
 

 

ЗАПИСНИК 

СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

НОВОГ ПАЗАРА, ОДРЖАНЕ 16. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

Седница је почела у 10,00 часова у сали Дома омладине у улици Стевана Немање бр. 

2 у Новом Пазару. 

Записник сачинила Мелиха Озгенли, шеф Одсека за Скупштинске послове у 

Одељењу за Скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа. 

Петој седници Скупштине Града Новог Пазара одржаној 16. децембра 2019. године 

присуствују одборници: др Билсена Куртановић, др Енвер Ујкановић, др Муамер Бачевац, 

Сенада Лековић, Фахрудин Ђекић, Мирзет Бектовић, Банина Мудеризовић, Сафет Веснић, 

Аземина Бојаџић, др Фарук Пашовић, Един Колашинац, Мирзета Љајић, Фуад Батиловић, 

Сања Нићифоровић, Бане Милосављевић, Јован Јовановић, Снежана Лешевић, Милена 

Јаковљевић, Слободан Недељковић, Џафер Нуровић, Салмина Цурић, др Емро Бихорац, др 

Фахрудин Маврић, Саима Брунчевић, Хусно Бихорац, Сабахудин Рамовић, Санела 

Ђуловић, Муамер Смаилбеговић, Алан Караахметовић, др Ханади Хајдиновић, Нафиљ 

Сејдовић, Сафет Броња, др Мисала Праменковић, др Адмир Муратовић, др Амела Зоранић, 

др Мустафа Фетић, Един Зећировић, др Семрија Смајловић и Сеад Реџовић.  

Оправдано су одсутни одборници: др Мехо Махмутовић, Нихад Хасановић, Касим 

Зоранић, др Мирсад Ђерлек, др Муамер Зукорлић, др Јахја Фехратовић, Един Ђерлек и 

Сеад Шаћировић. 

 

Седници присуствују: Секретар Скупштине Града Ахмедин Бињош, заменица 

секретара Скупштине Града Селма Плунцевић. 

 

Заменик председника Скупштине Града Фахрудин Ђекић, отворио је пету седницу 

Скупштине Града Новог Пазара и констатовао да седници Скупштине Града, на основу 

извештаја секретара Скупштине, присуствује 38 одборника и  да постоји кворум за рад и 

одлучивање. 

Заменик председника Скупштине Града Фахрудин Ђекић је истакао да је 

одборницима у материјалу за седницу достављен и записник са четврте седнице Скупштине 

Града Новог Пазара, одржане 30. септембара 2019. године. 

Заменик председника Скупштине Града је питао одборнике да ли има примедби на 

записник са четврте седнице Скупштине Града Новог Пазара. Како није било примедбе на 

исти, заменик председника Скупштине Града је ставио на усвајање записник са четврте 

седнице Скупштине Града Новог Пазара одржане 30. септембра 2019. године. 

 
Republika Srbija 

Grad Novi Pazar 
SKUPŠTINA GRADA 

Broj: 06-307/19 

Dana:  16. decembra 2019. godine 
  



Скупштина Града је већином гласова (32 одборника су гласала „за“, „против“ и 

„уздржаних“ није било) усвојила записник са четврте седнице Скупштине Града Новог 

Пазара, одржане 30. септембра 2019. године. 

   

Заменик председника Скупштине града је истакао да су до рока који је одређен 

чланом 106. став 3. Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, пристигла два 

предлога Градског већа града Новог Пазара, за допуну предложеног дневног реда и то: 

1. Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације за део 

центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, 

Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи Селаковац, 

насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеље Семењача, насеље 

Варош Махала, Шестово и Јалија, на потесу Центар-Ћуковац 2; 

 

2. Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације за део 

центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Јошаницу, Стару 

чаршију, Парк, насеље изнад парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, 

Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир на потесу дела насеља 

Расадник и Чаир (измена 3). 

 

Заменик председника Скупштине града је истакао да је до рока који је одређен 

чланом 106. став 3. Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, пристигао један 

предлог председника одборничке групе „За Европски Нови Пазар – Расим Љајић“ , др 

Муамера Бачевца, за допуну предложеног дневног реда и то: 

1. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна дела Плана генералне регулације 

за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља 

Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи 

Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеље Семењача, 

насеље Варош Махала, Шестово и Јалија, на потесу дела насеља Ћуковац. 

Заменик председника Скупштине града је истакао да су до рока који је одређен 

чланом 106. став 3. Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, пристигла два 

предлога Градоначелника града Новог Пазара, за допуну предложеног дневног реда и то: 

1. Предлог Решења о разрешењу заменика Градског правобраниоца града Новог 

Пазара; 

2. Предлог Решења о постављену заменика Градског правобраниоца града Новог 

Пазара.  

 

Како више није било предлога за измену и допуну дневног реда, прешло се на 

гласање о сваком предлогу појединачно. 

Председавајући је ставио на гласање први предлог за допуну дневног реда Градског 

већа града Новог Пазара, предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне 

регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља 

Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи Селаковац, 



насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеље Семењача, насеље Варош 

Махала, Шестово и Јалија, на потесу Центар-Ћуковац 2.  

Скупштина Града је већином гласова (32 одборника су гласала ,,за”,  ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог за допунску тачаку дневног реда, предлог Одлуке 

о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације за део центра насељеног места 

града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, 

Парице, Поила, доњи и горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, 

део насеље Семењача, насеље Варош Махала, Шестово и Јалија, на потесу Центар-Ћуковац 

2. 

