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 Седница је почела у 10,00 часова у сали биоскопа – Културни центар, у улици 

Стевана Немање бр. 2. у Новом Пазару. 

  Секретар Скупштине града из претходног сазива Ахмедин Бињош, на почетку 

Конститутивне седнице је позвао најстаријег кандидата за одборника Касима Зоранића, да 

преузме председавање седницом, као и по једног најмлађег кандидата за одборника са две 

изборне листе које су добиле највећи број одборничких места, да помажу председавајућем 

у вођењу седнице, и то Вахидина Мелајца са изборне листе „Европски Нови Пазар - Расим 

Љајић“ и Едина Нумановића са изборне листе „Академик Муамер Зукорлић – Странка 

правде и помирења“, у складу са Законом и Пословником. Кандидат за одборника Един 

Нумановић је одбио позив секретара Скупштине града из претходног сазива да помаже 

председавајућем у вођењу седницом након чега је секретар Скупштине из претходног 

сазива позвао најмлађег кандидата за одборника са изборне листе „СДА Санџака - др. 

Сулејман Угљанин“ која изборна листа је такође одбила да делегира лице које би 

помагало у раду конститутивне седнице Скупштине града. Након што су представници 

изборних листа „Академик Муамер Зукорлић – Странка правде и помирења“ и „СДА 

Санџака - др. Сулејман Угљанин“ одбили да делегирају представника који би помагао 

председавајућем у вођењу седнице, секретар Скупштине града из претходног сазива је 

позвао најмлађег кандидата за одборника са изборне листе „Александар Вучић, Ивица 

Дачић - за Нашу децу“ Симону Веселиновић, да помаже председавајућем у вођењу 

седнице.   

 Председавајући Касим Зоранић је отворио седницу и позвао присутне да довом и 

минутом ћутања одају пошту преминулим од ЦОВИДА-19.  

 Прозивком од стране секретара Скупштине града из претходног сазива, утврђено је 

да седници присуствују следећи кандидати за мандат одборника: Нихат Бишевац, Сенада 

Лековић, Мехо Махмутовић, Муамер Бачевац, Анела Шемсовић, Музафер Драгуловчанин, 

Банина Мудеризовић, Вахидин Мелајац, Салмина Цурић, Мидхат Худовић, Сања 

Нићифоровић, Елвир Еминбеговић, Бинела Никшић, Касим Зоранић, Мирзета Љајић, 

Мирзет Бектовић, Сенада Маврић, Ирфан Међедовић, Емира Колашинац, Албин 

Шаботић, Никола Јоловић, Дејан Кулунџић, Игор Нововић, Симона Веселиновић, Силма 



Тутић, Бане Милосављевић, Един Нумановић, Един Ђерлек, Един Зећировић, Јасмина 

Никшић, Амела Лукач–Зоранић, Адмир Муратовић, Ферид Булић, Садика Џанковић, 

Мисала Праменковић, Сеад Реџовић, Решад Угљанин, Енис Имамовић, Ахмедин 

Шкријељ, Ханади Хајдиновић, Саима Брунчевић, Фуад Баћићанин, Нафиљ Сејдовић, 

Емир Ашћерић, Динхета Пулић. 

 Седници присуствује и председник Изборне комисије града Новог Пазара Радослав 

Милић.  

 Записник водила шеф Одсека за скупштинске послове Мелиха Озгенли. 

 Председавајући Касим Зоранић је констатовао да седници присуствује 45 

кандидата за одборнике Скупштине града Новог Пазара. 

 Оправдано одсутни су кандидати за одборнике Алма  Елфић и Јахја Фехратовић. 

 

Пре преласка на усвајање дневног реда, председавајући Скупштине Града је 

истакао да је у складу са чланом 109. Пословника Скупштине града Новог Пазара, 

пристигао један предлог за допуну дневног реда, и то: 

 

1. Избор Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа града 

Новог Пазара. 

 

У наставку седнице је дошло до кршења Пословника о раду на тај начин што су 

кандидати за одборнике излазили за говорницу рекламирајући повреду Пословника и 

предлагајући допунске тачке дневног реда, без да им је председавајући дао реч. 

Председавајући је у више наврата упозоравао кандидате за одборике да поштују 

Пословник о раду Скупштине града Новог Пазара.   

