СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КОВИН
ГОДИНА XIX БРОЈ 9

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ КОВИН
117.
На основу члана 36. став 2. а у вези са
чланом 6. став 5. и у вези са чланом 2.став 1.
тач.2. те у вези са тач 3.ал. 1. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС", бр. 83/2014,
46/2015, 112/2015 и 20/2016 - аутентично тумачење) и на основу члана 60. ст.1 тач. 29
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“ број 1/19 и 10/19-Исправка)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
14.5.2021. године, донело је
ОДЛУКУ
О ПРОЦЕНТУ ЈАВНОГ КАПИТАЛА
КОЈИ СЕ ПРИВАТИЗУЈЕ У
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ЗА
ПОДВОДНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
"РУДНИК КОВИН“ АД КОВИН
(СУБЈЕКТ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ)
Члан 1.
ПРОДАЈЕ СЕ у поступку приватизације моделом продаје капитала и методом
јавног прикупљања понуда јавним надметањем 2, 05434 % акција од укупне емисије које Општина Ковин има у Привредном друштву за подводну експлоатацију угља „ Рудник
Ковин“ ад Ковин које бројчано износе 27.936
акција.
Ова Одлука донета је ради продаје капитала Субјекта приватизације са појединачним акционарима правног лица: Регистар акција и удела, Акционарски фонд ад у Београду, Република Србија и Аутономна покрајина
Војводина чије се акције нуде на продају, ради формирања и продаје већинског пакета акција.

КОВИН, 14. МАЈ 2021. ГОДИНЕ

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном листу Општине Ковин“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 023-12/2021-III од 14. маја 2021.
године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић дипл.дефектолог

118.
На основу члана 60. став 1. тачка 2.
Статута општине Ковин („Сл.лист општине
Ковин“, бр. 1/2019 и 10/2019- исправка), члана 2. Одлуке о изменама и допунама одлуке о
правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин („Сл. лист општине
Ковин“ број: 2/2021) и члана 2. Одлуке о утврђивању права на регресирање трошкова
превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају („Сл. лист општине Ковин“
број.7/2021),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, дана 14.5.2021. године, д о н е л о
је
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ ПОВЛАСТИЦА
ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА У МЕЂУМЕСНОМ
САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови
за коришћење повластица за превоз ученика
средњих школа у међумесном саобраћају.
Право на повластицу у међумесном
саобраћају остварују редовни ученици средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Ковин.
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Члан 2.
Право на повластицу имају редовни
ученици средњих школа са пребивалиштем
на територији општине Ковин у висини од
100% од цене месечне карте од места становања до школе.
Право на повластицу у међумесном
саобраћају, подразумева плаћање трошкова
месечне аутобуске карте преносом средстава
превозницима у јавном превозу, који обављају превоз у складу са Kонцесионим актом за
поверавање обављања комуналне делатности
градско-приградског линијског превоза путника на територији општине Ковин, број:062/2018-I и превозници који су изабрани у
поступку јавне набавке.
Члан 3.
Право на бесплатни превоз имају ученици са сметњама у развоју.Уз захтев за остваривање овог права ученици са сметњама у
развоју обавезни су да доставе потврду о
школовању за школску годину у којој користе повластицу надлежном одељењу општинске управе. Пратилац ученика, обавезан је да
уз захтев за остваривање овог права достави
мишљење интересорне комисије којим се
потврђује да је ученику неопходна пратња.
Поред тога за ученике доставља се и медицинска документација.
Члан 4.
Право на повластицу остварују редовни ученици средњих школа, који се школују
на језицима националних мањина, два пута у
месецу за дневне карте на релацији на којој
путују.
Ученици средњих школа који се школују на језицима националних мањина, обавезни су да уз захтев за остваривање овог
права, приложе потврду да су редовни ученици и да наставу похађају на језику националних мањина.
Обавезују се месне заједнице општине Ковин на чијој територији имају пребивалиште ученици средњих школа који се школују на језицима националних мањина, да месечно достављају општинској управи КовинОдељењу за буџет и финансије, на реализацију спискове ученика коју се школују на језицима националних мањина са одговарајућим доказима о томе, ради преноса средстава.
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Члан 5.
Обрачун трошкова превоза врши се
по ценовнику превозника.
Уз обрачун, превозник доставља Општинској управи комплетне спискове са потписима и потврдама ученика о редовном
школовању и евиденцију са калкулацијом и
обрачуном за остварен бесплатан превоз, на
основу које се врши плаћање.
Контролу за остваривање права на
бесплатан превоз ученика врши надлежно
одељење општинске управе.
Члан 6.
Решавање о правима из члана 3, 4 и 5.
овог правилника поверава се Општинској управи Ковин.
Члан 7.
Средства за повластице превоза ученика, обезбеђују се из Буџета општине Ковин
и буџета АП Војводине.
Члан 8.
Право на повластицу из члана 2, 3 и 4
овог Правилника корисници остварују од 1.
септембра до краја школске године.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
листу општине Ковин”, а примењиваће се од
01.09.2021. године.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о коришћење
повластица за превоз ученика средњих школа
у међумесном саобраћају број: 61-17/2016-III
од 16. јуна 2016. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН
Број: 61-6/2021-III од 14. маја 2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић дипл.дефектолог