Председавајући је констатовао да ће предлог Одлуке о изради измена и допуна дела 

Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који 

обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и 

горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеље Семењача, 

насеље Варош Махала, Шестово и Јалија, на потесу Центар-Ћуковац 2, бити саставни део 

данашњег дневног реда. 

Председавајући је ставио на гласање други предлог за допуну дневног реда, 

Градског већа града Новог Пазара, предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана 

генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата 

насеља Јошаницу, Стару чаршију, Парк, насеље изнад парка, Јермише, Хаџет, делове 

насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир на потесу дела насеља 

Расадник и Чаир (измена 3).   

Скупштина Града је већином гласова (32 одборника су гласала ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне 

регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља 

Јошаницу, Стару чаршију, Парк, насеље изнад парка, Јермише, Хаџет, делове насеља 

Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир на потесу дела насеља 

Расадник и Чаир (измена 3). 

Председавајући је констатовао да ће предлог Одлуке о изради измена и допуна дела 

Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који 

обухвата насеља Јошаницу, Стару чаршију, Парк, насеље изнад парка, Јермише, Хаџет, 

делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир на потесу дела 

насеља Расадник и Чаир (измена 3), бити саставни део данашњег дневног реда. 

Председавајући је ставио на гласање трећи предлог за допуну дневног реда, 

председника одборничке групе „За Европски Нови Пазар – Расим Љајић“ , др Муамера 

Бачевца, предлог Одлуке о доношењу измена и допуна дела Плана генералне регулације за 

део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, 

Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи Селаковац, насеље изнад 

Великог гробља, Букреш, Поток, део насеље Семењача, насеље Варош Махала, Шестово и 

Јалија, на потесу дела насеља Ћуковац.  

Скупштина Града је већином гласова (33 одборника су гласала ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о доношењу измена и допуна дела Плана 

генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део 

насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи 



Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеље Семењача, насеље 

Варош Махала, Шестово и Јалија, на потесу дела насеља Ћуковац. 

Председавајући је констатовао да ће предлог Одлуке о доношењу измена и допуна 

дела Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који 

обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и 

горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеље Семењача, 

насеље Варош Махала, Шестово и Јалија, на потесу дела насеља Ћуковац, бити саставни 

део данашњег дневног реда. 

Председавајући је ставио на гласање четврти предлог за допуну дневног реда, 

Градоначелника града Новог Пазара, предлог Решења о разрешењу заменика Градског 

правобраниоца града Новог Пазара. 

Скупштина Града је већином гласова (32 одборника су гласала ,,за”,  ,,против”  и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о разрешењу заменика Градског 

правобраниоца града Новог Пазара. 

  Председавајући је констатовао да ће предлог Решења о разрешењу заменика 

Градског правобраниоца града Новог Пазара, бити саставни део данашњег дневног реда. 

Председавајући је ставио на гласање пети предлог за допуну дневног реда, 

Градоначелника града Новог Пазара, предлог Решења о постављењу заменика Градског 

правобраниоца града Новог Пазара. 

Скупштина Града је већином гласова (32 одборника је гласао ,,за”,  ,,против”  и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о постављењу заменика Градског 

правобраниоца града Новог Пазара. 

  Председавајући је констатовао да ће предлог Решења о постављењу заменика 

Градског правобраниоца града Новог Пазара, бити саставни део данашњег дневног реда. 

Након гласања о предлозима за измену и допуну дневног реда, прешло се на усвајање 

дневног реда у целини.  

Заменик председника Скупштине Града је ставио на гласање предложени дневни ред 

у целини, уз предлог да се допунске тачке разматрају и усвајају пре 46. тачке предложеног 

дневног реда. 

Скупштина Града је (38 одборник је гласао „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

усвојила дневни ред у целини. 

Пре преласка на разматрање и усвајање тачака дневног реда, заменик председника 

Скупштине града Новог Пазара Фахрудин Ђекић је замолио присутне да минутом ћутања 

или Ел-Фатихом, одају почаст преминулој Председници Скупштине града Новог Пазара, 

Ифети Радончић.                                                                                            

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнице и председнице 

Скупштине града Новог Пазара Ифете Радончић; 



2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнице Санеле Ђуловић; 

3. Избор председника Скупштине града Новог Пазара; 

4. Предлог Одлуке о трећој измени буџета града Новог Пазара за 2019. годину; 

5. Предлог Одлуке о буџету града Новог Пазара за 2020. годину; 

6. Предлог Кадровског плана Градске управе за изворне и поверене послове Града 

Новог Пазара, Градске управе за наплату јавних прихода Града Новог Пазара, 

Градског правобранилаштва, Службе интерне ревизије, Службе буџетске 

инспекције Града Новог Пазара, за 2020. годину; 

7. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна дела генералног урбанистичког 

плана Нови Пазар за потес око аутобуске станице –измена 3; 

8. Предлог Одлуке о изради измене и допуне дела Плана генералне регулације за део 

центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља у зони заштите 

Ђурђевих ступова и Петрове цркве, делове насеља Семењача, Стражиште, насеља 

Дежевски пут, Постење, Петровића луг и заштићено подручје Градине за потес 

Постење; 

9. Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације за део 

центра насељеног места града Новог Пазара који обухавата насеља Јошаницу, 

Стару чаршију, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, 

Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир, на потесу „Болница – 

Градски стадион“ (Измена 4); 

10. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за део 

центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Новопазарска 

бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, 

Својбор, Јакља, насеље око Газилара, делове насеље Пљевљани, Избице, Трнава, 

Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац, за потес Шутеновац 2; 

11. Предлог Решења о исправци грешке у текстуалном и графичком делу плана 

генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који 

обухвата део насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, 

Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеља око Газилара, делове 

насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремеџиница, део насеља 

Шутеновац за кат. парцелу бр. 11378/1 КО Нови Пазар; 

12. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта; 

13. Предлог Одлуке о грађевинском земљишту града Новог Пазара; 

14. Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина; 



15. Предлог Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини града Новог Пазара; 

16. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавној својини града Новог Пазара 

на кат. парцели бр. 4973 КО Нови Пазар; 

17. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавној својини града Новог Пазара 

на кат. парцели бр. 9374 КО Нови Пазар; 

18. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини 

града Новог Пазара Народној библиотеци „Доситеј Обрадовић“, Нови Пазар; 

19. Предлог Одлуке о одређивању матичних подручја за вођење матичних књига на 

територији града Новог Пазара; 

20. Предлог Одлуке о покретању иницијативе за промену, брисање, уношење новог 

или исправку назива насељеног места и катастарске општине; 

21. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Јавног предузећа за 

уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2020. годину; 

22. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈП „Завод за 

урбанизам града Новог Пазара“, за 2020. годину; 

23. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Градска 

топлана“ Нови Пазар, за 2020. годину; 

24. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Водовод и 

канализација“, за 2020. годину; 

25. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Градска 

чистоћа“, за 2020. годину; 

26. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Паркинг 

сервис“ Нови Пазар, за 2020. годину; 

27. Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду ПУ „Младост“, Нови 

Пазар за школску 2018/2019. годину; 

28. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ПУ „Младост“ Нови 

Пазар за школску 2019/2020. годину; 

29. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о висини цене месечне карте 

Холдинг компаније „Санџактранс – путнички саобраћај“ д.о.о. Нови Пазар; 

30. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, са текстом Јавног 

конкурса; 

31. Предлог Решења о разрешењу ВД директора ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар; 



32. Предлог  Решења о именовању ВД директора ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар; 

33. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Градска 

топлана“, са текстом Јавног конкурса; 

34. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о избору чланова Савета за 

међунационалне односе; 

35. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за планове 

града Новог Пазара; 

36. Предлог Решења о именовању ВД директора Туристичке организације града Новог 

Пазара; 

37. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар; 

38. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Административно - мандатне 

комисије; 

39. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора из реда 

родитеља Медицинске школе „Два Хероја“ Нови Пазар; 

40. Предлог Решења о отуђењу Захитовић Селиму, из Новог Пазара, уз накнаду, 

земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 

56/325 на кат. парцели бр. 3874 на потесу „ул. Цетињска“; 

41. Предлог Решења о отуђењу Тењовић Драшку, из Крагујевца, уз накнаду, земљишта 

у јавној својини означеног као јавна својина града Новог Пазара са уделом 1/1 на 

кат. парцели бр. 438/11 на потесу „Шестово“; 

42. Предлог Решења о отуђењу Хамидовић Бесиму из Новог Пазара, уз накнаду, 

непосредном погодбом, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео 

града Новог Пазара од 76/477 на кат. парцели бр. 3566 на потесу „ул. 8. Марта“; 

43. Предлог Решења о отуђењу Ајдиновић Мухарему из Новог Пазара, уз накнаду, 

земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 

65/1809 на кат. парцели бр. 2296/2 на потесу „ул. Дубровачка бр. 409“; 

44. Предлог Решења о отуђењу Џемили Гришевић из Новог Пазара, уз накнаду, 

земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 

76/159 на кат. парцели бр. 10834 на потесу „ул. Черкез Махала“; 

45. Предлог Решења о отуђењу Алмиру Хоџићу из Новог Пазара, уз накнаду, путем 

огласа, а по спроведеном јавном надметању, градско грађевинско земљиште у 

јавној својини града Новог Пазара означеног као кат. парцела бр. 781/10 на потесу 

„Рајчиновиће“ са Записником комисије за прибављање и давање закуп ствари у 

јавној својини; 



46. Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације за део 

центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, 

Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи Селаковац, 

насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеље Семењача, насеље 

Варош Махала, Шестово и Јалија, на потесу Центар-Ћуковац 2; 

 

47. Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације за део 

центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Јошаницу, Стару 

чаршију, Парк, насеље изнад парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, 

Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир на потесу дела насеља 

Расадник и Чаир (измена 3). 

 

48. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна дела Плана генералне регулације за 

део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, 

Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи Селаковац, 

насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеље Семењача, насеље Варош 

Махала, Шестово и Јалија, на потесу дела насеља Ћуковац; 

 

49. Предлог Решења о разрешењу заменика Градског правобраниоца града Новог 

Пазара; 

 

50. Предлог Решења о постављену заменика Градског правобраниоца града Новог 

Пазара;  

 

51. Одборничка питања. 

                                                                                                         

Прва тачка дневног реда: Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата 

одборнице и председнице Скупштине града Новог Пазара Ифете Радончић. 

Скупштина Града је већином гласова (32 одборника су гласала ,,за”,  ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата 

одборнице и председнице Скупштине града Новог Пазара Ифете Радончић. 

