
   
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 

 

 

 

 

 

1 
 На основу члана 109. став 4. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", 

бр.10/2008 и 9/2012) и члана 14. Одлуке о месним заједницама на територији општине Нова Варош ("Општински 

службени гласник", бр.6/2005 и "Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2012), Председник општине Нова Варош, 

доноси 

 

 

О Д Л У К У  

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА 

ВАРОШ 

 

I  

 Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Нова Варош и то за Савете месних 

заједница: Акмачићи, Амзићи, Бела Река, Бистрица, Божетићи, Вранеша, Драглица, Дражевићи, Јасеново, Нова Варош, 

Радоиња, Рутоши и Негбина.  

 

II 

 Изборе за Савете месних заједница спровешће Општинска изборна комисија, преко одбора за сваку месну 

заједницу (у периоду од 06. 06. до 09. 06. 2013. године). 

IIа 

 Зборови за изборе чланова Савета месних заједница одржаће се по месним заједницама и то:  

 

 1. За Месну заједницу Акмачићи за насеља:  

 Акмачићи, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Акмачићи 

 Вилови, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Вилови  

 Дрмановићи, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Дрмановићи 

 Комарани, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Акмачићи 

 Мишевићи, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у пород ичној кући Бојовић Петра 

 Радијевићи, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у старој Основној школи Радијевићи 

 

 2. За Месну заједницу Амзићи, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи 

Амзићи. 

 

 3. За месну заједницу Бела Река за насеља:  

 Доња Бела Река, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Доња Бела Река 

 Горња Бела Река, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Г. Бела Река 

 

 4. За Месну заједницу Бистрица за насеља:  

 Доња Бистрица, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у  Основној школи Доња Бистрица 

 Горња Бистрица, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Г. Бистрица 

 Челице, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у породичној кући Пештерац Радивоја 

 

 5. За месну заједницу Божетићи за насеља:  

 Божетићи, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Божетићи 

 Буковик, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Буковик 

 Горње Трудово, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у породичној кући Џекулић 

Милосава 

 Дебеља, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у породичној кући Бјелановић Милинка 

 Љепојевићи, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Љепојевићи 

 Тисовица, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у породичној кући Татовић Неђељка 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

 НОВА ВАРОШ 

БРОЈ  5. НОВА ВАРОШ, 17. МАЈ  2013. ГОДИНЕ 
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 Штитиково, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Штитково 

 

 6. За Месну заједницу Вранеша за насеља:  

 Вранеша, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи у Кокином Броду 

 Кокин Брод, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи у Кокином Броду 

 

 7. За Месну заједницу Драглица за насеља:  

 Драглица, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Драглица 

 Сеништа, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у продавници Кузељевић Милана 

 

 8. За Месну заједницу Дражевићи, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној 

школи Дражевићи 

 

 9. За Месну заједницу Јасеново за насељa:  

 Јасеново, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Јасеново 

 Кућани, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Кућани 

 Ојковица, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Ојковица 

 Јасеновачко Трудово, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у породичној кући Јованић 

Неђељка 

 

 10. За Месну заједницу Нова Варош за насеља:  

 Брдо, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у хотелу ``Панорама`` 

 Тиква, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Дому културе 

 

 Нова Варош I деo насељеног места Нова Варош који чине: северни део улице Слободана Никачевића 

(простор око болнице); улица Вионик; Јањића брег и Суводол и северни део улице Карађорђеве од Зебиновца закључно 

са кућом Голубовића, тј. грађани који припадају гласачком месту ``Завод здравствене заштите``, збор ће се одржати 

06.06.2013. године у 10 часова у Дому културе.  

 

 Нова Варош II деo насељеног места Нова Варош који чине: улица Рода Стевовића; северни део улице 

Карађорђеве од куће Голубовића до почетка улице Ђачке; западни део Ђачке и западни део улице Хајра Бербовића до 

улице Поточило; јужни део улице Поточило, односно простор око нове Основне школе, тј. грађани који припадају 

гласачком месту ``Основна школа -Живко Љујић``, збор ће се одржати 06.06.2013. године у 13 часова у Дому културе.  

 

 Нова Варош III деo насељеног места Нова Варош који чине: северни део улице Поточило до Мушине 

чесме; јужни део улице Поточило; од улице Зелене до Мушине чесме; северни део улице Карађорђеве од Ђачке до улице 

Ослободилаца; северни део улице Ослободилаца до Мушине чесме; улицу Ћамила Сијарића; улица Зидине; источни део 

улице Ђачке и Хајра Бербовића и улица Вранешки пут, односно куће више гробља, , тј. грађани који припадају 

гласачком месту ``СО Нова Варош``, збор ће се одржати 06.06.2013. године у 16 часова у Дому културе.  

 

 Нова Варош IV деo насељеног места Нова Варош који чине: јужни део улице Слободана Никачевића до 

улице 6. септембар  - односно три солитера код болнице; улица 6. септембар без великог солитера - куће испод солитера; 

улица Рајка Рајановића - куће поред Ауто-мото друштва; јужни део Магистралног пута до парне пекаре; улица Старо 

поље и улица Кубуровина - овај простор обухвата солитере и насеље "Старо поље", , тј. грађани који припадају 

гласачком месту ``Ауто мото савез Србије``, збор ће се одржати 06.06.2013. године у 19 часова у Дому културе.  

