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1 
На основу члана 2, 3, 4, 51, 53 и 61. Закона о правобранилаштву ("Службени гласник РС", бр.55/2014), 

Одлуке о општинском правобранилаштву општине Нова Варош („Сл.лист општине Нова Варош“, бр.5/2014) и Одлуке о 

измени и допуни Одлуке о општинском правобранилаштву општине Нова Варош („Сл.лист општине Нова Варош“, 

бр.6/2014) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008, 9/2012 и 

16/2015), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 17.03.2017.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА  

 

 I ПОСТАВЉА СЕ Радмила Стојановић, дипломирани правник из Нове Вароши, за Општинског 

правобраниоца општине Нова Варош, на период од 5 година.  

 II Решење је коначно даном доношења и исто ће се објавити у „Службеном листу општине Нова Варош“.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 Одлуком Скупштине општине Нова Варош бр.06-47/17/2016-02 од 17.12.2016.године, донета је Одлуке о 

расписивању јавног огласа за постављење јавног правобраниоца општине Нова Варош, на период од 5. година са 

условима  прописаним чланом 80. Закона о запослењу у аутономним покрајинама, јединицама локалне самоуправе и 

условима прописаним чланом Одлуком о општинском правобранилаштву општине Нова Варош („Сл.лист општине Нова 

Варош“, бр.5/14 и 6/14), да је кандидат држављанин Републике Србије, да испуњава опште услове за рад у државним 

органима, да је завршио правни факултет, положио правосудни испит, да је лице достојно правобранилачке функције и 

да има 10 година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.  

Јавни оглас је расписан у листу „Послови“  бр.706 од 28.12.2016.године.  

На јавни оглас су се пријавили Драшко Драшковић, дипломирани правник из Новог Сада и Радмила 

Стојановић, дипломирани правник из Нове Вароши.  

 По истеку јавног огласа Комисија формирана решењем Председника општине бр.111-15/2016-01 од 

19.12.2016.године у саставу: Бахрија Мусић, председник и чланови:Љубица Гордић и Мерхила Дивац, су утврдили 

следеће:  

-да је кандидат Драшко Драшковић доставио непотпуну пријаву из ког разлога се иста и не разматра;  

-да је кандидат Радмила Стојановић из Нове Вароши доставила благовремену пријаву са потпуном и 

уредном документацијом, на основу које је Комисија утврдила да има укупно 31 годину 1 месец и 12 дана рада у струци, 

од чега 20 година 1 месец и 12 дана након положеног правосудног испита, као и да је адвокатски испит положила у 

септембру 2015.године; 

-да је именована запослена у Општинској управи Нова Варош од августа 1996.године, да је обављала 

послове руководиоца Одељења за имовинско правне и стамбено комуналне послове, као и функцију начелника 

Општинске управе у два мандата; 

Комисија је мишљења да кандидат Радмила Стојановић испуњава све услове прописане Одлуком о 

Општинском правобранилаштву општине Нова Варош („Сл.лист општине Нова Варош“, бр.5/2014 и 6/2014). Такође је 

мишљења да је кандидат досадашње послове обављала стручно, савесно, професионално и одговорно из чега произилази 

да је достојна обављања правобранилачке функције, па предлаже Скупштини општине Нова Варош да за општинског 

правобраниоца општине Нова Варош постави кандидата Радмилу Стојановић.  

 ПРАВНА ПОУКА:Против овог решења не може се изјавити жалба, али се може покренути спор код 

Управног суда у Београду.  

  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-4/9/2017-02 од 17.03.2017.године 

               ПРЕДСЕДНИК  

        Скупштине општине 

                          Никола Јелић, с.р. 
******************************************************************************************************* 
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима  ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007), и члана 40. Статута 

општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015), Скупштина општине Нова 

Варош на седници одржаној  17.03.2017. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И 

ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 

 

 

I. У стални састав Изборне комисије Општине Нова Варош именује се: 

 

1.Данијела Попадић, дипл.правник, председник - испред одборничке групе Група грађана «Нови људи за 

Нову Варош» и Демократске странке 

-Верољуб Боранијашевић, дипл.правник, заменик председника - испред одборничке групе Група грађана 

«Нови људи за Нову Варош» и Демократске странке 

 

2.Најла Гогалић, члан - испред одборничке групе Група грађана «Нови људи за Нову Варош» и 

Демократске странке 

  -Миладин Зековић, заменик члана - испред одборничке групе Група грађана «Нови људи за Нову 

Варош» и Демократске странке  

 

3.Светлана Стојић, члан - испред одборничке групе Група грађана «Нови људи за Нову Варош» и 

Демократске странке  

-Милана Голубовић, заменик члана - испред одборничке групе Група грађана «Нови људи за Нову 