Друга тачка дневног реда: Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнице 

Санеле Ђуловић. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председавајући је отворио расправу по наведеној тачки 

дневног реда и дао реч известиоцу  Нермини Шаћировић, председници Административно-

мандатне комисије, Скупштине града Нововог Пазара.  

Како се нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине Града је закључио 

расправу и ставио другу тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина Града је већином гласова (37 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнице 

Санеле Ђуловић. 

  



Трећа тачка дневног реда: Избор председника Скупштине града Новог Пазара. 

Предлог за избор председника Скупштине града је поднело 1/3 одборника.  

Председник одборничке групе „Странка демократске акције Санџака - др Сулејман 

Угљанин“ Нафиљ Сејдовић је поднео потписан предлог од стране 20 одборника. 

Председник одборничке групе „Странка демократске акције Санџака - др Сулејман 

Угљанин“ Нафиљ Сејдовић је прочитао биографију кандидата за избор председника 

Скупштине града, одборнице др Ханади Хајдиновић. 

Како се нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине је позвао два 

одборника из две највеће одборничке групе у Скупштини града, да помогну секретару 

Скупштине града у спровођење тајног гласања за избор председника Скупштине града. 

Секретар Скупштине града и одборнице Сенада Лековић и Санела Ђуловић, су 

прегледали гласачке листиће и утврдили  број листића од 47 а затим позвали одборнике да 

гласају. 

Након што је завршено тајно гласање прешло се на констатовање исхода гласања и 

резултате гласања предали заменику председника Скупштине града да објави резултате 

гласања. 

Заменик председника Скупштине града је констатовао да су за избор председника 

Скупштине града Новог Пазара гласала 32 одборника, неупотребљених листића 15 и 

неважећих листића није било, од чега је 37 одборника гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” 

није било. 

 Заменик председника Скупштине града је констатовао да је за председницу 

Скупштине града изабрана др Ханади Хајдиновић и позвао је да преузме даље вођење 

седнице. 

 Председница Скупштине града др Ханади Хајдиновић је преузела даље вођење 

седнице и захвалила на указаном поверењу. 

Четврта тачка дневног реда: Предлог Одлуке о трећој измени буџета града Новог 

Пазара за 2019. годину. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда и дала реч известиоцу Сенаду Мелајцу, шефу Одсека за буџет, Одељење 

за финансије Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара.  

Учешће у расправи су узели председник одборничке групе „За европски Нови Пазар - 

Расим Љајић“ др Муамер Бачевац, заменик председника одборничке групе „Странка правде 

и помирења“ – СПП, др Адмир Муратовић као и одборник Един Зећировић. 

Како се више нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила осму тачку 

дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (32 одборника су гласала „за“, 6 „против“ и 

„уздржаних“ није било) усвојила предлог Одлуке о трећој измени буџета града Новог 

Пазара за 2019. годину. 



Пета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о буџету града Новог Пазара за 2020. 

годину. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине је отворила расправу по 

наведеној тачки дневног реда и дала реч известиоцу Сенаду Мелајац, шефу Одсека за 

буџет, Одељење за финансије Градске управе за изворне и поверене послове града Новог 

Пазара.  

Учешће у расправи су узели заменик председника одборничке групе „Странка правде 

и помирења“ – СПП, др Адмир Муратовић, председник одборничке групе „Странка 

демократске акције Санџака - др Сулејман Угљанин“ Нафиљ Сејдовић као и одборници др 

Семрија Смајловић, др Мустафа Фетић, Сеад Реџовић, Сенада Лековић, др Мисала 

Праменковић, Сафет Веснић, Фарук Пашовић, Мирзет Бектовић, Един Колашинац, др 

Фахрудин Маврић, Сафет Броња, Един Зећировић као и чланови Градског већа Града Новог 

Пазара Улфета Демчовић и Февзија Мурић.  

Заменик председника одборничке групе „Странка правде и помирења“ – СПП, др 

Адмир Муратовић је рекламирао повреду члана 116. Пословника Скупштине Града Новог 

Пазара. 

Председник одборничке групе „Странка демократске акције Санџака - др Сулејман 

Угљанин“ Нафиљ Сејдовић је рекламирао повреду Пословника Скупштине града Новог 

Пазара.  

Председник одборничке групе „За Европски Нови Пазар - Расим Љајић“ др Муамер 

Бачевац је рекламирао повреду члана 118. Пословиника Скупштине Града Новог Пазара.  

Председница Скупштина града Новог Пазара је предложила паузу у 12:57 часова, у 

трајању од 5 минута.  

Председавајућа је предлог ставила на гласање. 

Скупштина је већином гласова (32 одборника су гласала „за“, „против“ и 

„уздржаних“ није било) усвојила предлог за паузу у трајању од 5 минута. 

Након наставка Скупштине града, учешће у расправи је узео председник одборничке 

групе „Странка правде и помирења“ – СПП, др Адмир Муратовић. 

Одборник Един Зећировић је рекламирао повреду члана 117. Пословника Скупштине 

Града Новог Пазара. 

Како се више нико није јавио за реч, председница Скупштине града је ставила пету 

тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (28 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о буџету града Новог Пазара за 2020. 

годину. 

Председница Скупштина града Новог Пазара је одредила паузу у трајању од 30 

минута.  



Председница Скупштине града је наставила седницу у 14:14 часова, након чега је 

позвала секретара Скупштине града да прозове одборнике ради утврђивања кворума за рад 

и одлучивање. 

Председавајућа је констатовала, на основу извештаја секретара Скупштине, да 

седници присуствује 31 одборник и да постоји кворум за рад и одлучивање. 

