Де-
либлата, ул. Жарка Зрењанина 27, за члана 

 3. НАТАША НИКОЛИЋ, из Кови-
на, ул. Пионирска 1, за члана 
 4. НАНДОР ШЕБЕШЋЕН, из Ско-
реновца, ул. Тамаши Арона 92, за члана 
 5. ИВАНА СТОЈАДИНОВИЋ, из 
Дубовца, ул. Цара Лазара 72, за члана.  
   

II 
 Савет за буџет и финансије размат-
ра Предлог одлуке и других општих аката ко-
ји се односе на финансирање послова општи-
не, таксе, накнаде и друге јавне приходе, бу-
џет и завршни рачун,зајмове општине, фи-
нансијске извештаје установа и јавних преду-
зећа чији је оснивач општина, друга питања 
из области имовинско-правних односа и фи-
нансија, као и питања које предложи пред-
седник савета или председник Скупштине.  
 

III 
Ово Решење ступа на снагу осмог 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-29/2020-I од  30. септембра 2020. 
године 

                                                                           
ПРЕДСЕДНИК 

   Зоран Брадањи 
 
161. 
 

На основу члана 39. став. 1 тачка 35. а 
у вези са чланом 43. став 1. и 2. Статута 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 1/2019 и 10/2019-исправка) и члана 51. 52. 
53. и 64. Пословника Скупштине општине 
Ковин ("Сл. лист општине Ковин", бр. 17/09, 
14/2015 и 11/2019 ) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 30.9.2020.  
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ И 
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНУ 

ДЕЛАТНОСТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН 

 
I 
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 За председника и чланове Савета за 
урбанизам и комунално-стамбену делатност 
Скупштине општине Ковин изабрани су: 
 1. ДУШАН РНИЋ, из Ковина, ул. 
Димитрија Туцовића 42,  за председника 
 2. ВЛАДАН ИЛИЋ, из Дубовца, ул. 
Миле Кердуља 3, за члана 
 3. СЛОБОДАН ЂЕКИЋ, из Мра-
морка, ул. Радничка 46, за члана 
 4. МИЛОСАВ НЕНЕК, из Гаја, ул. 
Николе Раткова 86, за члана 
 5. ТОМА СПАСИЋ, из Гаја, ул. 
Драгише Матића 6, за члана.  
  

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

III 
Ово Решење ступа на снагу наредног 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-33/2020-I од  30. септембра 2020. 
године 

                                                                            
             ПРЕДСЕДНИК 

   Зоран Брадањи 
 
162. 
 

На основу члана 39. став. 1 тачка 35. а 
у вези са чланом 43. став 1. и 2. Статута 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 1/2019 и 10/2019-исправка) и члана 51. 52. 
53. и 65. Пословника Скупштине општине 
Ковин ("Сл.лист општине Ковин", бр. 17/09, 
14/2015 и 11/2019 ) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 30.9.2020.  
године, донела је 

     

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

ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

За председника и чланове Савета за 
привреду Скупштине општине Ковин 
изабрани су: 
 1. ДРАГАН ШЉИВОВАЧКИ, из 
Баваништа, ул. Његошева 64,  за председника 
 2. СРЂАН КАРАНОВИЋ, из Гаја, 
ул. Саве Јанкова 95, за члана 
 3. СЛАВОЉУБ ЛУКА, из Дубовца, 
ул. Дунавска 30, за члана 
 4. СТАНИША БЛАГОЈЕВИЋ, из 
Плочице, ул. Жртава ратова 2, за члана 
 5. ИМРЕ ЧОТИ, из Скореновца, ул. 
15. Марта 16, за члана.  
  

II 
 Савет за привреду  прати и разматра 
питања која се односе на занатство, туризам 
и угоститељаство, трговину, приватно пре-
дузетништво, уређење, обезбеђење и кориш-
ћење пословног простора, разматра питања 
из области пољопривреде и то: припрему за 
пролећне радове, жетву, јесење радове, изве-
штаје и процене о елементарним непогодама 
у пољопривреди (суша, град, поплава, по-
жар), извештаје о раду пољопривредних пре-
дузећа, снабдевеност земљорадника семен-
ском робом, ђубривом и заштитним сред-
ствима, снабдевеност тржишта нафтним де-
риватима, разматра питања која се односе на 
шумарство, водопривреду, снабдевање опш-
тине пољопривредно-прехрамбеним произ-
водима и друга питања од значаја за развој 
свих привредних грана, а која предложи 
председник Савета или председник Скуп-
штине.  
 

III 
Ово Решење ступа на снагу осмог 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-32/2020-I од  30. септембра 2020. 
године 

                                                                           
ПРЕДСЕДНИК 

   Зоран Брадањи 
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163. 
 

На основу члана 39. став. 1 тачка 35. а 
у вези са чланом 43. став 1. и 2. Статута оп-
штине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", бр. 
1/2019 и 10/2019-исправка) и члана 51. 52. 53. 
и 66. Пословника Скупштине општине Ковин 
("Сл.лист општине Ковин", бр. 17/09, 14/2015 
и 11/2019 ) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 30.9.2020.  
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 

I 
 За председника и чланове Савета за 
заштиту животне средине Скупштине оп-
штине Ковин изабрани су:  

1. ДРАГАН ТОШИЋ, из Скорено-
вца, ул. Маршала Тита 88,  за председника 
 2. БРАНКО АЛАВАЊА, из Дубов-
ца, ул. Николе Тесле 86, за члана 
 3. ЉУБОМИР СТОИЛКОВИЋ, из 
Делиблата, ул. Пионирска 18, за члана 
 4. ЈАДРАНКА СОРИЋ, из Мало 
Баваниште, ул. Вукиа Караџића 26, за члана 
 5. ИВАНА ИЛИЋ, из Баваништа, ул. 
Жарка Зрењанина 41, за члана.  

