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АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
КОВИН
71.
На основу члана 2. став 4. Одлуке о
образовању Радног тима општине Ковин за
инклузију Рома („Сл. лист општине Ковин“,
бр. 1/2014) и члана 56. став 1. тачка 6. Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 1/2019 и 10/2019-исправка)
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН, дана 25.03.2021. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНОГМОБИЛНОГ ТИМА ОПШТИНЕ КОВИН
ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Радни-Мовилни тим
општине Ковин за инклузију Рома Ковин у
саставу:
1. ВЕСНА НОВАКОВ – координатор за
ромска питања;
2. МИЛЕНА ЈОВАНОВИЋ – члан
здравстевни медијатор;
3. ЈОВАНА ВУЈИЧИН – члан представник
Установе „Центар за социјални рад
Ковин“ у Ковину;
4. ЈАГОДА СПАСИЋ – представник
Националне службе за запошљавање –
испостава у Ковину;
5. МИЛИНА БУДА - педагошки асистент;
6. МИХАЈЛО ЈОКИЋ – члан, запослен у
Општинскоj управи Ковин.
II
Задатак Радног-Мовилног тима је
да: донесе Пословник о раду, редовно одржава састанке, усвоји годишњи план активности, учествује у реализацији локалног акционог плана за унапређење положаја Рома, размењује информације о текућим пословима и

КОВИН, 30. МАРТ 2021. ГОДИНЕ

иницијативама из делокруга свих институција чији представници су чланови Радног тима, као и податке, у складу са прописима о
заштити података о личности, организује заједничке посете ромским насељима, радионицама и сличне активности у циљу информисања и обуке ромске популације о правима
које је могуће остварити пред различитим
институцијама, испитује потребе ромске заједнице, сарађује и координира активности са
другим органима у циљу инклузије Рома,
указује надлежним органима на случајеве
дискриминације Рома у општини Ковин и др.
у складу са чланом 3. Одлуке о образовању
Радног тима општине Ковин за инклузију Рома („Сл. лист општине Ковин“, бр. 1/2014).
III
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење број 9-2/2019-II од 20.
фебруар 2019. године и Решење о измени Решења о именовању чланова Радног тима општине Ковин за инклузију Рома број 915/2019-II од 28. јуна 2019. године
IV
Решењем ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 9-6/2021-II од 25 март 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Сања Петровић, дипл.дефектолог

АКТА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
72.
На основу члана 47. став 2. и члана
107. став 4. Статута општине Ковин ("Сл. лист општине Ковин", бр.1/19 и 10/19-
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исправка), и члана 19. Одлуке о месним
заједницама на територији општине Ковин
("Сл. лист општине Ковин", бр.24/20 и 2/21) а
у вези сасвакодневним Извештајима Завода
за јавно здравље Панчево
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОВИН дана 29.03.2021. године доноси

3. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1.
Ове Одлуке остају на правној снази.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном листу
општине Ковин“, на интернет страници општине Ковин и на огласним таблама месних
заједница.

ОДЛУКУ
О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОВИН КОЈИ СУ
РАСПИСАНИ ЗА ЗА 25. АПРИЛ 2021.
ГОДИНЕ

Образложење
Услед неповољне епидемиолошке ситуације изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији општине Ковин, а на основу свакодневних извештаја Завода за јавно здравље
Панчево број 01-493/210-6-2020, из којих се
види тенденција пораста оболелих одзаразне
болести COVID-19 на територији општине
Ковин, председник Скупштине општине Ковин, доноси одлуку о прекиду изборних радњи, до даљњег.
Изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставиће се у
складу са епидемиолошком ситуацијом, што
ће бити уређено посебним актом Председника Скупштине општине Ковин и Изборне
Комисија за спровођење избора за чланове
месних заједница.

1. Прекидају се свеизборне радње у
спровођењу избора и престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи за избор
чланова Савета Месних заједница на територији општине Ковин, расписаних Одлукомо
расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Ковин
(„Службени лист општине Ковин“, бр.3/21)
за 25. април 2021. године, због неповољне
епидемиолошке ситуације, а на основу Извештаја Завода за јавно здравље Панчево.
2. Наставак изборних радњи и нови
рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета Месних заједница на територији општине Ковин
биће одређени посебном одлуком, у складу
са епидемиолошком ситуацијом а на основу
извештаја Завода за јавно здравље Панчево.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 013-4/2021-I од 29.марта 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зоран Брадањи

30. Март 2021. године
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