Шеста тачка дневног реда: Предлог Кадровског плана Градске управе за изворне и 

поверене послове Града Новог Пазара, Градске управе за наплату јавних прихода Града 

Новог Пазара, Градског правобранилаштва, Службе интерне ревизије, Службе буџетске 

инспекције Града Новог Пазара, за 2020. годину. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града је отворила расправу по 

наведеној тачки дневног реда и дала реч известиоцу Џемилу Диванефендићу, начелнику 

Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара.  

Преседавајућа је констатовала да је седници Скупштине града, приступила 

одборница др Амела Зоранић, те да седници  присуствују 32 одборника.  

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине града је ставила шесту тачку 

дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (25 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Кадровског плана Градске управе за изворне и 

поверене послове Града Новог Пазара, Градске управе за наплату јавних прихода Града 

Новог Пазара, Градског правобранилаштва, Службе интерне ревизије, Службе буџетске 

инспекције Града Новог Пазара, за 2020. годину. 

Председница Скупштине Града је предложила да се тачке 7, 8, 9, 10. и 11. обједине у 

расправи а да се гласа појединачно. 

Председница Скупштине Града је ставила на гласање предлог да се тачке 7, 8, 9, 10. 

и 11. обједине у расправи а да се гласа појединачно. 

Скупштина Града је већином гласова (32 одборника су гласала ,,за”, ,,против” и 

„уздржаних” није било) усвојила предлог да се тачке 7, 8, 9, 10. и 11. обједине у расправи а 

да се гласа појединачно. 

Након констатације да је материјал по обједињеним тачкама дневног реда 

одборницима достављен уз позив за седницу, председница Скупштине Града је отворила 

расправу по обједињеним тачкама дневног реда и дала реч известиоцу Енису Зековићу, 

шефу Одсека за просторно, урбанистичко планирање и ГИС, Одељење за урбанизам и 

изградњу, Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара. 

Учешће у расправи је узео заменик председника одборничке групе „Странка правде 

и помирења“ – СПП др Адмир Муратовић. 

Како се више нико није јавио за реч, председница Скупштине Града је закључила 

расправу и  ставила обједињене тачке на појединачно гласање. 

 

Седма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна дела 

генералног урбанистичког плана Нови Пазар за потес око аутобуске станице –измена 3. 



Скупштина је већином гласова (37 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о доношењу измена и допуна дела 

генералног урбанистичког плана Нови Пазар за потес око аутобуске станице –измена 3. 

Осма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о изради измене и допуне дела Плана 

генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата 

насеља у зони заштите Ђурђевих ступова и Петрове цркве, делове насеља Семењача, 

Стражиште, насеља Дежевски пут, Постење, Петровића луг и заштићено подручје Градине 

за потес Постење. 

Скупштина је већином гласова (37 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о изради измене и допуне дела Плана 

генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата 

насеља у зони заштите Ђурђевих ступова и Петрове цркве, делове насеља Семењача, 

Стражиште, насеља Дежевски пут, Постење, Петровића луг и заштићено подручје Градине 

за потес Постење. 

Девета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана 

генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухавата 

насеља Јошаницу, Стару чаршију, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове 

насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир, на потесу „Болница 

– Градски стадион“ (Измена 4). 

Скупштина је већином гласова (37 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана 

генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухавата 

насеља Јошаницу, Стару чаршију, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове 

насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир, на потесу „Болница 

– Градски стадион“ (Измена 4). 

Десета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана 

генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата 

насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез 

махала, Својбор, Јакља, насеље око Газилара, делове насеље Пљевљани, Избице, Трнава, 

Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац, за потес Шутеновац 2. 

 Скупштина је већином гласова (37 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана 

генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата 

насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез 

махала, Својбор, Јакља, насеље око Газилара, делове насеље Пљевљани, Избице, Трнава, 

Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац, за потес Шутеновац 2. 

Једанаеста тачка дневног реда: Предлог Решења о исправци грешке у текстуалном 

и графичком делу плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог 

Пазара који обухвата део насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, 

Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеља око Газилара, делове насеља 



Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремеџиница, део насеља Шутеновац за кат. 

парцелу бр. 11378/1 КО Нови Пазар. 

Скупштина је већином гласова (37 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о исправци грешке у текстуалном и 

графичком делу плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог 

Пазара који обухвата део насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, 

Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеља око Газилара, делове насеља 

Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремеџиница, део насеља Шутеновац за кат. 

парцелу бр. 11378/1 КО Нови Пазар. 

Дванаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о 

утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда и дала реч известиоцу Пемби Џанковић, шефу у Одељењу за имовинско 

правне послове, Градска управа за изворне и поверене послове града Новог Пазара.  

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине града је ставила дванаесту 

тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

Тринаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о грађевинском земљишту града 

Новог Пазара. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда и дала реч известиоцу Пемби Џанковић, шефу у Одељењу за 

именовинско правне послове, Градска управа за изворне и поверене послове града Новог 

Пазара.  

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила тринаесту тачку 

дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о грађевинском земљишту града Новог 

Пазара. 

Четрнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнадама за 

коришћење јавних површина. 

 Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града је отворила расправу по 

наведеној тачки дневног реда и дала реч известиоцу Мирзету Бојаџићу, начелнику Градске 

управе за наплату јавних прихода града Новог Пазара. 



Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине града је ставила четрнаесту 

тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о измени Одлуке о накнадама за 

коришћење јавних површина. 