 

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

III 
Ово Решење ступа на снагу осмог 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-30/2020-I од  30. септембра 2020. г. 

                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
        Зоран Брадањи 

164. 
 

На основу члана 39. став. 1 тачка 35. а 
у вези са чланом 43. став 1. и 2. Статута 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 1/2019 и 10/2019-исправка) и члана 51. 52. 
53. и 67. Пословника Скупштине општине 
Ковин ("Сл.лист општине Ковин", бр. 17/09, 
14/2015 и 11/2019 ) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 30.9.2020.  
године, донела је 

     
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
САВЕТА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
 
I 

За председника и чланове Савета за 
јавне службе Скупштине општине Ковин 
изабрани су: 

 
 1. МИЛОШ МИЛОСАВЉЕВИЋ, из 
Ковина, ул. Иве Андрића 3,  за председника 
 2. МИЛИЦА СТАНИЋ, из Мрамо-
рка, ул. Љубише Миодраговића 13, за члана 
 3. ДРАГАН СРЕТКОВ, из Дубовца, 
ул. Цара Лазара 33, за члана 
 4. ИРЕНА КЕШЛЕР, из Скореновца, 
ул. 1. Маја 11, за члана 
 5. ЉУБИНКА КОРАК, из Ковина, 
ул. Војвођанска 47, за члана.  
  

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

дана од дана доношења, а објавиће се у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-31/2020-I од  30. септембра 2020. 
године 

                                                                           
         ПРЕДСЕДНИК 

       Зоран Брадањи 
 
165. 
 

На основу члана 39. став. 1 тачка 35. а 
у вези са чланом 43. став 1. и 2. Статута оп-
штине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", бр. 
1/2019 и 10/2019-исправка) и члана 51.52.53. 
и 68. Пословника Скупштине општине Ковин 
("Сл.лист општине Ковин", бр. 17/09, 14/2015 
и 11/2019 ) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 30.9.2020.  
године, донела је 
 

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

ОПШТИНЕ КОВИН 
 

I 
 За председника и чланове Комисије 
за административно-мандатна питања Скуп-
штине општине Ковин изабрани су: 
 1. АЛЕКСАНДАР ПАУЛИЦА, из 
Мраморка, ул. 2. Октобар 36А,  за председ-
ника 
 2. ПРЕДРАГ МАТИЋ, из Гаја, ул. 
Келчина 22, за члана 
 3. СУЗАНА РАКИТОВАН, из Дели-
блата, ул. Петра Албу Макре 1,  за члана 
 4. ИМРЕ ЧОТИ, из Скореновца, ул. 
15. Марта 16, за члана 
 5. ТЕА КРИВОШИЋ, из Ковина, ул. 
Светог Саве 111, за члана.  
   

II 
Комисија за административно-ман-

датна питања даје мишљење на предлог ре-
шења о именовању и разрешењу чланова уп-
равних и надзорних одбора, школских одбора 
и директора установа и јавних предузећа чији 

је оснивач Скупштина општине, а може и 
предложити именовање представника опш-
тине у одређене органе за које по закону није 
предвиђен други предлагач.  

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

III 
Ово Решење ступа на снагу наредног 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-26/2020-I од  30. септембра 2020. 
године 

                                                           
             ПРЕДСЕДНИК 

   Зоран Брадањи 
 
166. 
 

На основу члана 39. став. 1 тачка 35. а 
у вези са чланом 43. став 1. и 2. Статута 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 1/2019 и 10/2019-исправка) и члана 51. 52. 
53. и 70. Пословника Скупштине општине 
Ковин ("Сл.лист општине Ковин", бр. 17/09, 
14/2015 и 11/2019 ) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 30.9.2020.  
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И 
ПРИТУЖБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН 
 

I 
 За председника и чланове Комисије 
за представке и притужбе Скупштине опш-
тине Ковин изабрани су: 
1. МАРКО МИЛОСАВЉЕВИЋ, из 
Плочице, ул. Краља Петра Првог 212, за 
председника 
 2. МИЉАНА МИХАЈЛОВИЋ, из 
Плочице, ул. Краља Петра Првог 166, за 
члана 
 3. ИВАН СИМОНЕТ, из Делиблата, 
ул. Богдана Петровића 46, за члана 
 4. МИШЕЛ ИЛИЋ, из Баваништа, 
ул. Светог Саве 99, за члана 
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 5. РАДОСЛАВ РАНИСАВЉЕВ, из 
Дубовца, ул. Дунавска 62, за члана.  
  

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

III 
Ово Решење ступа на снагу осмог 

дана од дана доношења, а објавиће се у „Слу-
жбеном листу општине Ковин“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-27/2020-I од  30. септембра 2020. 
године 

                                                                               
              ПРЕДСЕДНИК 

         Зоран Брадањи 
 
167. 
 