 

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

Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа града Новог Пазара. 

Скупштина града је већином гласова (26 гласова „за“, 5 „против“ и „уздржаних“ 

није било) усвојила предлог за допуну дневног реда, избор Градоначелника, заменика 

Градоначелника и чланова Градског већа града Новог Пазара. 

Након гласања о допуни дневног реда, прешло се на усвајање дневног реда у целини.  

Скупштина града је (26 гласова „за“, 1 „против“ и „уздржаних“ није било) усвојила 

дневни ред у целини. 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Извештај Изборне комисије града Новог Пазара о резултатима спроведених 

избора за одборнике Скупштине града Новог Пазара; 

2. Избор Верификационог одбора; 

3. Извештај Верификационог одбора и потврђивање мандата одборника; 

4. Избор председника Скупштине града Новог Пазара; 

5. Избор заменика председника Скупштине града Новог Пазара; 

6. Постављење секретара Скупштине града Новог Пазара; 



7. Постављење заменика секретара Скупштине града Новог Пазара; 

8. Избор Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа града 

Новог Пазара. 

Због немогућности да се одржи ред на седници, председавајући Скупштином града 

Новог Пазара је одредио паузу у трајању од 30 минута, како би се створили услови за 

несметан наставак рада. 

Председавајући Скупштине града је након паузе наставио седницу у 11:35 часова а 

затим позвао секретара Скупштине града из преходног сазива да прозове кандидате за 

одборнике ради утврђивања кворума за рад и одлучивање.  

Председавајући је констатовао да седници Скупштине града, на основу извештаја 

секретара Скупштине из претходног сазива, присуствује 41 кандидат за одборника и  да 

постоји кворум за рад и одлучивање. 

Кандидат за одборника Ахмедин Шкријељ је дао предлог да се 8. тачка усвојеног 

дневног реда, избор Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа 

града Новог Пазара, повуче из дневног реда за конститутивну седницу и одложи за 

наредну седницу Скупштине града Новог Пазара. 

Кандидат за одборника Адмир Муратовић је рекламирао повреду члана 103. 

Пословника о раду Скупштине града. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се 8. тачка усвојеног дневног реда, 

избор Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа града Новог 

Пазара, повуче из дневног реда и одложи за наредну седницу Скупштине града Новог 

Пазара. 

Скупштина града је већином гласова (44 гласа „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила предлог да се 8. тачка дневног реда, избор Градоначелника, заменика 

Градоначелника и чланова Градског већа града Новог Пазара, повуче из дневног реда и 

одложи за наредну седницу Скупштине града Новог Пазара. 

Кандидат за одборника Един Зећировић је рекламирао повреду члана 43. 

Пословника о раду Скупштина града, након чега је навео да жели да се о постојању 

повреде пословника изјасне кандидати за одборнике. 

 Председавајући је позвао кандидате за одборнике да се изјасне о постојању повреде 

члана 43. Пословника о раду Скупштина града. 

Скупштина града се изјаснила (9 гласова „за“, 26 „против“ и „уздржаних“ није било) 

да није постојала повреда члана 43. Пословника о раду Скупштине града. 

Прва тачка дневног реда: Извештај Изборне комисије града Новог Пазара о 

резултатима спроведених избора за одборнике Скупштине града Новог Пазара. 

 Председавајући Касим Зоранић је позвао председника Изборне комисије града 

Новог Пазара Радослава Милића да се обрати присутнима. 

 Председник изборне комисије града Радослав Милић је поднео извештај Изборне 

комисије града Новог Пазара о резултатима спроведених избора за одборнике Скупштине 

града Новог Пазара одржаних 21. јуна 2020. године. 

 Председавајући Касим Зоранић је отворио расправу о поднетом извештају 

председника Изборне комисије града Новог Пазара. 



 У расправи су учествовали кандидати за одборнике Ахмедин Шкријељ, Адмир 

Муратовић, Един Зећировић, Муамер Бачевац, Енис Имамовић, Ферид Булић, Нафиљ 

Сејдовић, Сеад Реџовић, Емир Ашћерић, Музафер Драгуловчанин и председник Изборне 

комисије града Новог Пазара Радослав Милић.  

 

 Како се више нико није јавио за реч председавајући је ставио на гласање извештај 

Изборне комисије града Новог  Пазара о резултатима спроведених избора за одборнике 

Скупштине града Новог Пазара. 