Председница Скупштине Града је предложила да се тачке 15, 16. и 17. обједине у 

расправи а да се гласа појединачно. 

Председница Скупштине Града је ставила на гласање предлог да се тачке 15, 16. и 

17. обједине у расправи а да се гласа појединачно. 

Скупштина Града је већином гласова (30 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

„уздржаних” није било) усвојила предлог да се тачке 15, 16. и 17. обједине у расправи а да 

се гласа појединачно. 

Након констатације да је материјал по обједињеним тачкама дневног реда 

одборницима достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града је отворила 

расправу по обједињеним тачкама дневног реда и  дала реч известиоцу Пемби Џанковић, 

шефу у Одељењу за имовинско правне послове, Градске управе за изворне и поверене 

послове града Новог Пазара. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине града је закључила расправу 

и ставила обједињене тачке на појединачно гласање. 

 

Петнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Новог Пазара. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Новог Пазара. 

Шеснаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о прибављању непокретности у 

јавној својини града Новог Пазара на кат. парцели бр. 4973 КО Нови Пазар. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавној 

својини града Новог Пазара на кат. парцели бр. 4973 КО Нови Пазар. 

Седамнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о прибављању непокретности у 

јавној својини града Новог Пазара на кат. парцели бр. 9374 КО Нови Пазар. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавној 

својини града Новог Пазара на кат. парцели бр. 9374 КО Нови Пазар. 

Осамнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о преносу права коришћења на 

непокретности у јавној својини града Новог Пазара Народној библиотеци „Доситеј 

Обрадовић“, Нови Пазар. 



Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда и дала реч известиоцу Пемби Џанковић, шефу у Одељењу за имовинско 

правне послове, Градске управа за изворне и поверене послове града Новог Пазара.  

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине града је ставила осамнаесту 

тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о преносу права коришћења на 

непокретности у јавној својини града Новог Пазара Народној библиотеци „Доситеј 

Обрадовић“, Нови Пазар. 

Деветнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о одређивању матичних 

подручја за вођење матичних књига на територији града Новог Пазара. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда и дала реч известиоцу Марку Славковићу, руководиоцу Одељења за 

општу управу, Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара.  

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине града је ставила деветнаесту 

тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о одређивању матичних подручја за 

вођење матичних књига на територији града Новог Пазара. 

Двадесета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о покретању иницијативе за 

промену, брисање, уношење новог или исправку назива насељеног места и катастарске 

општине.  

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града је отворила расправу по 

наведеној тачки дневног реда и дала реч известиоцу Хидајету Плојовићу, руководиоцу 

Одељења за комуналне, стамбене и послове саобраћаја, Градске управе за изворне и 

поверене послове града Новог Пазара.  

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила двадесету тачку 

дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о покретању иницијативе за промену, 

брисање, уношење новог или исправку назива насељеног места и катастарске општине. 

 Председница Скупштине града је предложила да се тачке 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. и 

28. обједине у расправи а да се гласа појединачно. 

Председница Скупштине Града је ставила на гласање предлог да се тачке 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27. и 28. обједине у расправи а да се гласа појединачно. 



Скупштина Града је већином гласова (30 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

„уздржаних” није било) усвојила предлог да се тачке 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. и 28. 

обједине у расправи а да се гласа појединачно. 

Након констатације да је материјал по обједињеним тачкама дневног реда 

одборницима достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града је отворила 

расправу по обједињеним тачкама дневног реда. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине града је закључила расправу 

и ставила обједињене тачке на појединачно гласање. 

 

Двадесет прва тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на План 

и програм рада Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 

2020. годину. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм 

рада Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2020. 

годину. 

Двадесет друга тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на 

План и програм рада Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови 

Пазар“, за 2020. годину.  

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм 

рада Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2020. 

годину. 

Двадесет трећа тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на 

План и програм рада ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, за 2020. годину. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм 

рада ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, за 2020. годину. 

Двадесет четврта тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на 

План и програм рада ЈКП „Водовод и канализација“, за 2020. годину.  

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм 

рада ЈКП „Водовод и канализација“, за 2020. годину. 

Двадесет пета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на План 

и програм рада ЈКП „Градска чистоћа“, за 2020. годину. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм 

рада ЈКП „Градска чистоћа“, за 2020. годину. 



Двадесет шеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на 

План и програм рада ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2020. годину. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм 

рада ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2020. годину. 

Двадесет седма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на 

Извештај о раду ПУ „Младост“, Нови Пазар за школску 2018/2019. годину. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о 

раду ПУ „Младост“, Нови Пазар за школску 2018/2019. годину. 

Двадесет осма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на План 

и програм рада ПУ „Младост“ Нови Пазар за школску 2019/2020. годину. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм 

рада ПУ „Младост“ Нови Пазар за школску 2019/2020. годину. 

Двадесет девета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на 

Одлуку о висини цене месечне карте Холдинг компаније „Санџактранс – путнички 

саобраћај“ д.о.о. Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда и дала реч известиоцу Кецап Алмиру, руководиоцу Одељења за 

привреду, Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара.  

Учешће у расправи су узели заменик председника одборничке групе „Странка 

правде и помирења“ – СПП др Адмир Муратовић. 

Како се више нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила двадесет 

девету тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о 

висини цене месечне карте Холдинг компаније „Санџактранс – путнички саобраћај“ д.о.о. 

Нови Пазар. 

