
 

 

ЗАПИСНИК 

СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

НОВОГ ПАЗАРА, ОДРЖАНЕ 9. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 

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

2 у Новом Пазару. 

Записник сачинио Есад Махмутовић, руководилац Одељења за Скупштинске 

послове, послове градоначелника и Градског већа. 

Првој седници Скупштине града Новог Пазара одржаној 9. септембра 2020. године 

присуствују одборници: 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, Алма Елфић, 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, Ханади Хајдиновић, Саима Брунчевић, Фуад Баћићанин, 

Нафиљ Сејдовић, Емир Ашћерић, Динхета Пулић. 

Оправдано су одсутни одборници: Јахја Фехратовић и Ахмедин Шкријељ. 

 

Седници присуствују: секретар Скупштине града Ахмедин Бињош, заменик 

секретара Скупштине града Димитрије Веселиновић. 

 

Председница Скупштине града Анела Шемсовић, отворила је прву седницу 

Скупштине града Новог Пазара и констатовала да седници Скупштине града, на основу 

извештаја секретара Скупштине, присуствује 45 одборника и да постоји кворум за рад и 

одлучивање. 

Председница Скупштине града је обавестила одборнике да су достављена 

обавештења о конституисању две нове одборничке групе и то: одборничка група „СДА 

Санџака“ чији је председник Ахмедин Шкријељ а заменик председника Емир Ашћерић и 

одборничка група „Европски Нови Пазар - Расим Љајић“ чији је председник одборница 

Сенада Лековић а заменик председника Елвир Еминбеговић. 

Председница Скупштине града је истакла да је одборницима у материјалу за 

седницу достављен и записник са конститутивне седнице Скупштине града Новог Пазара, 

одржане 17. августа 2020. године. 

 
Република Србија 

Град Нови Пазар 
СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-158/20 

Дана: 9. септембра 2020. године 
  



Председница Скупштине града је констатовала да до рока који је одређен 

Пословником Скупштине града Новог Пазара, није пристигла ниједна примедба на 

записник са конститутивне седнице. 

Председавајућа је ставила на усвајање записник са конститутивне седнице 

Скупштине града Новог Пазара одржане 17. августа 2020. године. 

Скупштина Града је већином гласова (27 одборника је гласало „за“, „против“ и 

„уздржаних“ није било) усвојила записник са прве седнице Скупштине града Новог Пазара, 

одржане 17. августа 2020. године. 

Одборница Амела Лукач Зоранић је рекламирала повреду члана 4. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Одборник Адмир Муратовић је рекламирао повреду члана 4. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Председница Скупштине града је одредила паузу у трајању од 10 минута како би 

скупштинска служба исправила техничку грешку на коју су указали одборници који су 

рекламирали повреду Пословника. 

Председница Скупштине града је наставила седницу 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 присуствују 44 одборника и да постоји кворум за рад и одлучивање. 

Одборник Ферид Булић је рекламирао повреду члана 102. и 103. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Председница Скупштина је истакла да сматра да није дошло до повреде Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Одборница Амела Лукач Зоранић је рекламирала повреду члана 104. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Председница Скупштине је истакла да сматра да није дошло до повреде Пословника 

и позвала одборнике да се изјасне о примедбама на повреду Пословника Скупштине града 

Новог Пазара. 

Председавајућа је ставила на гласање примедбу одборнице Амеле Лукач Зоранић да 

је дошло до повреде члана 104. Пословника. 

Скупштина Града (10 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила примедбу одборнице Амеле Лукач Зоранић да је дошло до повреде члана 104. 

Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

Председавајућа је ставила на гласање примедбу одборника Адмира Муратовића да 

је дошло до повреде члана 109. Пословника. 

Скупштина Града (10 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила примедбу одборника Адмира Муратовића да је дошло до повреде члана 109. 

Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

Председавајућа је ставила на гласање примедбу одборника Ферида Булића да је 

дошло до повреде чланова 102. и члана 103. Пословника. 



Скупштина Града (10 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила примедбу одборника Ферида Булића да је дошло до повреде члана 102. и 

члана 103. Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

Одборник Един Зећировић је рекламирао повреду чланова 4, 100, 103. и 117. 

Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

 Председавајућа се изјаснила да сматра да није дошло до повреде Пословника и 

позвала одборнике да се изјасне о примедбама одборника Едина Зећировића да је дошло до 

повреде чланова 4, 100, 103. и 117. Пословника. 

Скупштина Града (10 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила примедбу одборника Едина Зећировића да је дошло до повреде чланова 4, 

100, 103. и 117. Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

  Председница Скупштине града је истакла да је до рока који је одређен чланом 109. 

став 3. Пословника Скупштине града Новог Пазара, пристигло једанаест предлога за 

допуну предложеног дневног реда. 

Први предлог за допуну дневног реда је поднела одборничка група „Европски Нови 

Пазар-Расим Љајић“ и то: 

1. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата директора ЈКП „Водовод и 

канализација“ Нови Пазар. 

Председница одборничке групе „Европски Нови Пазар-Расим Љајић“ Сенада 

Лековић је образложила предлог за допуну дневног реда, након чега је председавајућа 

позвала одборнике да се изјасне о наведеном предлогу. 

Скупштина Града је већином гласова (27 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

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

Решења о утврђивању престанка мандата директора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови 

Пазар. 

Други предлог за допуну дневног реда је поднео одборник Игор Нововић, и то: 

2. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Водовод и канализација“ 

Нови Пазар. 

Председавајућа је позвала одборнике да се изјасне о наведеном предлогу за допуну 

дневног реда. 

Скупштина Града је већином гласова (27 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

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

Решења о именовању ВД директора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар. 

Трећи предлог за допуну дневног реда је поднела одборничка група „СДА 

Санџака“ и то: 

3. Предлог Одлуке о оснивању комисије за утврђивању одговорности и разлога 

повећане смртности грађана Новог Пазара током 2020. године. 

Заменик председника одборничке групе „СДА Санџака“ Емир Ашћерић је 

образложио предлог за допуну дневног реда, након чега је председавајућа позвала 

одборнике да се изјасне о наведеном предлогу. 



Скупштина Града (18 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није 

било) није усвојила предлог за допунску тачку дневног реда, предлог Одлуке о оснивању 

комисије за утврђивању одговорности и разлога повећане смртности грађана Новог Пазара 

током 2020. године. 

Четврти предлог за допуну дневног реда је поднео одборник Ферид Булић и то: 

4. Предлог Одлуке о формирању комисије за утврђивање професионалне, моралне 

и службене одговорности и пропуста у раду Градског већа града Новог Пазара у 

периоду од проглашења пандемије Ковид 19 до данашњег дана. 

Одборник Ферид Булић је образложио предлог за допуну дневног реда, након чега 

је председавајућа позвала одборнике да се изјасне о наведеном предлогу. 

Скупштина Града (18 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила предлог за допунску тачку дневног реда, предлог Одлуке о формирању 

комисије за утврђивање професионалне, моралне и службене одговорности и пропуста у 

раду Градског већа града Новог Пазара у периоду од проглашења пандемије Ковид 19 до 

данашњег дана. 

Одборник Адмир Муратовић је рекламирао повреду члана 109. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

 Председавајућа је ставила на гласање примедбу одборника Адмира Муратовића да 

је дошло до повреде члана 109. Пословника. 

Скупштина Града (10 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила примедбу одборника Адмира Муратовића да је дошло до повреде члана 109. 

Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

Пети предлог за допуну дневног реда је поднео одборник Един Нумановић и то: 

5. Предлог Одлуке о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на 

територији града Новог Пазара. 

Одборник Един Нумановић је образложио предлог за допуну дневног реда, након 

чега је председавајућа позвала одборнике да се изјасне о наведеном предлогу. 

Скупштина Града (10 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила предлог за допунску тачку дневног реда, предлог Одлуке о расписивању 

избора за чланове Савета месних заједница на територији града Новог Пазара. 