Скупштина града је већином гласова (26 гласова „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила извештај Изборне комисије града Новог Пазара о резултатима спроведених 

избора за одборнике Скупштине града Новог Пазара. 

 

 Друга тачка дневног реда: Избор Верификационог одбора. 

  

Председавајући је, на основу предлога које су представници три изборне листе које 

су добиле највећи број одборичких мандата доставили скупштинској служби, предложио 

састав Верификационог одбора, и то: 

 

- Сенада Лековић - „Европски Нови Пазар  – Расим Љајић“,  

- Емир Ашћерић - „СДА Санџака – др. Сулејман Угљанин“, 

- Амела Зоранић - „Академик Муамер Зукорлић – Странка правде и помирења“. 

 

Кандидат за одборника Емир Ашћерић се јавио за реч и изјаснио да не жели да 

учествује у раду Верификационог одбора обзиром да се нису стекли услови за рад 

Скупштине града. 

Кандидат за одборника Амела Лукач Зоранић се јавила за реч и изјаснила да не 

жели да учесвује у раду Верификационог одбора јер нису испуњени формално-правни 

услови за то.  

 

Председавајући је, у складу са yаконом, предложио следећи састав 

Верификационог одбора и то из странака – коалиција странака које су добиле највећи број 

одборничких мандата после две изборне листе чији су представници одбили да учествују 

у раду Верификационог одбора и то: 

 

- Сенада Лековић - „Европски Нови Пазар – Расим Љајић“,  

- Симона Веселиновић - „Александар Вучић, Ивица Дачић - за Нашу децу“ 

- Салмина Цурић - „Европски Нови Пазар  – Расим Љајић“ (странка Санџачка 

народна партија). 

Скупштина града је већином гласова (25 гласова „за“,  „против“ и „уздржаних“ није 

било) изабрала Верификациони одбор. 

Одбором председава најстарији члан одбора Сенада Лековић. 

 

Трећа тачка дневног реда: Извештај Верификационог одбора и потврђивање 

мандата одборника. 

 



Верификациони одбор је на основу извештаја Изборне комисије града Новог 

Пазара о резултатима спроведених избора приступио утврђивању да ли су подаци из 

уверења о избору сваког одборника истоветни са подацима из извештаја Изборне комисије 

града Новог Пазара. 

 

Кандидат за одборника Ахмедин Шкријељ је рекламирао повреду члана 8. 

Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, након чега је навео да жели да се о 

постојању повреде пословника изјасне кандидати за одборнике. 

 Председавајући је позвао кандидате за одборнике да се изјасне о постојању повреде 

члана 8. Пословника о раду Скупштине града. 

Скупштина града се изјаснила (9 одборника је гласало „за“, „против“ и 

„уздржаних“ није било) да није постојала повреда члана 8. Пословника о раду Скупштине 

града.  

Кандидат за одборника Енис Имамовић је рекламирао повреду члана 111. 

Пословника о раду Скупштине града. 

 

 Председавајућа Верификационим одбором Сенада Лековић је истакла: 

На основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

број 129/07, 34/10 и 54/11), Верификациони одбор, на основу упоређивања Уверења о 

избору за одборника и Извештаја Изборне комисије града Новог Пазара, на 

Конститутивној седници Скупштине града Новог Пазара, одржаној 17. августа 2020. 

године подноси следећи Извештај:  

Верификациони одбор, извршио је увид у Уверења о избору за одборнике и 

Извештај Изборне комисије града Новог Пазара о укупним резултатима избора за 

одборнике Скупштине града Новог Пазара одржаних 21. јуна 2020. године и утврдио да су 

подаци из Уверења о избору истоветни са подацима из Извештаја Изборне комисије града 

Новог Пазара и да су уверења издата од овлашћеног органа, па предлаже потврђивање 

мандата следећим одборницима:  