119.
На основу члана 57.став 2. Закона о
социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр.
24/2011),члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник
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РС“, бр. 42/2013, 89/2018 и 73/2019), члана
60. став 1. тачка 2. и 29. Статута општине Ковин („Службени листа општине Ковин“ бр.
1/2019 и 10/2019- исправка), члан 4. Одлуке о
изменама и допунама одлуке о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин („Службени лист општине Ковин“, бр.2/2021)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КОВИН, на седници одржаној дана
14.5.2021. год. доноси
ПРАВИЛНИК
О ЛИЧНОМ ПРАТИОЦУ ДЕТЕТА И
УЧЕНИКА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се право
на избор личног пратиоца детета и ученика
којима је потребна додатна подршка, услови
који морају бити испуњени да би једно лице
било ангажовано као лични пратилац, начин
финансирања и контроле рада личног пратиоца од стране пружаоца услуге и Општине
Ковин.
Члан 2.
Интерресорна комисија општине Ковин даје мишљење о потреби ангажовања
личног пратиоца, детету и ученику, којем је
због здравствених проблема, телесног инвалидитета, или вишеструких потешкоћа, потребна подршка за задовољавање основних
потреба у свакодневном животу.
Члан 3.
Услуга личног пратиоца доступна је
детету и ученику под условом да је укључено
у васпитно-образовну установу, односно
школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе, и то током
целодневне наставе, продуженог боравка,
ваннаставних активности, извођења наставе у
природи, излета, екскурзија, одмора и сл.
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II НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИЗБОР И
АНГАЖОВАЊЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА
Члан 4.
Родитељ односно старатељ детета и
ученика коме је Мишљењем ИРК предложен
овај вид додатне подршке и пружалац услуга
заједно, бирају личног пратиоца из круга
предложених и ангажованих особа од стране
пружаоца услуге, а у складу са овим Правилником.
Члан 5.
Лични пратилац детета и ученика, кумулативно мора да испуњава следеће услове:
- да је држављанин Републике Србије;
- да има пребивалиште на територији општине Ковин;
- да је незапослено лице на редовној евиденцији Националне службе за запошљавање;
- да има најмање основно образовање;
- да се против њега не води истрага, поступак или да није осуђивано лице за кривична
дела за која је предвиђена казна затвора од
најмање шест месеци;
- да има лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима;
- да није члан породичног домаћинства у
коме живи корисник, сродник у правој линији као ни брат и сестра, односно брат и сестра
по оцу или мајци корисника;
- да је прошао обуку акредитованог програма за личног пратиоца или да да писмену
изјаву да ће проћи ту обуку.
Члан 6.
На основу писмене изјаве родитеља о
избору личног пратиоца детета односно ученика са листе особа ангажованих од стране
пружаоца услуге, пружалац услуге сачињава
записник о избору и ангажовању појединачног личног пратиоца за појединачно дете у
школској години у којој се додељује и закључује уговор.
Пружалац услуге је дужан да провери
подобност личног пратиоца за сваку школску
годину.
Мишљење ИРК којим је предложена
додатна подршка детету и ученику - лични
пратилац је трајно важеће, и није потребан
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контролни преглед сваке године, сем у случајевима када се право на личног пратиоца даје
због обољења или повреда које нису трајног
карактера.

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА
УСЛУГЕ
Члан 7.
Услугу личног пратиоца општина Ковин набавља од лиценцираног пружаоца услуге кроз поступак јавне набавке услуга социјалне заштите.
Након спроведеног поступка јавне набавке, општина Ковин закључује уговор са
пружаоцем услуга којем је додељен уговор.
Уговор садржи податке о средствима обезбеђеним у буџету општине за услуге и позива
се на Правилник којим се уређује пружање
услуге социјалне заштите.
Уговором се уређује начин плаћања,
праћење и трајање пружања услуге социјалне
заштите, као и начин извештавања и услови
раскида уговора.
Члан 8.
Пружалац услуге учествује у одабиру
и задужен је за запошљавање личних пратилаца.
Пружалац услуге закључује уговор са
личним пратиоцем, којим се ближе дефинишу међусобна права, обавезе и одговориости.
За ангажоване личне пратиоце, пружалац услуге организује обуку по акредитованом програму Републичког завода за социјалну заштиту и обезбеђује потребан материјал и литературу.
Члан 9.
Пружалац услуге закључује уговор са
родитељем односно старатељем детета коме
је потребан лични пратилац.
Уговором се дефинишу права, обавезе
и одговорности свих учесника, а овај уговор
нарочито садржи: број Мишљења ИРК којим
је ово право дато,принципе на којима се заснива ова врста додатне подршке, обавезе и
одговорности личног пратиоца,пружаоца услуге и породице, као и ниво и интензитет подршке који лични пратилац обезбеђује.
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Члан 10.
Пружалац услуге писаним путем обавештава предшколску установу, односно
школу да ће дете имати личног пратиоца.
У допису се наводи име и презиме детета, име и презиме пратиоца, трајање и динамика подршке, као и остале важне информације.
У складу са одредбом из члана 77. 3акона о основама система образовања и васпитања и члана 8.Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални
образовни план, његову примену и вредновање, уколико се за дете израђује индивидуални образовни план (ИОП), лични пратилац
по потреби постаје члан тима за додатну подршку, о чему обавештава пружаоца услуге.
Члан 11.
Пружалац услуге има обавезу вођења
неопходне евиденције и документације, комплетног администрирања додатне подршке
кроз ангажовање личног пратиоца, као и пружање стручне, техничке и сваке друге врсте
подршке и помоћи личним пратиоцима и родитељима, односно старатељима детета и
ученика, а у складу са важећим прописима.
Члан 12.
Пружалац услуге има обавезу извештавања општине Ковин у свему према одредбама уговора закљученог између општине
Ковин и пружаоца услуге.
Пружалац услуге има обавезу да општину Ковин извештава писаним путем једном месечно о пруженим услугама и најмање једном годишње спроводи интерну евалуацију квалитета пружених услуга, која укључује испитивање задовољства корисника,
односно њихових заступника.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЛИЧНОГ
ПРАТИОЦА
Члан 13.
Услуга личног пратиоца обавља се по
индивидуалном плану подршке, који сачињавају стручне службе предшколске установе,
односно школе, а у складу са Мишљењем
ИРК, сачињен појединачно за свако дете коме је овај вид подршке дат.
Родитељ, односно старатељ својеручним потписом даје сагласност на индивидуални план подршке.
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Члан 14.
Индивидуални план подршке је обавезни документ који прати Мишљење ИРК и
мора да садржи:
- опште податке детета, односно ученика;
- податке о здравственом статусу детета,
односно ученика;
- податке о способностима детета, односно
ученика;
- податке о социјалној комуникацији детета, односно ученика;
- податке о понашању детета, односно ученика;
- процену потреба детета, односно ученика;
- врсту услуге, садржај услуге, трајање
услуге у току дана;
- име и презиме личног пратиоца детета,
односно ученика;
- учесталост и начин извештавања личног
пратиоца о пруженим услугама;
- циљ који се жели постићи и временски
оквир пружања подршке;
- рок трајања индивидуалне подршке и
потреба за кориговањем индивидуалног плана подршке;
- сагласност родитеља, односно старатеља
везану за индивидуални план подршке.
Поред обавезних података, пружалац
услуге у индивидуални план подршке може
да унесе и друге податке за које сматра да су
од значаја за праћење и унапређење подршке
детету, односно ученику.
Члан 15.
Услуга личног пратиоца се обавља уз
сва поштовања и уважавања личности детета,
односно ученика уз строгу забрану било ког
вида насиља или дискриминације, а нарочито
по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета и
строгу забрану довођења детета, односно
ученика у понижавајући положај.
Приликом пружања услуге, лични
пратилац ће се руководити и поступати у складу са следећим принципима:
- индивидуализована подршка;
- поштовање права детета;
- поштовање породичних опредељења и
стилова живота;
- сарадња са породицом и другим актерима
у дететовом животу;
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- поштовање приватности детета и породице;
- безбедности и сигурности детета.