Шести предлог за допуну дневног реда је поднео одборник Един Зећировић и то: 

6. Предлог Одлуке о формирању комисије за утврђивање професионалне, моралне 

и службене одговорности и пропуста у раду Градоначелника града Новог 

Пазара у периоду од проглашења пандемије Ковид 19 до данашњег дана. 

Одборник Един Зећировић је образложио предлог за допуну дневног реда, након 

чега је председавајућа позвала одборнике да се изјасне о наведеном предлогу. 

Скупштина Града (17 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила предлог за допунску тачку дневног реда, предлог Одлуке о формирању 

комисије за утврђивање професионалне, моралне и службене одговорности и пропуста у 



раду градоначелнка града Новог Пазара у периоду од проглашења пандемије Ковид 19 до 

данашњег дана. 

Седми предлог за допуну дневног реда је поднела одборница Амела Лукач Зоранић 

и то: 

7. Доношење Одлуке којом се обавезује градоначелник града Новог Пазара да 

поднесе детаљан извештај Скупштини града о спровођењу Одлуке о 

прибављању непокретности за потребе изградње основне школе у Шутеновцу, 

број 465-2/19 од 8. јула 2019. године. 

Одборница Амела Лукач Зоранић је образложила предлог за допуну дневног реда, 

након чега је председавајућа позвала одборнике да се изјасне о наведеном предлогу. 

Скупштина Града (9 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила предлог за допунску тачку дневног реда, доношење Одлуке којом се 

обавезује градоначелник града Новог Пазара да поднесе детаљан извештај Скупштини 

града о спровођењу Одлуке о прибављању непокретности за потребе изградње основне 

школе у Шутеновцу, број 465-2/19 од 8. јула 2019. године. 

Осми предлог за допуну дневног реда је поднела одборница Мисала Праменковић 

и то: 

8. Доношење Одлуке о формирању комисије за утврђивање службене и моралне 

одговорности и пропуста у раду Градског штаба за ванредне ситуације за време 

пандемије ЦОВИД 19. 

Одборница Мисала Праменковић је образложила предлог за допуну дневног реда, 

након чега је председавајућа позвала одборнике да се изјасне о наведеном предлогу. 

Скупштина Града (18 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила предлог за допунску тачку дневног реда, доношење Одлуке о формирању 

комисије за утврђивање службене и моралне одговорности и пропуста у раду Градског 

штаба за ванредне ситуације за време пандемије ЦОВИД 19. 

Одборник Един Зећировић је рекламирао повреду члана 115. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Председавајућа је ставила на гласање примедбу одборника Едина Зећировића да је 

дошло до повреде члана 115. Пословника. 

Скупштина Града (10 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила примедбу одборника Едина Зећировића да је дошло до повреде члана 115. 

Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

Одборник Адмир Муратовић је рекламирао повреду члана 114. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Учешће у расправи по наведеној примедби су узели одборници Сенада Лековић и 

Адмир Муратовић. 

Одборник Един Зећировић је рекламирао повреду члана 118. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 



Одборник Ферид Булић је рекламирао повреду члана 129. и члана 130. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Председавајућа је ставила на гласање примедбу одборника Ферида Булића да је 

дошло до повреде члана 129. и члана 130. Пословника. 

Скупштина Града (10 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила примедбу одборника Ферида Булића да је дошло до повреде члана 129. и 

члана 130. Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

Заменик председника одборничке групе „Европски Нови Пазар - Расим Љајић“ 

Елвир Еминбеговић је рекламирао повреду члана 115. Пословника Скупштине града Новог 

Пазара. 

Председавајућа је ставила на гласање примедбу заменика председника одборничке 

групе „Европски Нови Пазар - Расим Љајић“ Елвира Еминбеговића да је дошло до повреде 

члана 115. Пословника. 

Скупштина Града је већином гласова (27 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила примедбу заменика председника одборничке групе 

„Европски Нови Пазар - Расим Љајић“ Елвира Еминбеговића да је дошло до повреде члана 

115. Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

Девети предлог за допуну дневног реда је поднео одборник Един Ђерлек и то: 

9. Предлог Одлуке о формирању комисије за утврђивање донатора и приспелих 

донација Општој и ЦОВИД болници у Новом Пазару за време трајања 

пандемије. 