На основу члана 39. став. 1 тачка 35. а 
у вези са чланом 43. став 1. и 2. Статута 
општине Ковин ("Сл.лист општине Ковин", 
бр. 1/2019 и 10/2019-исправка) и члана 51. 52. 
53. и 69. Пословника Скупштине општине 
Ковин ("Сл.лист општине Ковин", бр. 17/09, 
14/2015 и 11/2019 ) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН, на седници одржаној дана 30.9.2020.  
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 

 
I 

 За председника и чланове Комисије 
за прописе Скупштине општине Ковин иза-
брани су: 

1. ДЕЈАН ЧАБОВИЋ, из Дубовца, 
ул. Цара Лазара 190,  за председника 
 2. ДРАГАН МИШИЋ, из Скорено-
вца, ул. 1. Маја 95, за члана 
 3. СЛОБОДАН ЛАЦКУ, из Дели-
блата, ул. Иве Лоле Рибара 64, за члана 
 4. РОБЕРТ ТОТ, из Ковина, ул. 
Соње Маринковић 65, за члана 
 5. КАТАРИНА ЉИЉАНИЋ, из 
Ковина, ул. Мирослава Антића 10, за члана.  
 

II 
 Комисија за прописе  разматра ус-
клађеност предлога одлука и других општих 
аката које усваја Скупштина са Уставом, За-
коном, Статутом и другим прописима и даје 
своје предлоге и мишљења Скупштини. 
 Комисија утврђује пречишћене тек-
стове одлука и других прописа Скупштине и 
даје Скупштини аутентична тумачења истих.  
 

III 
Ово Решење ступа на снагу осмог 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 02-28/2020-I од  30. септембра 2020. 
године 

                                                                       
          ПРЕДСЕДНИК 

        Зоран Брадањи 
 
168. 
 

На основу члана 14. Закона о локал-
ним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 
34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 
16/2020-аутентично тумачење и 68/2020) и 
члана 104. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 
17/2009, 14/2015 и 11/2019) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године у 09,43 сати донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
I 

Разрешава се Изборна комисија општине 
Ковин у сталном саставу и то: 
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1. ТАТЈАНА РАДЕНКОВИЋ-ЈАКШИЋ, 
дипл. правник,  из Делиблата ул. Паје Марга-
новића 107,  на предлог Одборничке групе 
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА –  Алек-
сандар Вучић, председник 
ФЛОРИНА БОЈОВИЋ, дипл.правник-адво-
кат, из Ковина, ул. Виноградарска 55,  на 
предлог Одборничке групе ПОКРЕНИМО 
КОВИН, заменик  председника 
 
2. БРАНКА МИХАЈЛОВИЋ, графички тех-
ничар, из Ковина, ул. Липа 1, на предлог 
Одборничке    групе СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА – Александар Вучић, члан 
РАДИСАВ СТОЈАНОВИЋ, пензионер, из 
Ковина, ул. Николе Тесле 23, на предлог Од-
борничке групе  СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА – Александар Вучић, заменик 
члана 
 
3. ИВАН БОШКОВ, аутоматичар, из Кови-
на, ул. Војвођанска 25, на предлог одборни-
чке групе    СРПСКА НАПРЕДНА СТРАН-
КА – Александар Вучић члан 
ДЕЈАН ЧАБОВИЋ, механичар грејне и 
расхладне технике, из Дубовца, ул. Цара 
Лазара 190, на предлог Одборничке групе    
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Алек-
сандар Вучић, заменик члана    
 
4. МАЈА СТАНКОВИЋ, матурант гимна-
зије из Ковина, Трг Жарка Зрењанина 11, на 
предлог Одборничке групе групе    СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић, 
члан   
ДРАГАНА БАКУРСКИ, дипл. економиста, 
из Ковина, ул. Трг Жарка Зрењанина 8/26, на 
предлог Одборничке групе  СРПСКА НАП-
РЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић, 
заменик члана 
 
5. РАДОВАН ВУКОСАВЉЕВИЋ,  дипл. 
правник,  из Ковина, ул. Светозара Марко-
вића 17/18,  на предлог Одборничке групе 
ПОКРЕНИМО КОВИН, члан                                                                                     
СУЗАНА СПАСИЋ, хемијски лаборант, из 
Ковина, ул. Југословенска 21, на предлог Од-
борничке групе ПОКРЕНИМО КОВИН, за-
меник члана 
 
6. БОРИС ЂОНДОВИЋ, матурант гимнази-
је, из Ковина, ул. Змај Јовина 17, на предлог 

Одборничке групе УДРУЖЕНА ОПО-
ЗИЦИЈА КОВИНА, члан   
МИШЕЛ ИЛИЋ,  возач, из Баваништа, ул. 
Светог Саве 99, на предлог Одборничке 
групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – 
Александар Вучић, заменик члана 
 
7. МАРКО ДИЛПАРИЋ,  дипл. инж. сао-
браћаја, из Ковина, ул. Гробљанска 2, на пре-
длог Одборничке групе УДРУЖЕНА ОПО-
ЗИЦИЈА КОВИНА, члан                                                                         
ЈАСМИНА ЋУРЧИН, правник, из Ковина, 
ул. Цара Лазара 35, на предлог Одборничке 
групе УДРУЖЕНА ОПОЗИЦИЈА КОВИНА, 
заменик члана 
 
8. ВЕСНА ДАНИ, приватни предузетник, из 
Ковина, ул. Змај Јовина 4, на предлог Одбор-
ничке групе „ДОМАЋИНСКИ ЗА КОВИН“, 
члан 
ИВАН ТРУСИЋ, дипломирани правник, из 
Ковина, ул. ЈНА 4/13, на предлог Одборни-
чке групе „ДОМАЋИНСКИ ЗА КОВИН, за-
меник члана                              
      
9. ЗОРАН КОСТАНДИНОВИЋ, приватни 
предузетник, из Ковина, ул. Светозара Мар-
ковића 15/3, на предлог Одборничке групе 
„ДОМАЋИНСКИ ЗА КОВИН“,члан 
ДУШАН СИМИЋ, професор предметне на-
ставе, из Ковина, ул. Браће Стефановића 
35/6, на предлог Одборничке групе  СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић, 
заменик члана 
 