Члан 16.
Лични пратилац је дужан да поштује
сва прописана правила понашања и кретања
унутар предшколске установе, односно школе.
Члан 17.
Лични пратилац је дужан да поштује
личност, телесни интегритет и безбедност све
деце у предшколској установ, односно школи
у којој му је дозвољен приступ и кретање у
својству личног пратиоца.
Најстроже је забрањено да улази у
вербални или физички сукоб са другом децом, односно ученицима или запосленима у
установи.
Лични пратилац је дужан да ако примети да се било какав вид дискриминације
или насиља примењује над дететом, односно
учеником коме је додељен, о томе одмах обавести директора, психолога или педагога
предшколске установе, односно школе, родитеља детета, односно ученика и пружаоца
услуге.
V ПРЕСТАНАК ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА
Члан 18.
Права и обавезе личног пратиоца престају:
- доношењем новог, измењеног Мишљења
ИРК, којим се констатује престанак потребе
за ангажовањем личног пратиоца;
- истеком рока на који је Уговор закључен.
Права и обавезе личног пратиоца могу
престати и пре истека рока на који је Уговор
закључен и то у случајевима:
- писмено изјављене воље личног пратиоца
или родитеља, односно старатеља;
- нарушеног поверења и личног односа између личног пратиоца и детета, односно ученика или личног пратиоца и родитеља, односно старатеља детета;
- непружања или одбијања пружања услуге
или дела услуге предвиђених индивидуалним
планом подршке;
- насилног или непримереног понашања
личног пратиоца према детету, односно ученику, другој деци, запосленима у васпитнообразовним установама или трећим лицима;
- занемаривање потреба детета, непросле-
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ђивања или прикривања информација, чињеничног стања измењених околности родитељу, односно старатељу и пружаоцу услуге;
- злоупотребе лекова, алкохола и других
опојних средстава;
- уништавања, отуђивања и несавесног односа према имовини детета, односно ученика,
његових родитеља или установе коју дете,
односно ученик похађа или у којој борави у
присуству личног пратиоца;
- распиривања националне, верске, полне,
политичке или друге врсте мржње и нетрпељивости;
покретања истраге или поступка против
личног пратиоца за дела које га чине неподобним за рад са децом или боравку у дечијем окружењу;
- и других оправданих разлога по оцени
пружаоца услуге.
По поднетом захтеву за престанак
права на својство личног пратиоца одлучује
пружалац услуге, у складу са одредбама овог
Правилника.
Стручна служба пружаоца услуге процењује оправданост захтева.
У случају да до престанка својства
личног пратиоца долази из разлога наведених
у ставу 2.алинеје од 4 до 10 овог члана, пружалац услуге је дужан да о томе води службену евиденцију, како би се таквом лицу онемогућило поновно именовање за личног пратиоца, у неком другом случају.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ,
ОДНОСНО ШКОЛЕ
Члан 19.
Одговорно лице предшколске установе, односно школе -директор има право:
- да на основу донетог и достављеног Мишљења ИРК, покрене иницијативу за ангажовање личног пратиоца за свако дете, односно
ученика, које је на васпитно-образовном раду
у предшколској установи, односно школи;
- да учествује у изради индивидуалног плана за свако дете којем је овај вид подршке
дат, а које је на образовно-васпитном раду у
установи, односно школи у којој је он одговорно лице;
- да надгледа спровођење и реализацију
овог вида подршке;
- да даје сугестије и смернице како би се
овај вид подршке побољшао у сваком појединачном случају;
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- да ускрати право уласка и кретања личног
пратиоца у кругу установе, односно школе у
случају грубог кршења правила понашања и
кретања личног пратиоца, до окончања процене надлежних државних органа, или оцене
пружаоца услуге, за прекршаје и дела које се
не гоне по службеној дужности.