Одборник Един Ђерлек је образложио предлог за допуну дневног реда.  

За реплику на излагање одборника Едина Ђерлека се јавио заменик председника 

одборничке групе „Европски Нови Пазар - Расим Љајић“ Елвир Еминбеговић. 

Председавајућа је позвала одборнике да се изјасне о наведеном предлогу. 

Скупштина Града (18 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила предлог за допунску тачку дневног реда, предлог Одлуке о формирању 

комисије за утврђивање донатора и приспелих донација Општој и ЦОВИД болници у 

Новом Пазару за време трајања пандемије. 

Одборница Амела Лукач Зоранић је рекламирала повреду члана 115. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Десети предлог за допуну дневног реда је поднела одборница Јасмина Никшић и 

то: 

10. Доношење Одлуке којом Скупштина града Новог Пазара тражи од 

Министарства здравља Р. Србије утврђивање пропуста у организацији и 

руковођењу и одговорности директора Опште болнице Нови Пазар за време 

пандемије ЦОВИД 19. 

Одборница Јасмина Никшић је образложила предлог за допуну дневног реда, након 

чега је председавајућа позвала одборнике да се изјасне о наведеном предлогу. 



Скупштина Града (18 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила предлог за допунску тачку дневног реда, доношење Одлуке којом Скупштина 

града Новог Пазара тражи од Министарства здравља Р. Србије утврђивање пропуста у 

организацији и руковођењу и одговорности директора Опште болнице Нови Пазар за време 

пандемије ЦОВИД 19. 

Одборник Адмир Муратовић је рекламирао повреду члана 115. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Једанаести предлог за допуну дневног реда је поднео одборник Сеад Реџовић и то: 

11. Доношење Одлуке којом Скупштина града Новог Пазара тражи од 

Министарства здравља Р. Србије утврђивање пропуста у организацији и 

руковођењу и одговорности директора Завода за јавно здравље за време 

пандемије ЦОВИД 19. 

Одборник Сеад Реџовић је образложио предлог за допуну дневног реда, након чега 

је председавајућа позвала одборнике да се изјасне о наведеном предлогу. 

Скупштина Града (16 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила предлог за допунску тачку дневног реда, доношење Одлуке којом Скупштина 

града Новог Пазара тражи од Министарства здравља Р. Србије утврђивање пропуста у 

организацији и руковођењу и одговорности директора Завода за јавно здравље за време 

пандемије ЦОВИД 19. 

Одборник Един Зећировић је рекламирао повреду члана 117. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Председавајућа је ставила на гласање примедбу одборника Едина Зећировића да је 

дошло до повреде члана 117. Пословника. 

Скупштина Града (8 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила примедбу одборника Едина Зећировића да је дошло до повреде члана 117. 

Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

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

реда у целини.  

Председница Скупштине Града је ставила на гласање предложени дневни ред у 

целини са усвојеним допунским тачкама, уз предлог да се допунске тачке разматрају и 

усвајају као претпоследње тачке предложеног дневног реда. 

Одборник Енис Имамовић је изнео предлог за измену редоследа разматрања тачака 

предложеног дневног реда и предложио да тачка 23. предложеног дневног реда буде тачка 

1. дневног реда. 

Председница Скупштине града Новог Пазара је ставила на гласање предлог за 

измену редоследа разматрања тачака предложеног дневног реда, предлог да тачка 23. 

предложеног дневног реда буде тачка 1. дневног реда. 

Скупштина Града (17 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила предлог да тачка 23. предложеног дневног реда буде тачка 1. дневног реда.  



Скупштина Града је већином гласова (26 одборник је гласао „за“, „против“ и 

„уздржаних“ није било) усвојила дневни ред у целини. 