РАДМИЛА СИКИМИЋ, дипл.правник, из 
Плочице, ул. Банатска 12, секретар 
ТАЊА БОЖИЋ, дипл.правник, из Ковина, 
ул.. ЈНА 12/4, заменик секретара 
 

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

О б р а з л о ж е њ е  
 

Правни основ за доношење Решења 
садржан је у одредбама члана 14. Закона о 
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), ко-
јим је утврђено да изборну Комисију у ста-
лном саставу чине председник и најмање 
шест чланова које именује Скупштина једи-
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нице локалне самоуправе на предлог одбо-
рничких група у Скупштини, сразмерно бро-
ју одборника. Чланом 104. Пословника Скуп-
штине општине Ковин („Сл.лист општине 
Ковин“, бр. 17/2009 и 14/2015) прописана су 
акта која доноси Скупштина општине Ковин.  

Разлог за доношење овог решења 
садржан је у потреби да се именује Изборна 
комисија која ће одржавати састав Скупшти-
не општине Ковин како је то утврђено Зако-
ном. 

Како Изборна комисија именована 
решењем Скупштине општине („Сл.лист оп-
штине Ковин“ бр. 9/2017, 5/2018, 6/2018, 
1/2019, 4/2019, 11/2019, 6/2020 и 8/2020) не 
одражава састав Скупштине општине Ковин  
након спроведених избора 21.06.2020. године 
и конституисања Скупштине општине Ковин 
дана 21.8.2020. године, односно како је  до-
шло до промена у саставу одборничких група 
у Скупштини општине Ковин, то се предлаже 
доношење  решења као у диспозитиву. 
 Против овог Решења, на основу члана 
14. став 11. Закона допуштена је жалба Уп-
равном суду у року од 24 часа од доношења 
Решења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-34/2020-I од  30. септембра 2020. 

године 
 
      ПРЕДСЕДНИК 
      Зоран Брадањи 
 
169. 
 
 На основу члана 14. Закона о локал-
ним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 
34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 
16/2020-аутентично тумачење и 68/2020) и 
члана 72а. Пословника Скупштине општине 
Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 
17/2009, 14/2015 и 11/2019) 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КО-
ВИН на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године у 09,44 сати донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

I 
Именује  се Изборна комисија општине 

Ковин у сталном саставу и то: 
 

-За председника 
 

ТАТЈАНА РАДЕНКОВИЋ-ЈАКШИЋ, 
дипл. правник,  из Делиблата ул. Паје 
Маргановића 107,  на предлог Одборничке 
групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА–
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ -ЗА НАШУ ДЕЦУ., 
члан СНС 
за заменика: 
РАДОВАН ВУКОСАВЉЕВИЋ, дипл. пра-
вник, из Ковина ул. Светозара Марковића 
17/18,  на предлог Одборничке групе Соци-
јалисти, члан СПС 
 
 - За чланове: 
 
1. БРАНКА МИХАЈЛОВИЋ, графички тех-
ничар, из Ковина ул. Липа 1, на предлог Од-
борничке    групе СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 
НАШУ ДЕЦУ., члан СНС 
за заменика: 
РАДИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ, пензионер, из 
Ковина, ул. Николе Тесле 23,  на предлог 
Одборничке групе  СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 
НАШУ ДЕЦУ., члан СНС 
 
2.ИВАН БОШКОВ, аутоматичар, из Ковина, 
ул. Војвођанска 25, на предлог Одборничке 
групе групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАН-
КА – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 
ДЕЦУ., члан СНС 
за заменика: 
КАТАРИНА ЂУКИЋ, туристички техничар, 
из Гаја ул.Саве Јанкова 47, на предлог 
Одборничке групе СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 
НАШУ ДЕЦУ., члан СНС 
 
3. МАЈА СТАНКОВИЋ, матурант гимна-
зије из Ковина, Трг Жарка Зрењанина 11, на 
предлог одборничке групе    СРПСКА НАП-
РЕДНА СТРАНКА – АЛЕКСАНДАР ВУ-
ЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ., члан СНС 
за заменика: 
ДРАГАНА БАКУРСКИ, дипл. економиста, 
из Ковина, ул. Трг Жарка Зрењанина 8/26, на 
предлог Одборничке групе  СРПСКА НАП-
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РЕДНА СТРАНКА – АЛЕКСАНДАР ВУ-
ЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ., члан СНС  
 
4. СТЕВАН БЕЛА, месар техничар,из Мра-
морка ул. Жарка Зрењанина 117, на предлог 
Одборничке групе групе СРПСКА НАП-
РЕДНА СТРАНКА – АЛЕКСАНДАР ВУ-
ЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ., члан СВМ 
за заменика:  
СЛОБОДАН ЂЕКИЋ, возач, из Мраморка 
ул. Радничка  46, на предлог Одборничке 
групе групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАН-
КА – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 
ДЕЦУ., члан СВМ 
 
5. ЈЕЛЕНА КОШАРИЋ, економски техни-
чар, из Баваништа ул. Његошева  7, на пред-
лог Одборничке групе групе СРПСКА НАП-
РЕДНА СТРАНКА – АЛЕКСАНДАР ВУ-
ЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ., члан СВМ 
 за заменика:                                                                                 
ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ, мастер учитељ, 
из Баваништа ул. Његошева  44, на предлог 
Одборничке групе групе СРПСКА НАП-
РЕДНА СТРАНКА – АЛЕКСАНДАР ВУ-
ЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ., члан СВМ 
                                                           