Члан 20.
Одговорно лице предшколске установе, односно школе - директор је у обавези да:
- омогући приступ личном пратиоцу детета,
односно ученика просторијама установе, односно школе;
- да упозна личног пратиоца детета, односно ученика са донетим правилима понашања у предшколској установи, односно школи;
- да обавести колектив и лица ангажована
на пословима обезбеђења предшколске установе, односно школе о ангажовању личног
пратиоца и правилима његовог боравка и
кретања у предшколској установи, односно
школи;
- да у сарадњи са запосленима школе прати
поштовање правила понашања личног пратиоца детета, односно ученика, његов однос
према детету, односно ученику и свим лицима унутар простора предшколске установе,
односно школе и да о било каквим неправилностима одмах или најкасније првог наредног радног дана обавести пружаоца услуге;
- да једном у три месеца обавести пружаоца
услуге о постигнутим резултатима подршке и
да да евентуалне сугестије како би се овај
вид подршке побољшао у сваком конкретном
случају.
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 21.
Рад личног пратиоца се финансира из
средстава буџета општине Ковин.
VII ЗАВРШЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
листу општине Ковин”
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 344-17/2021-III од 14. маја 2021. г.
ПРЕДСЕДНИЦА
Сања Петровић, дипл. дефектолог
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АKТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
120.
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121.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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122.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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128.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 Број 9
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129.
Република Србија
АП Војводина
Општина Ковин
Изборна комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница на територији општине Ковин
Број:013-3/2021-237
Датум: 09.05.2021. године

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОВИН
ОДРЖАНИХ 09. МАЈА 2021. ГОДИНЕ
1. Седница Изборне комисије почела је 9. маја 2021. године, у 23,58 часова. Седници изборне
комисије присуствују:
1)
2)
4)
5)
6)
7)

ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, председник
ДИМИТРИЈЕ КЛИКОВАЦ, члан
ЉУБОМИР ЂОРЂЕВИЋ, члан
МАРИЈА МАКСИМОВИЋ, члан
БОЈАНА ЈАЊЕВИЋ, члан
РАДМИЛА СИКИМИЋ,секретар

2. Изборна комисија је утврдила да је од укупно 4 бирачка одбора у Првој Месној заједници
Ковин примила изборни материјал од 4 бирачка одбора.
3. Изборна комисија је утврдила да НЕМА битних повреда одредаба Одлуке о месним
заједницама на територији општине Ковин и није поништила гласање ни на једном
бирачком месту.
4. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
-

да је ПРЕДАТО укупно гласачких листића ……………………………......... 7210
да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића………………….........4999
да је према изводу из бирачких спискова, укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ...7210
да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени у бирачком
списку)……………………………………………………………………………2211
да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији…………….. 2211
да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………….........79
да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………………...2132

5. Да су од укупног броја важећих гласачких листића, кандидати са највећим бројем гласова
за 7 чланова Савета месне заједнице добили:
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Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 17 Број 9

Број
гласова

Име и презиме кандидата
СЛАВОЉУБ СТОЈАДИНОВ

1667

АЛЕКСАНДРА АЛАВАЊА

1665

ДРАГОМИР МИРКОВИЋ

1609

НАТАША НИКОЛИЋ

1597

МАРИЈА РНИЋ

1591

ПРЕДРАГ СТОЈАНОВИЋ

1591

ВЕЉКО СТОЈАДИНОВ

1540

6. Чланови изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе.
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу
општине Ковин“, на огласној табли Прве Месне заједнице Ковин и на званичној интернет
презентацији општине.
Изборна комисија је завршила рад 10. маја 2021. године, у 01,00 часова.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА:
Секретар Изборне комисије

Председник Изборне комисије

____________________________
Радмила Сикимић

___________________________
Јелена Чолаковић
ЧЛАНОВИ:
1. ________________________
Димитрије Кликовац
2. ________________________
Љубомир Ђорђевић
3. ________________________
Марија Максимовић
4. ________________________
Бојана Јањевић

Страна 18 Број 9
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130.
Република Србија
АП Војводина
Општина Ковин
Изборна комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница на територији општине Ковин
Број:013-3/2021-238
Датум: 09.05.2021. године

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОВИН
ОДРЖАНИХ 09. МАЈА 2021. ГОДИНЕ
1. Седница Изборне комисије почела је 9. маја 2021. године, у 23,58 часова. Седници изборне
комисије присуствују:

1)
2)
4)
5)
6)
7)

ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, председник
ДИМИТРИЈЕ КЛИКОВАЦ, члан
ЉУБОМИР ЂОРЂЕВИЋ, члан
МАРИЈА МАКСИМОВИЋ, члан
БОЈАНА ЈАЊЕВИЋ, члан
РАДМИЛА СИКИМИЋ,секретар

2. Изборна комисија је утврдила да је од укупно 3 бирачка одбора у Другој Месној заједници
Ковин примила изборни материјал од 3 бирачка одбора.
3. Изборна комисија је утврдила да НЕМА битних повреда одредаба Одлуке о месним
заједницама на територији општине Ковин и није поништила гласање ни на једном
бирачком месту.
4. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
-

да је ПРЕДАТО укупно гласачких листића ……………………………......... 4191
да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића………………….........2648
да је према изводу из бирачких спискова, укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ...4185
да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени у бирачком
списку)……………………………………………………………………………1543
да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији…………….. 1543
да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………….........57
да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………………...1486

Да су од укупног броја важећих гласачких листића, кандидати са највећим бројем гласова за 7
чланова Савета месне заједнице добили:
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Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Број
гласова

Име и презиме кандидата
МИОДРАГ ЗЛАТАНОВИЋ

796

ЈУГОСЛАВ ИВКОВИЋ

704

ДЕЈАН ТОШИЋ

683

ДУШАН АЛАВАЊА

619

МИЛАН ПЕТКОВИЋ

582

СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ

574

РАДИСАВ СТОЈАНОВИЋ

552

5. Чланови изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе.
6. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу
општине Ковин“, на огласној табли Друге Месне заједнице Ковин и на званичној интернет
презентацији општине.