Одборник Един Зећировић је рекламирао повреду члана 152. Пословника Скупштине 

града Новог Пазара. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Предлог Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна буџета града Новог Пазара 

за 2019. годину; 

2. Предлог Одлуке о оснивању апотекарске установе Нови Пазар; 

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

грађевинског земљишта; 

4. Предлог Оперативног плана одбране од поплава на територији града Новог Пазара 

за воде 2. реда, за 2020. годину; 

5. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за буџет и финансије; 

6. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за урбанизам и саобраћај; 

7. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за стамбено-комуналне делатности; 

8. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за одрживи развој и заштиту животне 

средине; 

9. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за привредна питања и пољопривреду; 

10. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за образовање, одгој и друштвену 

заштиту деце; 

11. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за здравство, социјалну политику и 

социјалну заштиту, борачка и инвалидска питања; 

12. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за културу, информисање и спорт; 

13. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за водопривреду; 

14. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за праћење примене етичког кодекса; 

15. Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за статутарна, организациона и 

нормативна питања; 

16. Предлог Одлуке о избору чланова Административно-мандатне комисије; 

17. Предлог  Одлуке о избору чланова Комисије за прибављање, отуђење 

непокретности и давање у закуп ствари у јавној својини; 

18. Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за процену тржишне вредности 

земљишта; 

19. Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за културно-историјске споменике и 

давање назива улицама и трговима; 



20. Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за односе са верским заједницама; 

21. Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за представке и жалбе; 

22. Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП 

„Паркинг сервис“; 

23. Избор Градоначелника, Заменика градоначелника и чланова Градског већа града 

Новог Пазара; 

24. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата директора ЈКП „Водовод и 

канализација“ Нови Пазар; 

25. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови 

Пазар; 

26. Одборничка питања. 

                                                                                                         

 

Прва тачка дневног реда: Предлог Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна 

буџета града Новог Пазара за 2019. годину. 

Након констатације да је материјал по првој 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, Одељења 

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

Учешће у расправи су узели одборници Един Ђерлек, Нафиљ Сејдовић, Амела Лукач 

Зоранић, Адмир Муратовић, Ферид Булић, Вахидин Мелајац, Мисала Праменковић, Един 

Зећировић, председница одборничке групе „Европски Нови Пазар-Расим Љајић“ Сенада 

Лековић и Градоначелник града Новог Пазара Нихат Бишевац.  

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

дневног реда на гласање. 

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

„уздржаних“ није било) усвојила предлог Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна 

буџета града Новог Пазара за 2019. годину. 

 

Председница Скупштине града је одредила паузу до 14:15 часова. 

 

Председница Скупштине града је наставила седницу 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 40 одборника и да постоји кворум за рад и одлучивање. 

 

Друга тачка дневног реда: Предлог Одлуке о оснивању апотекарске установе Нови 

Пазар. 



Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председавајућа је отворила расправу по наведеној тачки 

дневног реда и дала реч известиоцу Февзији Мурићу. 

Учешће у расправи је узела одборница Ханади Хајдиновић и председница 

одборничке групе „Европски Нови Пазар-Расим Љајић“ Сенада Лековић која је 

предложила измену у саставу привременог управног одбора установе у оснивању где је 

уместо др Неџада Кршића предложила др Касима Мушића. 

Учешће у расправи су узели одборници Ханади Хајдиновић, Един Ђерлек, 

Градоначелник града Новог Пазара Нихат Бишевац, одборник Адмир Муратовић, заменик 

председника одборничке групе „СДА Санџака“ Емир Ашћерић, одборници Вахидин 

Мелајац, Ферид Булић, Мисала Праменковић, Јасмина Никшић и Един Зећировић. 

 

Председавајућа је одборнику Адмиру Муратовићу два пута изрекла меру 

упозорења. 

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

расправу и ставила другу тачку дневног реда, са предложеном изменом, на гласање. 

Скупштина Града је већином гласова (27 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о оснивању апотекарске установе Нови 

Пазар, са предложеном изменом. 

  

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

утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

Након констатације да је материјал по трећој тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, председавајућа је отворила расправу по наведеној тачки 

дневног реда и дала реч известиоцу Маиди Ћоровић, шефу Одсека за локацијске услове, 

Одељења за урбанизам и изградњу Градске управе за изворне и поверене послове града 

Новог Пазара. 