 

 Нова Варош V деo насељеног места Нова Варош који чине: јужни део улице Слободана Никачевића и 

Карађорђеве до Сокака Ристића  закључно са кућом Даниловић Мира; западно од Сокака Ристића до улице Свети Сава; 

јужни део улице Светог Саве до Сокака Борисављевића до Трикотаже; западни део Сокака Борисављевића до 

Магистралног пута и северни део Магистралног пута до Чардака. Овај простор обухвата велики солитер на Зебиновцу, 

Инексов солитер, солитере више Шумске секције и објекте око Цркве укључујући и ранију улицу Сретена Глишовића , , 

тј. грађани који припадају гласачком месту ``Шумска управа``, збор ће се одржати 07.06.2013. године у 10 часова у 

Дому културе.  

 

 

 Нова Варош VI деo насељеног места Нова Варош који чине: простор источно од Сокака Ристића до улице 

Карађорђеве; јужно од Карађорђеве до улице Зорана Ђинђића; западно од улице Зорана Ђинђића до улице Светог Саве; 

северно од улице Светог Саве до улице Браће Мусића; западно од улице Браће Мусића до Магистралног пута; северно 

од Магистралног пута до Сокака Борисављевића; источно од Сокака Борисављевића до улице Светог Саве; северно од 

улице Светог Саве до Сокака Ристића. Овај простор обухвата објекте северно од Цркве, око банке, стамбени блок 

"Багрем", "Конзерве", објекте око Трикотаже и стари део града око "Златара" до апотеке, , тј. грађани који припадају 

гласачком месту ``ЈП 3. септембар``, збор ће се одржати 07.06.2013. године у 13 часова у Дому културе.  

 



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ               17. мај 2013. године 

 

Страна 3 

 Нова Варош VII деo насељеног места Нова Варош који чине: источни део улице Браће Мусића; јужни део 

улице Светог Саве до Дома културе; јужни део улице Солунских бораца до Магистралног пута; јужни део Магистралног 

пута до пута за "Панораму" и северни део пута за "Панораму" до резервоара. Овај простор обухвата солитер Крџавац и 

куће поред њега, објекте поред Аутобуске станице, Пијаце, Салона намештаја, Комбината "Златар" до бензинске пумпе, 

Махалу, закључно са трафо-станицом и бараку поред стадиона на Браношевцу, , тј. грађани који припадају гласачком 

месту ``Електродистрибуција``, збор ће се одржати 07.06.2013. године у 16 часова у Дому културе.  

 

 Нова Варош VIII деo насељеног места Нова Варош који чине: насеље Милановац и Шанац до границе КО 

Нова Варош и КО Брдо (поток) , тј. грађани који припадају гласачком месту ``Шанац``, збор ће се одржати 07.06.2013. 

године у 19 часова у Дому културе.  

 

 Нова Варош IX деo насељеног места Нова Варош који чине: источни део улице Зорана Ђинђића до улице 

Карађорђеве; јужни део улице Карађорђеве и улице Ослободилаца до споменика на Браношевцу; северни део 

Магистралног пута до улице Солунских бораца; улица Солунских бораца до улице Светог Саве; северни део улице 

Светог Саве до улице Зорана Ђинђића. Овај простор обухвата објекте од апотеке према Дому културе, солитер на Тргу, 

насеље око Дечијег вртића и Спортског центра, објекте око "Језера" и зграде у Насељу, тј. грађани који припадају 

гласачком месту ``Дом културе``, збор ће се одржати 08.06.2013. године у 10 часова у Дому културе.  

 

 Нова Варош X деo насељеног места Нова Варош који чине: северни део улице Ослободилаца од Мукића 

јаме до споменика на Браношевцу; путем према Кокином Броду до куће Пурић Јекослава; западно сокаком до куће 

Стеванетић Миланка; долази до пута за Коцељ и враћа се према Мукића јами. Овај простор обухвата објекте у Мукића 

јами, у улици Мајора Илића; Браношевац I и део Браношевца II - преко пута Стадиона и Стоваришта, тј. грађани који 

припадају гласачком месту ``Дечји вртић``, збор ће се одржати 08.06.2013. године у 13 часова у Дому културе.  

 

 Нова Варош XI деo насељеног места Нова Варош који чине: део Браношевца II до Коцеља; цело насеље 

путем према Кокином Броду; куће око Стоваришта и Кланице и насеље Петловац до куће пок. Дробњаковић Бошка и 

пок. Дробњаковић Раденка које не обухвата, тј. грађани који припадају гласачком месту ``Путарска кућа``, збор ће се 

одржати 08.06.2013. године у 16 часова у Дому културе.  

 

 11. За Месну заједницу Радоиња, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној 

школи Радоиња 

 

 12. За Месну заједницу Рутоши, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној 

школи Рутоши 

 

 13. За Месну заједницу Негбина за насеља:  

 Негбина, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Основној школи Негбина 

 Бурађа, одржаће се збор у недељу 09.06.2013. године у 12 часова у Задружном дому у Бурађи 

 

 

III 

 На основу ове Одлуке, Општинска изборна комисија ће преко одбора у року од 10 дана, од дана њеног 

доношења, предузети све мере и радње на сазивању, одржавању збора и предлагању дневног реда.  

 

IV  

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош" и 

средствима јавног информисања.  

 

 

 

 Број: 013-16/2013-01 од 13.05.2013.  године 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Димитрије Пауновић, с.р. 

    

 

 

******************************************************************************************************* 
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С А Д Р Ж А Ј  

 

 

 

 

 
1.  Одлука о расписивању избора за Савете месних заједница на територији општине Нова Варош 
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Издавач: Општина Нова Варош, Нова Варош, Карађорђева 32 

Одговорни уредник: Милка Радић 