6. ЉУБОМИР ЂОРЂЕВИЋ, грађ.инж. спе-
цијалиста из Ковина ул. ЈНА 9/24, на предлог 
Одборничке групе групе СРПСКА НАП-
РЕДНА СТРАНКА – АЛЕКСАНДАР ВУ-
ЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ., члан СВМ 
за заменика:                                                                                 
ЖЕЉКА ХЕНЦ, економски техничар, из 
Гаја ул. Дунавска 43, на предлог Одборничке 
групе СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ., 
члан СВМ 
                                                 
7. ВАЛЕРИЈА ПИРКОВ, матурант мате-
матичке гимназије, из Скореновца ул. 1.Маја 
27, на предлог Одборничке групе групе 
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – АЛЕК-
САНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ., члан 
СВМ 
за заменика:    
САЊА ПЕТРОВИЋ, виши радни терапеут, 
из Ковина ул. Петра Драпшина 41, на пред-
лог Одборничке групе  СРПСКА НАПРЕД-
НА СТРАНКА – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 
НАШУ ДЕЦУ., члан СНС 
 

8. ДАНКО ЛОВИЋ, дипл.економиста, из 
Ковина, ул.Соње Маринковић 6, на предлог 
Одборничке групе Социјалисти, члан СПС 
за заменика: 
МАРА ЖЕПША, дипл.економиста, из Кови-
на Југословенска 7, на предлог Одборничке 
групе Социјалисти, члан СПС 
  
За секретара изборне Комисије именује се: 
РАДМИЛА СИКИМИЋ, дипл.правник, из 
Плочице, ул. Банатска 12 
За заменика секретара Изборне комисије 
именује се:  
ТАЊА БОЖИЋ, дипл.правник, из Ковина, 
ул. ЈНА 12/4. 
 

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

III 
 Седиште изборне Комисије је у згра-
ди Скупштине општине у Ковину, улица ЈНА 
бр. 5. 
 Стручне и административно-техничке 
послове за изборну Комисију обављаће Опш-
тинска управа. 

IV 
 Ово Решење ступа на снагу осмог 
дана од дана доношења, а објавиће се у "Сл. 
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, 
12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 
68/2020), и члана 72а. Пословника Скупшти-
не општине Ковин („Сл.лист општине Ко-
вин“, бр. 17/2009, 14/2015 и 11/2019). 
 Чланом 14. Закона о локалним избо-
рима прописано је да изборну Комисију у 
сталном саставу чине председник и најмање 
шест чланова које именује Скупштина једи-
нице локалне самоуправе на предлог одбор-
ничких група у Скупштини, сразмерно броју 
одборника, да изборна Комисија има секре-
тара и да председник, чланови и секретар из-
борне Комисије имају заменике. За председ-
ника, заменика председника, секретара и за-
меника секретара изборне Комисије именује 
се лице које је дипломирани правник. 
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Одредбама члана 72а. Пословника 
Скупштине општине Ковин прописана је да 
Изборну комисију чине председник и осам 
чланова које именује Скупштина, да изборна 
комисија има секретара кога именује Скуп-
штина  и који учествује у раду Изборне коми-
сије, без права одлучивања, да се председник, 
чланови Изборне комисије и секретар, име-
нују на четири године, а по истеку мандата 
могу бити поново именовани као и да пред-
седник, чланови Изборне комисије и њен сек-
ретар имају заменике.За председника, заме-
ника председника, секретара и заменика сек-
ретара Изборне комисије именују се лица 
која имају стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалисти-
чким академским студијама, специјалисти-
чким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студи-
јама на факултету, са најмање три година 
радног искуства у струци. Изборна комисија 
спроводи изборе за одборнике скупштине 
општине.Чланови Изборне комисије и њи-
хови заменици могу бити само грађани који 
имају изборно право, као и пребивалиште на 
територији Општине. 

Разлог за доношење овог решења 
садржан је је у потреби да се именује Избо-
рна комисија која ће одржавати састав Скуп-
штине општине Ковин како је то предвиђено 
чланом 14. став 1. Закона о локалним избо-
рима. 
 Након доставе предлога од стране 
одборничких група и то: СРПСКА НАПРЕД-
НА СТРАНКА – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 
НАШУ ДЕЦУ. и  одборничке групе Соција-
листи, донето је Решење као  у диспозитиву.  
 Против овог Решења, на основу члана 
14. став 11. Закона допуштена је жалба Упра-
вном суду у року од 24 часа од доношења 
Решења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 02-35/2020-I од  30. септембра 2020. 

године 
     
           ПРЕДСЕДНИК 
                                   Зоран Брадањи 
 

170. 
 

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 ту-
мачење и 68/2020)  
     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на 
седници одржаној дана 30.9.2020. године у 
09,46 сати донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ 
ДУШАНУ МАКСИМОВИЋУ 

 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Душану Макси-
мовићу, одборнику Скупштине општине Ко-
вин, изабраном са Изборне листе СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., престао мандат 
одборника дана 30.9.2020. године, пре истека 
времена на које је изабран, због подношења 
оставке.  
 

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

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Дана 30.9.2020. године одборник 
Душан Максимовић у складу са чланом 46. 
став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима 
поднео је усмено оставку на седници Скуп-
штине општине Ковин одржаној 30.9.2020. 
године, те је Скупштина на истој седници, на 
основу члана 46. став 3. Закона о локалним 
изборима, утврдила да је одборнику Душану 
Максимовићу престао мандат одборника 
дана 30.9.2020. године у 09,46 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. 
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 Поступајући у складу са својим овла-
шћењима, а након подношења усмене остав-
ке одборника Душана Максимовића, Скуп-
штина 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 доно-
шења Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 020-42/2020-I од 30. септембра 2020. 