Тридесета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за 

избор директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, са 

текстом Јавног конкурса. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града је отворила расправу по 

наведеној тачки дневног реда и дала реч известиоцу  Хидајету Плојовићу, руководиоцу 

Одељењу за комуналне, стамбене и послове саобраћаја, Градске управе за изворне и 

поверене послове града Новог Пазара.  



Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине града је ставила тридесету 

тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (29 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, са 

текстом Јавног конкурса. 

Тридесет прва тачка дневног реда: Предлог Решења о разрешењу ВД директора 

ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар.  

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила тридесет прву 

тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (29 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила Предлог Решења о разрешењу ВД директора ЈКП 

„Градска топлана“ Нови Пазар. 

Тридесет друга тачка дневног реда: Предлог Решења о именовању ВД директора 

ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града је отворила расправу по 

наведеној тачки дневног реда. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила тридесет друга 

тачку дневног реда на гласање.  

Скупштина је већином гласова (29 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог  Решења о именовању ВД директора ЈКП 

„Градска топлана“ Нови Пазар. 

Тридесет трећа тачка дневног реда: Предлог Одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за избор директора ЈКП „Градска топлана“, са текстом Јавног конкурса. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града је отворила расправу по 

наведеној тачки дневног реда. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила тридесет трећу 

тачку дневног реда на гласање.  

Скупштина је већином гласова (29 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора ЈКП „Градска топлана“, са текстом Јавног конкурса. 

Тридесет четврта тачка дневног реда: Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке 

о избору чланова Савета за међунационалне односе. 



Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града је отворила расправу по 

наведеној тачки дневног реда. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила тридесет четврту 

тачку дневног реда на гласање.  

Скупштина је већином гласова (29 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о избору 

чланова Савета за међунационалне односе. 

Тридесет пета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о 

образовању Комисије за планове града Новог Пазара. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града је отворила расправу по 

наведеној тачки дневног реда. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила тридесет пету 

тачку дневног реда на гласање.  

Скупштина је већином гласова (29 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању 

Комисије за планове града Новог Пазара. 

Тридесет шеста тачка дневног реда: Предлог Решења о именовању ВД директора 

Туристичке организације града Новог Пазара. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града је отворила расправу по 

наведеној тачки дневног реда. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила тридесет шесту 

тачку дневног реда на гласање.  

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о именовању ВД директора Туристичке 

организације града Новог Пазара. 

Тридесет седма тачка дневног реда: Предлог Решења о именовању ВД директора 

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила тридесет седму 

тачку дневног реда на гласање.  

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП 

„Паркинг сервис“ Нови Пазар. 



Тридесет осма тачка дневног реда: Предлог Решења о разрешењу и именовању 

члана Административно - мандатне комисије. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града је отворила расправу по 

наведеној тачки дневног реда. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила тридесет осму 

тачку дневног реда на гласање.  

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о разрешењу и именовању члана 

Административно - мандатне комисије. 

Тридесет девета тачка дневног реда: Предлог Решења о разрешењу и именовању 

члана школског одбора из реда родитеља Медицинске школе „Два Хероја“ Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града је отворила расправу по 

наведеној тачки дневног реда. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине града је ставила тридесет 

девету тачку дневног реда на гласање.  

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о разрешењу и именовању члана 

школског одбора из реда родитеља Медицинске школе „Два Хероја“ Нови Пазар. 

Председница Скупштине града је предложила да се тачке 40, 41, 42, 43, 44. и 45. 

обједине у расправи а да се гласа појединачно. 

 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог да се тачке 40, 41, 42, 

43, 44. и 45. обједине у расправи а да се гласа појединачно. 

 

Скупштина Града је већином гласова (30 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

„уздржаних” није било) усвојила предлог да се тачке 40, 41, 42, 43, 44. и 45.  обједине у 

расправи а да се гласа појединачно. 

 

Након констатације да је материјал по обједињеним тачкама дневног реда 

одборницима достављен уз позив за седницу, председница Скупштине Града је отворила 

расправу по обједињеним тачкама дневног реда. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине града је закључила расправу 

и ставила обједињене тачке на појединачно гласање. 

 

Четрдесета тачка дневног реда: Предлог Решења о отуђењу Захитовић Селиму, из 

Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео 

града Новог Пазара од 56/325 на кат. парцели бр. 3874 на потесу „ул. Цетињска“. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о отуђењу Захитовић Селиму, из Новог 



Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града 

Новог Пазара од 56/325 на кат. парцели бр. 3874 на потесу „ул. Цетињска“. 

Четрдесет прва тачка дневног реда: Предлог Решења о отуђењу Тењовић Драшку, 

из Крагујевца, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као јавна својина града 

Новог Пазара са уделом 1/1 на кат. парцели бр. 438/11 на потесу „Шестово“. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о отуђењу Тењовић Драшку, из 

Крагујевца, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као јавна својина града 

Новог Пазара са уделом 1/1 на кат. парцели бр. 438/11 на потесу „Шестово“; 

Четрдесет друга тачка дневног реда: Предлог Решења о отуђењу Хамидовић 

Бесиму из Новог Пазара, уз накнаду, непосредном погодбом, земљишта у јавној својини 

означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 76/477 на кат. парцели бр. 3566 на 

потесу „ул. 8. Марта“. 

Скупштина је већином гласова (35 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила Предлог Решења о отуђењу Хамидовић Бесиму из Новог 

Пазара, уз накнаду, непосредном погодбом, земљишта у јавној својини означеног као 

сувласнички удео града Новог Пазара од 76/477 на кат. парцели бр. 3566 на потесу „ул. 8. 