 Нихат Бишевац, Сенада Лековић, Мехо Махмутовић, Алма Елфић, Муамер 

Бачевац, Анела Шемсовић, Музафер Драгуловчанин, Банина Мудеризовић, Вахидин 

Мелајац, Салмина Цурић, Мидхат Худовић, Сања Нићифоровић, Елвир Еминбеговић, 

Бинела Никшић, Касим Зоранић, Мирзета Љајић, Мирзет Бектовић, Сенада Маврић, 

Ирфан Међедовић, Емира Колашинац, Албин Шаботић, Никола Јоловић, Дејан Кулунџић, 

Игор Нововић, Симона Веселиновић, Силма Тутић, Бане Милосављевић, Един 

Нумановић, Един Ђерлек, Един Зећировић, Јасмина Никшић, Амела Лукач–Зоранић, Јахја 

Фехратовић, Адмир Муратовић, Ферид Булић, Садика Џанковић, Мисала Праменковић, 

Сеад Реџовић, Решад Угљанин, Енис Имамовић, Ахмедин Шкријељ, Ханади Хајдиновић, 

Саима Брунчевић, Фуад Баћићанин, Нафиљ Сејдовић, Емир Ашћерић и Динхета Пулић. 

 

Председавајући је отворио расправу о поднетом Извештају Верификационог 

одбора. 

Учешће у расправи су узели кандидати за одборнике Ахмедин Шкријељ и Адмир 

Муратовић. 

Како се више нико није јавио за реч председавајући Касим Зоранић је ставио на 

гласање потврђивање мандата одборника у Скупштини града Новог Пазара. 



Скупштина града је већином гласова (26 гласова „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) потврдила мандате одборника у Скупштини града Новог Пазара. 

 

Председавајући Касим Зоранић је констатовао да је Скупштина града већином 

гласова потврдила мандате новоизабраним одборницима Скупштине града Новог Пазара, 

у складу са извештајем Верификационог одбора чиме престају мандати одборницима из 

претходног сазива Скупштине у складу са чланом 10. став 8. Пословника о раду 

Скупштине града Новог Пазара. 

Одборници којима је мандат потврђен полажу заклетву потписивањем текста који 

им је достављен након потврђивања мандата. 

Одборник Енис Имамовић се јавио за реч и нагласио да у тексту Заклетве који 

одборници морају потписати постоји техничка грешка те је предложио да се направи 

пауза како би скупштинска служба исправила грешку и доставила одборницима 

Скупштине града исправан текст Заклетве. 

 

Председавајући је одредио паузу у 14:40 часова, у трајању од 15 минута.  

Председавајући Скупштине града је након паузе наставио седницу у 14:55 часова а 

затим позвао секретара Скупштине града из претходног сазива да прозове одборнике ради 

утврђивања кворума за рад и одлучивање.  

Председавајући је констатовао да седници Скупштине града, на основу извештаја 

секретара Скупштине из претходног сазива, присуствује 35 одборника и да постоји кворум 

за рад и одлучивање. 

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

  

Председавајући је позвао одборнике да дају предлог за избор председника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Одборник Муамер Бачевац је поднео писани предлог да се за председника 

Скупштине града Новог Пазара изабере др Анела Халиловић Шемсовић. Предлог је 

потписало 25 одборника. 

 Председавајући је истакао да је добио писани предлог за избор председника 

Скупштине града Новог Пазара као и биографију предложеног кандидата а затим отворио 

расправу. 

Учешће у расправи су узели одборници Адмир Муратовић и Ахмедин Шкријељ. 

Председавајући је позвао два одборника и секретара Скупштине из претходног 

сазива, који му помажу у раду, да утврде испуњеност услова за тајно гласање.  

 Утврђено је да је одштампано 47 гласачких листића, који су оверени печатом 

„Скупштине града Новог Пазара“. 

 Након тога се приступило тајном гласању за избор председника Скупштине града 

Новог Пазара.  

Председавајући је поднео извештај Скупштини града Новог Пазара и то: од 47 

оверених гласачких листића, 26 гласачких листића је употребљено, од тога: 

 

- ЗА је гласало 26 

- ПРОТИВ  није било 

- УЗДРЖАНИХ није било    



- НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића није било. 

- НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачих листића је било 21. 

  

Председавајући је констатовао да је др Анела Халиловић Шемсовић (26 гласова 

„за“, „против“ и „уздржаних“ није било) изабрана за председницу Скупштине града Новог 

Пазара.  

Председавање Скупштином града је преузела председница Скупштине града др 

Анела Халиловић Шемсовић. 