године 
     
   ПРЕДСЕДНИК 
            Зоран Брадањи 
 
171. 
 

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 КОВИН, на 
седници одржаној дана 30.9.2020. године у 
09,47 сати донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ 
МИЛАНУ МИЛОВАНОВУ 

 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Милану Мило-
ванову, одборнику Скупштине општине Ко-
вин, изабраном са Изборне листе СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА - АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., престао мандат 
одборника дана 30.9.2020. године, пре истека 
времена на које је изабран, због подношења 
оставке.  

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

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Дана 30.9.2020. године одборник Ми-
лан Милованов у складу са чланом 46. став 1. 
тачка 1. Закона о локалним изборима поднео 
је усмено оставку на седници Скупштине оп-
штине Ковин одржаној 30.9.2020. године, те 

је Скупштина на истој седници, на основу 
члана 46. став 3. Закона о локалним избори-
ма, утврдила да је одборнику Милану Мило-
ванову престао мандат одборника дана 
30.9.2020. године у 09,47 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 ов-
лашћењима, а након подношења усмене ос-
тавке одборника Милана Милованова, Скуп-
штина 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: 020-41/2020-I од 30. септембра 2020. 

године 
      

ПРЕДСЕДНИК 
            Зоран Брадањи 
 
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
КОВИН 
 
172. 

 
На основу  члана 58. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др. 
закон и 47/2018),  члана 10. став 2. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и је-
диницама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“ бр. 21/2016, 113/2017-др закон и 
95/2018), члана 57. Статута општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковина“ бр. 1/2019 и 
11/2019-исправка) а у вези са чланом 17. Од-
луке о организацији општинске управе оп-
штине Ковин („Сл. лист општине Ковин“ бр. 
16/2012, 24/2013, 18/2014, 5/2015, 17/2016 и 
9/2018-исправка), 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КО-
ВИН, дана 23.9.2020. године, доноси  
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Р Е Ш Е Њ Е  
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН   
 

Члан 1. 
 МАКСИМОВИЋ ДУШАН, еконо-
миста из Ковина, поставља се за помоћника 
председника општине Ковин за област при-
вреде, комуналне инфраструктуре  и урбани-
зма  (у даљем тексту: помоћник председника) 
почев од 23. септембра 2020. године. 
 

Члан 2. 
 Помоћник председника обавља сле-
деће послове: 

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

- указује помоћ привредним субјектима 
при конкурисању за добијање средстава 
развоја; 

- ради на пословима одржавање веза са 
привредним субјектима и на пословима 
окупљања привредника; 

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

- предлаже пројекте и програме којим се 
подстиче привредни развој и 
задовољавају потребе грађана; 

- подстиче и координира инвестициона 
улагања и привлачење капитала; 

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

- предлаже пројекте за изградњу 
саобраћајне инфраструктуре у 
општини; 

- прегледа извештаје о раду јавних 
предузећа и даје председнику општине 
мишљење на исте; 

- покреће иницијативе за предузимање 
одређених мера у јавним предузећима; 

- покреће иницијативе за израду планске 
документације; 

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

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

- сачињава  предлоге и даје мишљења у 
вези са питањима која су од значаја за 
побољшање стања и решавање 
проблема у област привреде, комуналне 
инфраструктуре  и урбанизма; 

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

 
Члан 3. 

Функцију помоћника председника 
постављено лице обавља у Кабинету Пред-
седника општине као посебној организацио-
ној јединици . 
 Помоћник председника заснива радни 
однос  на одређено време ради вршења наве-
дених дужности и сматра се функционером 
који остварује права и обавезе из радног од-
носа као запослени у смислу   Закона о запо-
сленима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ 
бр. 21/2016, 113/2017-др закон и 95/2018). 
 Права и дужности из радног односа 
помоћник председника остварује  даном по-
стављења на функцију а остваривање права и 
дужности из радног односа престаје најка-
сније даном престанка дужности изабраног 
лица, председника општине,  уколико му ду-
жност не престане пре истека рока на други 
начин. 
 Сва питања везана за права и дужно-
сти из радног односа помоћника председника 
општине  утврђује решењем надлежни орган  
 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 112-157/2020-II од 30. септембра 2020. г. 
 
     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

Сања Петровић, дипл. дефектолог 
 

173. 
 

На основу  члана 58. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др. за-
кон и 47/2018),  члана 10. став 2. Закона о за-
посленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“ бр. 21/2016, 113/2017-др закон и 
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95/2018), члана 57. Статута општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковина“ бр. 1/2019 и 
11/2019-исправка) а у вези са чланом 17. Од-
луке о организацији општинске управе оп-
штине Ковин („Сл. лист општине Ковин“ бр. 
16/2012 , 24/2013, 18/2014, 5/2015, 17/2016 и 
9/2018-исправка), 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КО-
ВИН, дана 23.9.2020. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН   
 

Члан 1. 
 МИЛОВАНОВ МИЛАН дипл. гео-
граф из Плочице, поставља се за помоћника 
председника општине за регионални развој, 
локалну самоуправу  и информационе техно-
логије (у даљем тексту: помоћник пред-
седника) почев од 23. септембра 2020. го-
дине. 
 