Марта“; 

Четрдесет трећа тачка дневног реда: Предлог Решења о отуђењу Ајдиновић 

Мухарему из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као 

сувласнички удео града Новог Пазара од 65/1809 на кат. парцели бр. 2296/2 на потесу „ул. 

Дубровачка бр. 409“. 

Скупштина је већином гласова (35 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о отуђењу Ајдиновић Мухарему из 

Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео 

града Новог Пазара од 65/1809 на кат. парцели бр. 2296/2 на потесу „ул. Дубровачка бр. 

409“. 

Четрдесет четврта тачка дневног реда: Предлог Решења о отуђењу Џемили 

Гришевић из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као 

сувласнички удео града Новог Пазара од 76/159 на кат. парцели бр. 10834 на потесу „ул. 

Черкез Махала“. 

Скупштина је већином гласова (35 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о отуђењу Џемили Гришевић из Новог 

Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града 

Новог Пазара од 76/159 на кат. парцели бр. 10834 на потесу „ул. Черкез Махала“. 

Четрдесет пета тачка дневног реда: Предлог Решења о отуђењу Алмиру Хоџићу 

из Новог Пазара, уз накнаду, путем огласа, а по спроведеном јавном надметању, градско 

грађевинско земљиште у јавној својини града Новог Пазара означеног као кат. парцела бр. 



781/10 на потесу „Рајчиновиће“ са Записником комисије за прибављање и давање закуп 

ствари у јавној својини.  

Скупштина је већином гласова (35 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о отуђењу Алмиру Хоџићу из Новог 

Пазара, уз накнаду, путем огласа, а по спроведеном јавном надметању, градско 

грађевинско земљиште у јавној својини града Новог Пазара означеног као кат. парцела бр. 

781/10 на потесу „Рајчиновиће“ са Записником комисије за прибављање и давање закуп 

ствари у јавној својини. 

Четрдесет шеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о изради измена и допуна 

дела Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који 

обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и 

горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеље Семењача, 

насеље Варош Махала, Шестово и Јалија, на потесу Центар-Ћуковац 2. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на самој седници, након усвајања предлога за допуну дневног реда, председница 

Скупштине града је отворила расправу по наведеној тачки дневног реда. 

Учешће у расправи је узео заменик председника одборничке групе „Странка правде 

и помирења“ – СПП др Адмир Муратовић. 

Како се више нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила четрдесет 

шесту тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (29 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана 

генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део 

насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи 

Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеље Семењача, насеље 

Варош Махала, Шестово и Јалија, на потесу Центар-Ћуковац 2  

 

Четрдесет седма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о изради измена и допуна 

дела Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који 

обухвата насеља Јошаницу, Стару чаршију, Парк, насеље изнад парка, Јермише, Хаџет, 

делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир на потесу дела 

насеља Расадник и Чаир (измена 3). 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на самој седници, након усвајања предлога за допуну дневног реда, председница 

Скупштине је отворила расправу по наведеној тачки дневног реда. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила четрдесет седму 

тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (35 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана 

генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата 

насеља Јошаницу, Стару чаршију, Парк, насеље изнад парка, Јермише, Хаџет, делове 



насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир на потесу дела 

насеља Расадник и Чаир (измена 3).  

 

Четрдесет осма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна 

дела Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који 

обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и 

горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеље Семењача, 

насеље Варош Махала, Шестово и Јалија, на потесу дела насеља Ћуковац. 

 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на самој седници, након усвајања предлога за допуну дневног реда, председница 

Скупштине је отворила расправу по наведеној тачки дневног реда. 

 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила четрдесет осму 

тачку дневног реда на гласање. 

 

Скупштина је већином гласова (35 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о доношењу измена и допуна дела Плана 

генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део 

насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи 

Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеље Семењача, насеље 

Варош Махала, Шестово и Јалија, на потесу дела насеља Ћуковац. 

 

Четрдесет девета тачка дневног реда: Предлог Решења о разрешењу заменика 

Градског правобраниоца града Новог Пазара. 

 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на самој седници, након усвајања предлога за допуну дневног реда, председница 

Скупштине је отворила расправу по наведеној тачки дневног реда. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила четрдесет девету 

тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о разрешењу заменика Градског 

правобраниоца града Новог Пазара. 

 

Педесета тачка дневног реда: Предлог Решења о постављењу заменика Градског 

правобраниоца града Новог Пазара.  

 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на самој седници, након усвајања предлога за допуну дневног реда, председница 

Скупштине је отворила расправу по наведеној тачки дневног реда. 

Како се нико није јавио за реч, председница Скупштине је ставила педесету тачку 

дневног реда на гласање. 



Скупштина је већином гласова (30 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о постављењу заменика Градског 

правобраниоца града Новог Пазара.  

 

Педесет прва тачка дневног реда: Одборничка питања. 

 

Председница Скупштине града је констатовала да у складу са Пословником о раду 

Скупштине, није пристигло ниједно одборничко питање.  

 Пошто је исцрпљен дневни ред, председница Скупштине града је закључила пету 

седницу Скупштине града Новог Пазара. 

 

Седница Скупштине Града Новог Пазара је завршена у 15:21 ч. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

 

 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                  ПРЕДСЕДНИЦА                     

   Ахмедин Бињош, дипл. правник                                             др Ханади Хајдиновић 