 Председница Скупштине града др Анела Халиловић Шемсовић обратила се 

присутнима и захвалила на указаном поверењу, честитала свим одборницима на избору за 

одборника Скупштине града и пожелела срећу у даљем раду и обављању важних и 

одговорних функција овог органа. 

 

 Пета тачка дневног реда: Избор заменика председника Скупштине града Новог 

Пазара. 

  

 Председница Скупшине др Анела Халиловић Шемсовић је позвала одборнике да 

дају предлоге за избор заменика председника Скупштине града Новог Пазара. 

Одборник Муамер Бачевац је поднео писани предлог да се за заменика 

председника Скупштине града изабере Албин Шаботић. Предлог је потписало 25 

одборника. 

 Председница Скупштине је истакла да је добила писани предлог за избор заменика 

председника Скупштине града као и биографију предложеног кандидата а затим отворила 

расправу.  

Учешће у расправи су узели одборници Адмир Муратовић, Јасмина Никшић, 

Ахмедин Шкријељ, Един Зећировић и Емир Ашћерић. 

Председница Скупштине је позвала два одборника и секретара Скупштине из 

претходног сазива, који му помажу у раду, да утврде испуњеност услова за тајно гласање.  

 Утврђено је да је одштампано 47 гласачких листића, који су оверени печатом 

„Скупштине града Новог Пазара“. 

 Након тога се приступило тајном гласању за избор заменика председника 

Скупштине града Новог Пазара.  

Председавајућа је поднела извештај Скупштини града Новог Пазара и то: од 47 

оверених гласачких листића, 26 гласачких листића је употребљено, од тога: 

 

- ЗА је гласало 26 

- ПРОТИВ  није било 

- УЗДРЖАНИХ није било    

- НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића није било. 

НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачих листића је било 21. 

 

 Председница Скупштине града др Анела Халиловић Шемсовић је констатовала да 

је Албин Шаботић (26 гласова „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) изабран за 

заменика председника Скупштине града Новог Пазара. 

 



  Шеста тачка дневног реда: Постављење секретара Скупштине града Новог 

Пазара. 

 

 Председница Скупштине града, предложила је за секретара Скупштине града 

Ахмедина Бињоша, дипломираног правника а затим прочитала биографију предложеног 

кандидата.  

 Председавајућа је отворила расправу по наведеној тачки дневног реда. 

 Учешће у расправи су узели одборници Амела Лукач Зоранић, Енис Имамовић, 

Ферид Булић, Сенада Лековић, Един Зећировић и Ахмедин Шкријељ. 

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

гласање предлог за постављење Ахмедина Бињоша за секретара Скупштине града Новог 

Пазара.  

 Скупштина града је већином гласова (26 одборника је гласало „за“,  10 

„уздржаних“ и „против“ није било) усвојила предлог да се за секретара Скупштине града 

Новог Пазара постави Ахмедин Бињош, дипломирани правник. 

 Председница Скупштине је констатовала да је за секретара Скупштине града 

постављен Ахмедин Бињош, дипломирани правник. 

 

 Седма тачка дневног реда: Постављење заменика секретара Скупштине града 

Новог Пазара. 

 Председница Скупштине града, предложила је за заменика секретара Скупштине 

града Димитрија Веселиновића, дипломираног правника а затим прочитала биографију 

предложеног кандидата. 

 Председавајућа је отворила расправу по наведеној тачки дневног реда. 

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

предлог за постављење Димитрија Веселиновића за заменика секретара Скупштине града 

Новог Пазара. 

 Скупштина града је већином гласова (26 одборника је гласало „за“, „против“ и 

„уздржаних“ није било) усвојила предлог да се за заменика секретара Скупштине града 

Новог Пазара постави Димитрије Веселиновић, дипломирани правник. 

 Председница Скупштине је констатовала да је за заменика секретара Скупштине 

града Новог Пазара постављен Димитрије Веселиновић , дипломирани правник. 

 

     

Пошто је исцрпљен дневни ред конститутивне седнице, председница Скупштине 

града Новог Пазара је закључила конститутивну седницу Скупштине града Новог Пазара. 

 

 

Седница је завршена у 16,50 часова. 

 

 

 

          СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                                         ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

     Ахмедин Бињош, дипл. правник                                               Др Анела Шемсовић    