Члан 2. 
 Помоћник председника општине 
обавља следеће послове: 

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

- учествује у раду комисија, радних тела 
и других радних тела Скупштине 
општине и Општинског већа; 

- прати стање у области регионалног 
развоја и локалне самоуправе и 
предлаже председнику општине 
предузимање одређених мера ради 
побољшања стања у областима за које 
је задужен;  

- на основу посебног пуномоћја 
председника општине учествује у раду 
међуопштинских и регионалних радних 
и других тела; 

- израђује потребне материјале за 
седнице Скупштине општине и 
Општинског већа по смерницама 
председника општине, председника 
Скупштине општине и начелника 
Општинске управе; 

- прати економску моћ обвезника 
локалних јавних прихода у погледу 

елемената финансијске политике у делу 
плаћања локалних обавеза; 

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

 
Члан 3. 

Функцију помоћника председника по-
стављено лице обавља у Кабинету Председ-
ника општине као посебној организационој 
јединици . 
 Помоћник председника заснива радни 
однос  на одређено време ради вршења наве-
дених дужности и сматра се функционером 
који остварује права и обавезе из радног од-
носа као запослени у смислу   Закона о запо-
сленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“ бр. 21/2016, 113/2017-др закон и 
95/2018). 
 Права и дужности из радног односа 
помоћник председника остварује  даном по-
стављења на функцију а остваривање права и 
дужности из радног односа престаје најка-
сније даном престанка дужности изабраног 
лица, председника општине,  уколико му ду-
жност не престане пре истека рока на други 
начин. 
 Сва питања везана за права и дужно-
сти из радног односа помоћника председника 
општине  утврђује решењем надлежни орган  
 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 112-158/2020-II од 30. септембра 2020. г. 
     
     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

Сања Петровић, дипл. дефектолог 
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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ КОВИН 
 
174. 
 
 На основу члана 29. став 4. Закона о 
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018) члана 99 и 100 
Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник 
РС“, бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014,  145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 12. 
став 1. Одлуке о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини општине Ковин 
(„Сл.лист општине Ковин“бр.3/2019 и 
11/2019) и члана 60. став 1. тачка 12. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“ 
број 1/2019 и 10/2019-исправка) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
25.9.2020. године, донелo је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 

ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВИН 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 
 Покреће се поступак за отуђење не-
посредном погодбом непокретности- парцеле 
у јавној својини општине Ковин,  број 3080/9 
у површини од 32 м² уписане у ЛН 6097 КО 
Ковин. 

Члан 2. 
 Парцела број 3080/9 у површини од 
32 м² отуђује се непосредном погодбом из 
јавне својине општине Ковин јер не излази на 
саобраћајницу и не испуњава услове да буде 
грађевинска парцела. Истовремено напред 
поменута парцела налази се између парцела 
број 3079 и 3284/42 на којима Стојанов Ника 
има право коришћења. 
   

Члан 3. 
 Поступак отуђења непокретности не-
посредном погодбом из члана 1.ове Одлуке 
спроводи се сагласно одредбама Закона о јав-
ној својини и Одлуке о прибављању и распо-

лагању стварима у јавној својини општине 
Ковин.  
 

Члан 4. 
 Непокретност из члана 1.ове одлуке 
отуђује се из јавне својине општине Ковин по 
процењеној тржишној вредности утврђеној 
актом  надлежног органа. 
 

Члан 5. 
 Образује се Комисија за спровођење 
поступка непосредне погодбе, у саставу: 
 1. Марија Ђондовић-председник, 
 2. Ђурица Дотлић-члан 
 3. Марија Веселиновић-члан 
 4. Лавиника Ђорђевић-члан 
 5. Никола Буљугић-члан 
 Задатак Комисије је да: 
 -прибави извештај надлежног порес-
ког органа о тржишној цени непокретности 
из члана 1.ове Одлуке; 
 - Да позове прибавиоца да у року од 
најкасније 15 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке достави понуду за прибављање 
предметне непокретности; 
 - на основу достављене понуде од 
стране прибавиоца и извештаја надлежног 
пореског органа сачини записник са одго-
варајућим предлогом Одлуке о отуђењу  
непокретности из јавне својине општине 
Ковин непосредном погодбом и предлогом 
Уговора о отуђењу  непокретности из јавне 
својине општине Ковин непосредном погод-
бом и исте достави надлежном органу опш-
тине Ковин на усвајање. 
 

Члан 6.  
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН  

Број: 463-22/2020- III од 25. септембра 
2020. године 

                                                                                
     ПРЕДСЕДНИК  

       Сања Петровић, дипл.дефектолог 
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175. 
 
 На основу члана 29. став 4. Закона о 
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 
88/2013 105/2014, 104/2016-др. закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 99 и 100 
Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник 
РС“, бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014,  145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 5. 
став 1. Одлуке о прибављању и располагању 
стварима  у јавној својини општине Ковин 
(„Сл. лист општине Ковин“бр.3/2019 и 
11/2019) и члана 60. став 1. тачка 13. Статута 
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“ 
број 1/2019 и 10/2019-исправка) 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
КОВИН, на седници одржаној дана 
25.9.2020. године, донелo је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
Члан 1. 

 Отуђује се из јавне својине, непо-
средном погодбом парцела у јавној својини 
општине Ковин,  број 3335/9 у површини од 
4 м² уписане у ЛН бр. 6097 КО Ковин. 
 