Варош» и Демократске странке 

 

4.Мухарем Салихбеговић, члан - испред одборничке групе Група грађана «Нови људи за Нову Варош» и 

Демократске странке 

  -Соња Мијовић, заменик члана - испред одборничке групе Група грађана «Нови људи за Нову Варош» и 

Демократске странке 

 

5.Вукомир Топаловић, члан – испред одборничке групе Група грађана «Нови људи за Нову Варош» и 

Демократске странке 

-Стојанка Грбић, заменик члана – испред одборничке групе Група грађана «Нови људи за Нову Варош» и 

Демократске странке 

 

6.Небојша Радишић, члан – испред одборничке групе Група грађана «Нови људи за Нову Варош» и 

Демократске странке 

-Мирјана Матовић, заменик члана – испред одборничке групе Група грађана «Нови људи за Нову Варош» 

и Демократске странке  

 

7.Емилија Јелић, члан – испред одборничке групе Нова Србија, ПУПС, СДП и самостални одборник 

Гордана Кхоуитар 

-Живка Ђајић, заменик члана – испред одборничке групе Нова Србија, ПУПС, СДП и самостални 

одборник Гордана Кхоуитар  

 

8.Дамир Туркмановић, члан – испред одборничке групе Нова Србија, ПУПС, СДП и самостални одборник 

Гордана Кхоуитар 

-Јулија Кхоуитар, заменик члана – испред одборничке групе Нова Србија, ПУПС, СДП и самостални 

одборник Гордана Кхоуитар 

 

9.Јелена Лековић, члан – испред одборничке групе Српске напредне странке 

-Срђан Љујић, заменик члана – испред одборничке групе Српске напредне странке 

  

10.Радмила Поповић, члан – испред одборничке групе Српске напредне странке 

-Страхиња Пурић, заменик члана – испред одборничке групе Српске напредне странке 

 

11.Нада Милић, члан – испред одборничке групе Српске напредне странке 

-Жељко Бојовић, заменик члана – испред одборничке групе Српске напредне странке  

 

12.Светлана Мрвић, члан – испред одборничке групе Српске напредне странке 
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-Аида Тотић, заменик члана – испред одборничке групе Српске напредне странке 

 

13.Јадранка Чворо, члан – испред одборничке групе Српске напредне странке 

-Бојан Пушица, заменик члана – испред одборничке групе Српске напредне странке  

 

 II. За секретара Изборне комисије именује се Љубица Гордић, дипл.правник из Нове Вароши, а за заменика 

секретара Владимир Илић, дипл.правник из Нове Вароши. 

 

 III. Надлежност Општинске изборне комисије утврђена је Законом о локалним изборима. 

 

 IV. Мандат именованим траје четири године. 

 

V. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном  листу Општине Нова Варош." 

 

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у 

Београду, у року од 24. часа од доношења решења. 

 

БРОЈ:06-4/10/2017-02 од 17.03.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

               ПРЕДСЕДНИК  

        Скупштине општине 

                          Никола Јелић, с.р. 
******************************************************************************************************* 

3 
На основу члана 1, 132, 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС" 

бр.41/2009, 53/2010 и 101/2011),члана 55. Закона о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр.101/2005, 123/2007, 101/2011 и 

93/2012), члана 35. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 116/2008 и 111/2009), а у вези са чланом 29. и 

40. Статута општине Нова Варош ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.10/2008, 9/2012 и 16/2015), Скупштина општине 

Нова Варош, на седници одржаној 17.03.2017.године доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

НОВА ВАРОШ 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о безбедности и регулисању саобраћаја на територији општине Нова Варош ("Општински сл. 

гласник" бр. 13/98, 13/2000, 10/2001 и 18/2001 и "Сл.лист општине Нова Варош" бр. 2/2007, 9/2013 и 17/2015),  

 

-у члану 10. став 1. мења се и гласи:  

„О одржавању локалних и некатегорисаних путева и улица стара се Општинска управа Нова Варош – 

Одељење за инвестиције и јавне набавке и надлежна месна заједница, а државних путева, Јавно предузеће „Путеви 

Србије“.  

 

- члан 11. мења се и гласи:  

„О уређењу улица у насељеним  местима и саобраћајној сигнализацији стара се Општинска управа Нова 

Варош – Одељење за инвестиције и јавне набавке“. 

 

-члан 28. се брише. 

  

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нова Варош". 

 

 Број:06-4/11/2017-02 од 17.03.2017.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 
                   ПРЕДСЕДНИК  

        Скупштине општине 

                          Никола Јелић, с.р. 
******************************************************************************************************* 
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Издавач: Општина Нова Варош, Нова Варош, Карађорђева 32 

Одговорни уредник: Милка Радић 