Изборна комисија је завршила рад 10. маја 2021. године, у 01,00 часова.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА:
Секретар Изборне комисије
___________________________
Радмила Сикимић

Председник Изборне комисије
______________________________
Јелена Чолаковић
ЧЛАНОВИ:
1. ________________________
Димитрије Кликовац

2. ________________________
Љубомир Ђорђевић

3. ________________________
Марија Максимовић
4. ________________________
Бојана Јањевић

Страна 20 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. Мај 2021. године

131.
Република Србија
АП Војводина
Општина Ковин
Изборна комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница на територији општине Ковин
Број:013-3/2021-239
Датум: 09.05.2021. године

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАВАНИШТЕ
ОДРЖАНИХ 09. МАЈА 2021. ГОДИНЕ
1. Седница Изборне комисије почела је 9. маја 2021. године, у 23,58 часова. Седници изборне
комисије присуствују:

1)
2)
4)
5)
6)
7)

ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, председник
ДИМИТРИЈЕ КЛИКОВАЦ, члан
ЉУБОМИР ЂОРЂЕВИЋ, члан
МАРИЈА МАКСИМОВИЋ, члан
БОЈАНА ЈАЊЕВИЋ, члан
РАДМИЛА СИКИМИЋ,секретар

2. Изборна комисија је утврдила да је од укупно 4 бирачка одбора у Месној заједници
Баваниште примила изборни материјал од 4 бирачка одбора.
3. Изборна комисија је утврдила да НЕМА битних повреда одредаба Одлуке о месним
заједницама на територији општине Ковин и није поништила гласање ни на једном
бирачком месту.
4. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
-

да је ПРЕДАТО укупно гласачких листића ……………………………......... 4741
да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића………………….........2972
да је према изводу из бирачких спискова, укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ...4742
да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени у бирачком
списку)……………………………………………………………………………1766
да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији…………….. 1765
да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………….........11
да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………………...1754

Да су од укупног броја важећих гласачких листића, кандидати са највећим бројем гласова за 7
чланова Савета месне заједнице добили:

14. Мај 2021. године

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 21 Број 9

Број
гласова

Име и презиме кандидата
ЖИКИЦА КРСТИЋ

1499

ИВАНА ИЛИЋ

1345

МИЛОРАД СТОЈКОВИЋ

1177

МИЛИЦА ИЛИЋ

1000

МИШЕЛ ИЛИЋ

964

ЉУБИША СТЕВАНОВИЋ

963

ГИНЗУР КОНСТАНДИНОВ

939

5. Чланови изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе.
6. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу
општине Ковин“, на огласној табли Месне заједнице Баваниште и на званичној интернет
презентацији општине.

Изборна комисија је завршила рад 10.маја 2021. године, у 01,00 часова.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА:
Секретар Изборне комисије
___________________________
Радмила Сикимић

Председник Изборне комисије
______________________________
Јелена Чолаковић
ЧЛАНОВИ:
1. ________________________
Димитрије Кликовац

2. ________________________
Љубомир Ђорђевић

3. ________________________
Марија Максимовић
4. ________________________
Бојана Јањевић

Страна 22 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. Мај 2021. године

132.
Република Србија
АП Војводина
Општина Ковин
Изборна комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница на територији општине Ковин
Број:013-3/2021-241
Датум: 09.05.2021. године

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГАЈ
ОДРЖАНИХ 09. МАЈА 2021. ГОДИНЕ
1. Седница Изборне комисије почела је 9. маја 2021. године, у 23,58 часова. Седници изборне
комисије присуствују:

1)
2)
4)
5)
6)
7)

ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, председник
ДИМИТРИЈЕ КЛИКОВАЦ, члан
ЉУБОМИР ЂОРЂЕВИЋ, члан
МАРИЈА МАКСИМОВИЋ, члан
БОЈАНА ЈАЊЕВИЋ, члан
РАДМИЛА СИКИМИЋ,секретар

2. Изборна комисија је утврдила да је од укупно 3 бирачка одбора у Месној заједници Гај
примила изборни материјал од 3 бирачка одбора.
3. Изборна комисија је утврдила да НЕМА битних повреда одредаба Одлуке о месним
заједницама на територији општине Ковин и није поништила гласање ни на једном
бирачком месту.
4. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
-

да је ПРЕДАТО укупно гласачких листића ……………………………......... 2417
да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића………………….........1494
да је према изводу из бирачких спискова, укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ...2416
да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени у бирачком
списку)…………………………………………………………………………… 923
да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији…………….. 923
да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића ……………………………………........13
да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………………...910

Да су од укупног броја важећих гласачких листића, кандидати са највећим бројем гласова за 5
чланова Савета месне заједнице добили:

14. Мај 2021. године

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 Број 9

Број
гласова

Име и презиме кандидата
НЕБОЈША БУФАН

677

МИЛОСАВ НЕНЕК

566

СРЂАН КАРАНОВИЋ

557

НЕБОЈША ЈОВИЧИЋ

511

ЕМИЛ ХМЕЛИРШ

495

7. Чланови изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе.
8. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу
општине Ковин“, на огласној табли Месне заједнице Гај и на званичној интернет
презентацији општине.

Изборна комисија је завршила рад 10. маја 2021. године, у 01,00 часова.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА:
Секретар Изборне комисије
___________________________
Радмила Сикимић

Председник Изборне комисије
______________________________
Јелена Чолаковић
ЧЛАНОВИ:
1. ________________________
Димитрије Кликовац

2. ________________________
Љубомир Ђорђевић

3. ________________________
Марија Максимовић
4. ________________________
Бојана Јањевић

Страна 24 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. Мај 2021. године

133.
Република Србија
АП Војводина
Општина Ковин
Изборна комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница на територији општине Ковин
Број:013-3/2021-240
Датум: 09.05.2021. године

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДЕЛИБЛАТО
ОДРЖАНИХ 09. МАЈА 2021. ГОДИНЕ
1. Седница Изборне комисије почела је 9. маја 2021. године, у 23,58 часова. Седници изборне
комисије присуствују:

1)
2)
4)
5)
6)
7)

ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, председник
ДИМИТРИЈЕ КЛИКОВАЦ, члан
ЉУБОМИР ЂОРЂЕВИЋ, члан
МАРИЈА МАКСИМОВИЋ, члан
БОЈАНА ЈАЊЕВИЋ, члан
РАДМИЛА СИКИМИЋ,секретар