Члан 2. 
 Оправданост и целисходност отуђења 
непокретности из члана 1. ове Одлуке из ја-
вне својине општине Ковин непосредном по-
годбом је у чињеници да парцела број 3335/9 
у површини од 4 м2  не испуњава услове да 
буде грађевинска парцела. Истовремено из-
вршеном препарцелацијом по планском до-
кументу за Блок 96 формиране су нове парце-
ле за проширење саобраћајне инфраструкту-
ре која није реализована. Формирањем пар-
целе број 3335/9  онемогућен је прикључак 
на саобраћајницу парцеле број 3330/4 која је 
у приватној својини Стојановић Борјанке. 
 Решавањем ових имовинско-правних 
односа стицаоцу Стојановић Борјанки, вла-
сници парцеле број 3330/4, омогућен је из-
лазак на саобраћајницу и исходовање пот-
ребних дозвола за изградњу објекта. 

 

Члан 3. 
 Поступак отуђења непокретности не-
посредном погодбом из члана 1.ове Одлуке 
спроводи се сагласно одредбама Закона о ја-
вној својини, Закона о планирању и изградњи 
и Одлуке о прибављању и располагању ства-
рима  у јавној својини општине Ковин. 
 

Члан 4. 
 Комисија за спровођење поступка не-
посредне погодбе, образована Одлуком о по-
кретању поступка за отуђење непокретности 
у јавној својини општине Ковин непосредном 
погодбом, Привременог органа општине Ковин 
бр.463-25/2020-I од 03.08.2020. године, 
спровела је поступак отуђења из јавне својине 
општине Ковин непосредном погодбом не-
покретности описане у члану 1. ове Одлуке. 
  У поступку је дана 06.08.2020.године 
прибављен извештај надлежног пореског ор-
гана о процени тржишне вредности пред-
метне непокретности и то 770,00 динара по 
м², што по средњем курсу НБС на дан про-
цене износи 6,55 €по м². 

Укупна процењена тржишна вредно-
ст непокретности из члана 1 ове одлуке 
износи 26,19 € (3.080,00динара) 

 Комисија је након спроведеног по-
ступка и отварања приспеле понуде дана 
22.09.2020.године сачинила записник о отва-
рању писмене понуде са предлогом Општин-
ском већу о прихватању понуде понуђача 
Стојановић Борјанке из Београда у износу од 
5.000,00 (петхиљада) динара што износи 42,5 
€, по средњем курсу НБС на дан достављања 
понуде. 

 
Члан 5. 

 Непокретност из члана 1.ове одлуке 
отуђује се из јавне својине општине Ковин по 
цени од 42,5 € што је више од  процењене тр-
жишне вредности коју је утврдио надлежни 
порески орган.  
 Плаћање купопродајне цене непо-
кретности врши  се по  средњем курсу НБС 
на дан уплате. 
 

Члан 6. 
 О отуђењу непокретности из члана 1. 
ове Одлуке из јавне својине општине Ковин 
закључиће се уговор о купопродаји који ће 
бити оверен код Јавног бележника. 
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 Пре закључења Уговора прибавиће се 
мишљење Правобранилаштва општине Ко-
вин. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у 
„Службеном листу општине Ковин“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН  

Број: 463-25/2020- III од 25. септембра 
2020.г. 

                                                                                      
          ПРЕДСЕДНИК 

Сања Петровић, дипл.дефектолог 
176. 
 

На основу члана 69. Закона о буџет-
ском систему („Сл. Гласник РС“ 54/2009, 
73/2010. 101/2010 и 101/2011 и 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – исп. , 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 
60.став 1. тачка 25. Статута општине Ковин 
(«Сл. лист општине Ковин», бр. 1/2019 и 
10/2019), и члана 17. Одлуке о буџету опш-
тине Ковин за 2020. годину („Сл.лист опш-
тине Ковин“ бр. 11/2019 и 10/2020)       

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ 
КОВИН,  д о н о с и  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
Део средстава текуће буџетске резе-

рве буџета општине Ковин, утврђених Одлу-
ком о буџету општине Ковин за 2020. годину, 
раздео 4. Општинска управа, Програм 15- 
Локална самоуправа -програмска класифи-
кација 0602, Програмска активност –Текућа 
буџетска резерва- програмска класификација 
0602-0009, функционална класификација 160, 
позиција 188, економска класификација 499- 
ТЕКУЋА РЕЗЕРВА,  о д о б р а в а ј у  се  
средства у износу од 480.000,00 динара, у 
корист директног корисника Скупштина 
општине Ковин, за исплату плата и накнада 
трошкова за запослене. 

 
Члан 2. 

Средства из тачке 1. овог Решења, 
распоређују се у оквиру раздела 1. Скупшти-

на општине  Ковин, Програм 16. –Политички 
систем локалне самоуправе (програмска 
класификација 2101), Програмска активност- 
Функционисање Скупштине (класификација 
2101-0001), функционална класификација 
111-Извршни и законодавни органи, на по-
зицији 1, економска класификација 411-Пла-
те, додаци и накнаде запослених износ 
407.000 динара, затим позиција 2, економска 
класификација 412-Социјални доприноси на 
терет послодавца износ 43.000 динара, и 
позиција 4, економска класификација 415-
Накнаде трокова за запослене износ 30.000 
динара. Укупан износ од 480.000 динара 
распоређује се на извор 01-Приходи из бу-
џета.  

                                          
Члан 3. 

Одељење за буџет и финансије Опш-
тинске управе Ковин извршиће измене у фи-
нансијском плану Скупштине општине Ко-
вин за 2020.годину. 

              
Члан 4. 

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Ковин“.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

КОВИН 
Број : 40-95/2020-III oд 29. септембра 2020. 

године 
                                                                                   
                                 ПРЕДСЕДНИЦА  

    Сања Петровић, дипл. дефектолог 
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