Учешће у расправи су узели одборници Един Зећировић, Ферид Булић, 

Градоначелник града Новог Пазара Нихат Бишевац, заменик председника одборничке 

групе „СДА Санџака“ Емир Ашћерић и одборник Адмир Муратовић. 

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

трећу тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина Града је већином гласова (26 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

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

доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

Четврта тачка дневног реда: Предлог Оперативног плана одбране од поплава на 

територији града Новог Пазара за воде 2. реда, за 2020. годину. 

Након констатације да је материјал по четвртој тачки дневног реда одборницима 

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

тачки дневног реда и дала реч известиоцу Емиру Мујовићу, из Одељења за ванредне 

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



Учешће у расправи су узели одборници Ферид Булић, Мидхат Худовић, Сеад 

Реџовић, Един Зећировић, заменик председника одборничке групе „СДА Санџака“ Емир 

Ашћерић, одборници Адмир Муратовић, Јасмина Никшић, Един Нумановић и 

Градоначелник града Новог Пазара Нихат Бишевац. 

Одборник Един Зећировић је рекламирао повреду члана 109. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Председница Скупштине града је предложила, у складу са чланом 110. став 2. 

Пословника Скупштине града Новог Пазара, измену у редоследу разматрања тачака 

дневног реда и то да тачка 23. дневног реда буде предлог Решења о утврђивању престанка 

мандата директора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, тачка 24. буде предлог 

Решења о именовању ВД директора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, тачка 25. 

буде избор Градоначелника, Заменика градоначелника и чланова Градског већа града 

Новог Пазара и тачка 26. буде Одборничка питања. 

Председница Скупштине је ставила на гласање предлог за измену у редоследу 

разматрања тачака дневног реда како је наведено. 

Скупштина града је већином гласова (27 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог за измену у редоследу разматрања тачака 

дневног реда и то да тачка 23. дневног реда буде предлог Решења о утврђивању престанка 

мандата директора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, тачка 24. буде предлог 

Решења о именовању ВД директора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, тачка 25. 

буде избор Градоначелника, Заменика градоначелника и чланова Градског већа града 

Новог Пазара и тачка 26. буде Одборничка питања. 

Одборник Ферид Булић је рекламирао повреду чланова 118. и 115. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Председавајућа је позвала одборнике да се изјасне о примедби одборника Ферида 

Булића да је дошло до повреде чланова 118. и 115. Пословника. 

Скупштина Града (6 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила примедбу одборника Ферида Булића да је дошло до повреде чланова 118. и 

115. Пословника. 

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

тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (27 одборника је гласало „за“, „против“ и 

„уздржаних“ није било) усвојила предлог Оперативног плана одбране од поплава на 

територији града Новог Пазара за воде 2. реда, за 2020. годину. 

Председница Скупштине је предложила да се тачке дневног реда од 5. до 21. 

обједине у расправи а да се гласа појединачно. 

Скупштина града је већином гласова (27 одборника је гласало „за“, „против“ и 

„уздржаних“ није било) усвојила предлог да се тачке од 5. до 21. 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 је отворила 

расправу по обједињеним тачкама дневног реда. 

Учешће у расправи је узео заменик председника одборничке групе „Европски Нови 

Пазар-Расим Љајић“ Елвир Еминбеговић, који је предложио измену у предлогу одборничке 

групе „Европски Нови Пазар-Расим Љајић“ за састав Савета за буџет и финансије где 

уместо Мирзета Бојаџића предлаже Аладина Брунчевића а у састав Комисије за процену 

тржиште вредности земљишта уместо Аладина Брунчевића предлаже Мирзета Бојаџића. 

 

Одборник Един Зећировић је рекламирао повреду Пословника Скупштине града 

Новог Пазара. 

Одборник Енис Имамовић је рекламирао повреду члана 110. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Председавајућа је ставила на гласање примедбу одборника Ениса Имамовића да је 

дошло до повреде члана 110. Пословника. 

Скупштина Града (13 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила примедбу одборника Ениса Имамовића да је дошло до повреде члана 110. 

Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

Одборник Един Зећировић је рекламирао повреду члана 109. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Председавајућа је ставила на гласање примедбу одборника Едина Зећировића да је 

дошло до повреде члана 109. Пословника. 

Скупштина Града (15 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила примедбу одборника Едина Зећировића да је дошло до повреде члана 109. 

Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

У наставку седнице су учешће у расправи узели заменик председника одборничке 

групе „СДА Санџака“ Емир Ашћерић, одборници Муамер Бачевац, Адмир Муратовић и 

Един Зећировић. 

Одборник Ферид Булић је рекламирао повреду члана 115. и члана 144. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

У наставку седнице су учешће у расправи узели одборник Адмир Муратовић, 

Градоначелник града Новог Пазара Нихат Бишевац, одборници Ферид Булић и Фуад 

Баћићанин. 

Председница Скупштине града је предложила паузу у трајању од 15 минута. 

Председница Скупштине града је наставила седницу 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 36 одборника и да постоји кворум за рад и одлучивање. 

У наставку седнице учешће у расправи је узео одборник Един Ђерлек. 



Како се више нико није јавио за реч прешло се на појединачно гласање о 

обједињеним тачкама дневног реда. 

 

Пета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Савета за буџет и 

финансије. 

Председница Скупштине града је ставила пету тачку дневног реда на гласање уз 

измену коју је предложио заменик председника одборничке групе „Европски Нови Пазар-

Расим Љајић“ Елвир Еминбеговић. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Савета за буџет и 

финансије са изменом коју је предложио заменик председника одборничке групе 

„Европски Нови Пазар-Расим Љајић“ Елвир Еминбеговић. 

Шеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Савета за урбанизам 

и саобраћај. 

Председница Скупштине града је ставила шесту тачку дневног реда на гласање. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Савета за урбанизам и 

саобраћај. 

 

Седма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Савета за стамбено-

комуналне делатности. 

Председница Скупштине града је ставила седму тачку дневног реда на гласање. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Савета за стамбено-

комуналне делатности. 

 

Осма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Савета за одрживи 

развој и заштиту животне средине. 

Председница Скупштине града је ставила осму тачку дневног реда на гласање. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Савета за одрживи 

развој и заштиту животне средине. 

 

Девета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Савета за привредна 

питања и пољопривреду. 

Председница Скупштине града је ставила девету тачку дневног реда на гласање. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Савета за привредна 

питања и пољопривреду. 

 



Десета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Савета за 

образовање, одгој и друштвену заштиту деце. 

Председница Скупштине града је ставила десету тачку дневног реда на гласање. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Савета за образовање, 

одгој и друштвену заштиту деце. 

 

Једанаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Савета за 

здравство, социјалну политику и социјалну заштиту, борачка и инвалидска питања. 

Председница Скупштине града је ставила једанаесту тачку дневног реда на гласање. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Савета за здравство, 

социјалну политику и социјалну заштиту, борачка и инвалидска питања. 

 

Дванаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Савета за 

културу, информисање и спорт. 

Председница Скупштине града је ставила дванаесту тачку дневног реда на гласање. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Савета за културу, 

информисање и спорт. 

 

Тринаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Савета за 

водопривреду. 

Председница Скупштине града је ставила тринаесту тачку дневног реда на гласање. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Савета за 

водопривреду. 

 

Четрнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Савета за 

праћење примене етичког кодекса. 

Председница Скупштине града је ставила четрнаесту тачку дневног реда на гласање. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Савета за праћење 

примене етичког кодекса. 

 

Петнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за 

статутарна, организациона и нормативна питања. 

Председница Скупштине града је ставила петнаесту тачку дневног реда на гласање. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Комисије за 

статутарна, организациона и нормативна питања. 



Шеснаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова 

Административно-мандатне комисије. 

Председница Скупштине града је ставила шеснаесту тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (27 одборника је гласало “за”, 6 “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Административно-

мандатне комисије. 

 

Седамнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за 

прибављање, отуђење непокретности и давање у закуп ствари у јавној својини. 

Председница Скупштине града је ставила седамнаесту тачку дневног реда на 

гласање. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Комисије за 

прибављање, отуђење непокретности и давање у закуп ствари у јавној својини. 