2. Изборна комисија је утврдила да је од укупно 2 бирачка одбора у Месној заједници
Делиблато примила изборни материјал од 2 бирачка одбора.
3. Изборна комисија је утврдила да НЕМА битних повреда одредаба Одлуке о месним
заједницама на територији општине Ковин и није поништила гласање ни на једном
бирачком месту.
4. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
-

да је ПРЕДАТО укупно гласачких листића ……………………………......... 2484
да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића………………….........1625
да је према изводу из бирачких спискова, укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ...2484
да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени у бирачком
списку)…………………………………………………………………………… 859
да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији…………….. 859
да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………….........17
да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………………...842

5. Да су од укупног броја важећих гласачких листића, кандидати са највећим бројем гласова
за 5 чланова Савета месне заједнице добили:

14. Мај 2021. године

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 25 Број 9

Број
гласова

Име и презиме кандидата
РАДМИЛА ПОТЕЖИЦА

701

СУЗАНА РАКИТОВАН

613

ТОПЛИЦА ВОЈИНОВИЋ

600

ПЕТАР КОТАРИЦА

560

ПЕТАР ПЕТРОВИЋ

540

6. Чланови изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе.
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу
општине Ковин“, на огласној табли Месне заједнице Делиблато и на званичној интернет
презентацији општине.

Изборна комисија је завршила рад 10. маја 2021. године, у 01,00 часова.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА:
Секретар Изборне комисије
___________________________
Радмила Сикимић

Председник Изборне комисије
______________________________
Јелена Чолаковић
ЧЛАНОВИ:
1. ________________________
Димитрије Кликовац
2. ________________________
Љубомир Ђорђевић

3. ________________________
Марија Максимовић
4. ________________________
Бојана Јањевић

Страна 26 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. Мај 2021. године

134.
Република Србија
АП Војводина
Општина Ковин
Изборна комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница на територији општине Ковин
Број:013-3/2021-242
Датум: 09.05.2021. године

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДУБОВАЦ
ОДРЖАНИХ 09. МАЈА 2021. ГОДИНЕ
1. Седница Изборне комисије почела је 9. маја 2021. године, у 23,58 часова. Седници изборне
комисије присуствују:

1)
2)
4)
5)
6)
7)

ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, председник
ДИМИТРИЈЕ КЛИКОВАЦ, члан
ЉУБОМИР ЂОРЂЕВИЋ, члан
МАРИЈА МАКСИМОВИЋ, члан
БОЈАНА ЈАЊЕВИЋ, члан
РАДМИЛА СИКИМИЋ,секретар

2. Изборна комисија је утврдила да је од укупно 2 бирачка одбора у Месној заједници
Дубовац примила изборни материјал од 2 бирачка одбора.
3. Изборна комисија је утврдила да НЕМА битних повреда одредаба Одлуке о месним
заједницама на територији општине Ковин и није поништила гласање ни на једном
бирачком месту.
4. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
- да је ПРЕДАТО укупно гласачких листића ……………………………......... 1165
- да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића………………….........661
- да је према изводу из бирачких спискова, укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ...1165
- да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени у бирачком
списку)……………………………………………………………………………...... 504
- да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији…………….. 504
- да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића ……………………………………........15
- да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………………...489
5. Да су од укупног броја важећих гласачких листића, кандидати са највећим бројем гласова
за 5 чланова Савета месне заједнице добили:

14. Мај 2021. године

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 27 Број 9

Број
гласова

Име и презиме кандидата
ЗЛАТКО ТИЛИЋ

449

КРИСТИНА СЕКУЛИЋ

405

ДРАГАН СРЕТКОВ

400

БРАНКО НЕСТОРОВ

400

МИЛАН БУГАРИН

397

6. Чланови изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе.
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу
општине Ковин“, на огласној табли Месне заједнице Дубовац и на званичној интернет
презентацији општине.

Изборна комисија је завршила рад 10. маја 2021. године, у 01,00 часова.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА:
Секретар Изборне комисије
___________________________
Радмила Сикимић

Председник Изборне комисије
______________________________
Јелена Чолаковић
ЧЛАНОВИ:
1. ________________________
Димитрије Кликовац

2. ________________________
Љубомир Ђорђевић

3. ________________________
Марија Максимовић
4. ________________________
Бојана Јањевић

Страна 28 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. Мај 2021. године

135.
Република Србија
АП Војводина
Општина Ковин
Изборна комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница на територији општине Ковин
Број:013-3/2021-243
Датум: 09.05.2021. године

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛО БАВАНИШТЕ
ОДРЖАНИХ 09. МАЈА 2021. ГОДИНЕ
1. Седница Изборне комисије почела је 9. маја 2021. године, у 23,58 часова. Седници изборне
комисије присуствују:

1)
2)
4)
5)
6)
7)

ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, председник
ДИМИТРИЈЕ КЛИКОВАЦ, члан
ЉУБОМИР ЂОРЂЕВИЋ, члан
МАРИЈА МАКСИМОВИЋ, члан
БОЈАНА ЈАЊЕВИЋ, члан
РАДМИЛА СИКИМИЋ,секретар

2. Изборна комисија је утврдила да је од укупно 1 бирачког одбора у Месној заједници Мало
Баваниште примила изборни материјал од 1 бирачког одбора.
3. Изборна комисија је утврдила да НЕМА битних повреда одредаба Одлуке о месним
заједницама на територији општине Ковин и није поништила гласање ни на једном
бирачком месту.
4. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
-

да је ПРЕДАТО укупно гласачких листића ……………………………......... 292
да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића…………………........ 145
да је према изводу из бирачких спискова, укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ...292
да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени у бирачком
списку)…………………………………………………………………………… 147
да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији…………….. 147
да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића ……………………………………........13
да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………………...134

5. Да су од укупног броја важећих гласачких листића, кандидати са највећим бројем гласова
за 3 члана Савета месне заједнице добили:

14. Мај 2021. године

Ред.
број
1.
2.
3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 29 Број 9

Број
гласова

Име и презиме кандидата
МИРОСЛАВ СУРУЉЕВИЋ

79

МИОДРАГ СОРИЋ

67

КАТАРИНА ЕРЕШ,

66

6. Чланови изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе.
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу
општине Ковин“, на огласној табли Месне заједнице Мало Баваниште и на званичној
интернет презентацији општине.
Изборна комисија је завршила рад 10. маја 2021. године, у 01,00 часова.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА:
Секретар Изборне комисије
___________________________
Радмила Сикимић

Председник Изборне комисије
______________________________
Јелена Чолаковић

ЧЛАНОВИ:
1. ________________________
Димитрије Кликовац

2. ________________________
Љубомир Ђорђевић

3. ________________________
Марија Максимовић
4. ________________________
Бојана Јањевић

Страна 30 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. Мај 2021. године

136.
Република Србија
АП Војводина
Општина Ковин
Изборна комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница на територији општине Ковин
Број:013-3/2021-245
Датум: 09.05.2021. године

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МРАМОРАК
ОДРЖАНИХ 09. МАЈА 2021. ГОДИНЕ
1. Седница Изборне комисије почела је 9. маја 2021. године, у 23,58 часова. Седници изборне
комисије присуствују:

1)
2)
4)
5)
6)
7)

ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, председник
ДИМИТРИЈЕ КЛИКОВАЦ, члан
ЉУБОМИР ЂОРЂЕВИЋ, члан
МАРИЈА МАКСИМОВИЋ, члан
БОЈАНА ЈАЊЕВИЋ, члан
РАДМИЛА СИКИМИЋ,секретар

2. Изборна комисија је утврдила да је од укупно 2 бирачка одбора у Месној заједници
Мраморак примила изборни материјал од 2 бирачка одбора.
3. Изборна комисија је утврдила да НЕМА битних повреда одредаба Одлуке о месним
заједницама на територији општине Ковин и није поништила гласање ни на једном
бирачком месту.
4. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
-

да је ПРЕДАТО укупно гласачких листића ……………………………......... 2155
да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића………………….........1390
да је према изводу из бирачких спискова, укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ...2161
да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени у бирачком
списку)…………………………………………………………………………… 765
да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији…………….. 765
да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића ……………………………………........19
да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………………...743

5. Да су од укупног броја важећих гласачких листића, кандидати са највећим бројем гласова
за 5 чланова Савета месне заједнице добили:

14. Мај 2021. године

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 31 Број 9

Број
гласова

Име и презиме кандидата
АЛЕКСАНДАР ПАУЛИЦА

556

СЛОБОДАН ЂЕКИЋ

390

ДРАГАНА САВКОВИЋ

365

СТЕВАН БЕЛА

357

ВИКТОРИА КРНИЧАН КРСТИЋ

338

6. Чланови изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе.
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу
општине Ковин“, на огласној табли Месне заједнице Мраморак и на званичној интернет
презентацији општине.

Изборна комисија је завршила рад 10. маја 2021. године, у 01,00 часова.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА:
Секретар Изборне комисије
___________________________
Радмила Сикимић

Председник Изборне комисије
______________________________
Јелена Чолаковић

ЧЛАНОВИ:
1. ________________________
Димитрије Кликовац

2. ________________________
Љубомир Ђорђевић

3. ________________________
Марија Максимовић
4. ________________________
Бојана Јањевић

Страна 32 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. Мај 2021. године

137.
Република Србија
АП Војводина
Општина Ковин
Изборна комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница на територији општине Ковин
Број:013-3/2021-244
Датум: 09.05.2021. године

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛОЧИЦА
ОДРЖАНИХ 09. МАЈА 2021. ГОДИНЕ
1. Седница Изборне комисије почела је 9. маја 2021. године, у 23,58часова. Седници изборне
комисије присуствују:

1)
2)
4)
5)
6)
7)

ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, председник
ДИМИТРИЈЕ КЛИКОВАЦ, члан
ЉУБОМИР ЂОРЂЕВИЋ, члан
МАРИЈА МАКСИМОВИЋ, члан
БОЈАНА ЈАЊЕВИЋ, члан
РАДМИЛА СИКИМИЋ,секретар

2. Изборна комисија је утврдила да је од укупно 2 бирачка одбора у Месној заједници
Плочица примила изборни материјал од 2 бирачка одбора.
3. Изборна комисија је утврдила да НЕМА битних повреда одредаба Одлуке о месним
заједницама на територији општине Ковин и није поништила гласање ни на једном
бирачком месту.
4. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
-

да је ПРЕДАТО укупно гласачких листића ……………………………......... 1419
да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића………………….........826
да је према изводу из бирачких спискова, укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ...1440
да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени у бирачком
списку)…………………………………………………………………………… 593
да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији…………….. 593
да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића ……………………………………........15
да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………………...578

5. Да су од укупног броја важећих гласачких листића, кандидати са највећим бројем гласова
за 5 чланова Савета месне заједнице добили:

14. Мај 2021. године

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 33 Број 9

Број
гласова

Име и презиме кандидата
БОБАН АРСИЋ

410

СРЕТЕН СТОЛИЋ-МАЧАК

351

СТАНИША БЛАГОЈЕВИЋ-БАКИ

347

АЛЕКСАНДАР СТОЈЧИЋ-БУРДУШ

325

ИВАН СТОЈКОВ-ДЕЛИВАН

307

6. Чланови изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе.
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу
општине Ковин“, на огласној табли Месне заједнице Плочица и на званичној интернет
презентацији општине.

Изборна комисија је завршила рад 10. маја 2021. године, у 01,00 часова.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА:
Секретар Изборне комисије
___________________________
Радмила Сикимић

Председник Изборне комисије
______________________________
Јелена Чолаковић
ЧЛАНОВИ:
1. ________________________
Димитрије Кликовац

2. ________________________
Љубомир Ђорђевић

3. ________________________
Марија Максимовић
4. ________________________
Бојана Јањевић

Страна 34 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. Мај 2021. године

138.
Република Србија
АП Војводина
Општина Ковин
Изборна комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница на територији општине Ковин
Број:013-3/2021-246
Датум: 09.05.2021. године

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СКОРЕНОВАЦ
ОДРЖАНИХ 09. МАЈА 2021. ГОДИНЕ
1. Седница Изборне комисије почела је 9. маја 2021. године, у 23,58 часова. Седници изборне
комисије присуствују:

1)
2)
4)
5)
6)
7)

ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, председник
ДИМИТРИЈЕ КЛИКОВАЦ, члан
ЉУБОМИР ЂОРЂЕВИЋ, члан
МАРИЈА МАКСИМОВИЋ, члан
БОЈАНА ЈАЊЕВИЋ, члан
РАДМИЛА СИКИМИЋ,секретар

2. Изборна комисија је утврдила да је од укупно 2 бирачка одбора у Месној заједници
Скореновац примила изборни материјал од 2 бирачка одбора.
3. Изборна комисија је утврдила да НЕМА битних повреда одредаба Одлуке о месним
заједницама на територији општине Ковин и није поништила гласање ни на једном
бирачком месту.
4. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
-

да је ПРЕДАТО укупно гласачких листића ……………………………......... 2153
да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића………………….........1020
да је према изводу из бирачких спискова, укупно УПИСАНИХ БИРАЧА ...2151
да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени у бирачком
списку)…………………………………………………………………………… 1133
да је број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији…………….. 1133
да је НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића ……………………………………........28
да је ВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………………...1105

5. Да су од укупног броја важећих гласачких листића, кандидати са највећим бројем гласова
за 5 чланова Савета месне заједнице добили:

14. Мај 2021. године

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 35 Број 9

Број
гласова

Име и презиме кандидата
ТИВАДАР БОГОШ

571

АЛЕКСАНДРА ШОРБАН

538

ЈОВАН КОСТИЋ

522

ЂЕРЂ БИРО

492

МАРИЈА КОВАЧ

483

6. Чланови изборне комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе.
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу
општине Ковин“, на огласној табли Месне заједнице Скореновац и на званичној интернет
презентацији општине.
Изборна комисија је завршила рад 10. маја 2021. године, у 01,00 часова.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА:
Секретар Изборне комисије
___________________________
Радмила Сикимић

Председник Изборне комисије
______________________________
Јелена Чолаковић

ЧЛАНОВИ:
1. ________________________
Димитрије Кликовац

2. ________________________
Љубомир Ђорђевић

3. ________________________
Марија Максимовић
4. ________________________
Бојана Јањевић

Страна 36 Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

14. Мај 2021. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
КОВИН
117. Одлука о проценту јавног капитала који се
приватизује у привредном друштву за
подоводну експлоатацију угља „Рудник
Ковин“ АД Ковин (субјект приватизације)1
118. Правилник о коришћењу повластица за
превоз ученика средњих школа у
међумесном саобраћају ............................. 1
119. Правилник о личном пратиоцу детета и
ученика ...................................................... 2

АКТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
120. Одлука о коначним резултатима избора за
чланове Савета Прве Месне заједнице
Ковин одржаних 09. маја 2021. године ..... 7
121. Одлука о коначним резултатима избора за
чланове Савета Друге Месне заједнице
Ковин одржаних 09. маја 2021. године ..... 8
122. Одлука о коначним резултатима избора за
чланове Савета Месне заједнице Баваниште
одржаних 09. маја 2021. године................. 9
123. Одлука о коначним резултатима избора за
чланове Савета Месне заједнице Гај
одржаних 09. маја 2021. године............... 10
124. Одлука о коначним резултатима избора за
чланове Савета Месне заједнице Делиблато
одржаних 09. маја 2021. године............... 11

Рег. бр.

Страна

128. Одлука о коначним резултатима избора за
чланове Савета Месне заједнице Плочица
одржаних 09. маја 2021. године ...............15
129. Записник о раду Изборне комисије на
утврђивању резултата избора за чланове
Савета Прве Месне заједнице Ковин
одржаних 09. маја 2021. године ...............16
130. Записник о раду Изборне комисије на
утврђивању резултата избора за чланове
Савета друге Месне заједнице Ковин
одржаних 09. маја 2021. године ...............18
131. Записник о раду Изборне комисије на
утврђивању резултата избора за чланове
Савета Месне заједнице Баваниште
одржаних 09. маја 2021. године ...............20
132. Записник о раду Изборне комисије на
утврђивању резултата избора за чланове
Савета Месне заједнице Гај одржаних 09.
маја 2021. године......................................22
133. Записник о раду Изборне комисије на
утврђивању резултата избора за чланове
Савета Месне заједнице Делиблато
одржаних 09. маја 2021. године ...............24
134. Записник о раду Изборне комисије на
утврђивању резултата избора за чланове
Савета Месне заједнице Дубовац одржаних
09. маја 2021. године ................................26
135. Записник о раду Изборне комисије на
утврђивању резултата избора за чланове
Савета Месне заједнице Мало Баваниште
одржаних 09. маја 2021. године ...............28

125. Одлука о коначним резултатима избора за
чланове Савета Месне заједнице Дубовац
одржаних 09. маја 2021. године............... 12

136. Записник о раду Изборне комисије на
утврђивању резултата избора за чланове
Савета Месне заједнице Мраморак
одржаних 09. маја 2021. године ...............30

126. Одлука о коначним резултатима избора за
чланове Савета Месне заједнице Мало
Баваниште одржаних 09. маја 2021. године
................................................................. 13

137. Записник о раду Изборне комисије на
утврђивању резултата избора за чланове
Савета Месне заједнице Плочица одржаних
09. маја 2021. године ................................32

127. Одлука о коначним резултатима избора за
чланове Савета Месне заједнице Мраморак
одржаних 09. маја 2021. године............... 14

138. Записник о раду Изборне комисије на
утврђивању резултата избора за чланове
Савета Месне заједнице Скореновац
одржаних 09. маја 2021. године ...............34
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