 

Осамнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за 

процену тржишне вредности земљишта. 

Председница Скупштине града је ставила осамнаесту тачку дневног реда на гласање 

уз измену коју је предложио заменик председника одборничке групе „Европски Нови 

Пазар-Расим Љајић“ Елвир Еминбеговић. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Комисије за процену 

тржишне вредности земљишта са изменом коју је предложио заменик председника 

одборничке групе „Европски Нови Пазар-Расим Љајић“ Елвир Еминбеговић. 

 

Деветнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за 

културно-историјске споменике и давање назива улицама и трговима. 

Председница Скупштине града је ставила деветнаесту тачку дневног реда на 

гласање. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Комисије за културно-

историјске споменике и давање назива улицама и трговима. 

 

Двадесета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за 

односе са верским заједницама. 

Председница Скупштине града је ставила двадесету тачку дневног реда на гласање. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Комисије за односе са 

верским заједницама. 

 

Двадесет прва тачка дневног реда: Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за 

представке и жалбе. 



Председница Скупштине града је ставила двадесет прву тачку дневног реда на 

гласање. 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о избору чланова Комисије за 

представке и жалбе. 

 

Двадесет друга тачка дневног реда: Предлог Решења о именовању председника и 

чланова Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“. 

Након констатације да је материјал по двадесет другој тачки дневног реда 

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

по наведеној тачки дневног реда.  

Учешће у расправи су узели председница одборничке групе „Европски Нови Пазар-

Расим Љајић“ Сенада Лековић, одборници Ферид Булић, Муамер Бачевац, Енис Имамовић, 

Един Зећировић и Един Ђерлек.  

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

другу тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (25 одборника је гласало „за“„против“ и „уздржаних“ 

није било) усвојила предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног 

одбора ЈКП „Паркинг сервис“. 

 

Двадесет трећа тачка дневног реда: Предлог Решења о утврђивању престанка 

мандата директора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по двадесет трећој тачки дневног реда 

одборницима достављен на седници, након усвајања предлога за допуну дневног реда, 

председница Скупштине је отворила расправу по наведеној тачки дневног реда и дала реч 

предлагачу, председници одборничке групе „Европски Нови Пазар-Расим Љајић“ Сенади 

Лековић.  

Учешће у расправи је узео одборник Енис Имамовић.  

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

трећу тачку дневног реда на гласање. 

Скупштина је већином гласова (27 одборника је гласало „за“„против“ и „уздржаних“ 

није било) усвојила предлог Решења о утврђивању престанка мандата директора ЈКП 

„Водовод и канализација“ Нови Пазар. 

 

Двадесет четврта тачка дневног реда: Предлог Решења о именовању ВД директора 

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по двадесет четвртој тачки дневног реда 

одборницима достављен на седници, након усвајања предлога за допуну дневног реда, 

председница Скупштине је отворила расправу по наведеној тачки дневног реда и дала реч 

предлагачу, одборнику Игору Нововићу.  

Учешће у расправи су узели одборници Адмир Муратовић, Ферид Булић и Един 

Зећировић.  



Одборник Ферид Булић је рекламирао повреду чланова 115, 129. и 130. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Председавајућа је ставила на гласање примедбу одборника Ферида Булића да је 

дошло до повреде чланова 115, 129. и 130. Пословника. 

Скупштина Града (6 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила примедбу одборника Ферида Булића да је дошло до повреде чланова 115, 129. 

и 130. Пословника. 

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

четврту тачку дневног реда на гласање. 

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

није било) усвојила предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Водовод и 

канализација“ Нови Пазар. 

 

Двадесет пета тачка дневног реда: Избор Градоначелника, Заменика 

градоначелника и чланова Градског већа града Новог Пазара. 

 

Председница Скупштине је изнела предлог кандидата за Градоначелника града 

Новог Пазара и за Градоначелника града Новог Пазара предложила одборника Нихата 

Бишевца. 

 

Кандидат за Градоначелника града Новог Пазара Нихат Бишевац је изнео своје 

предлоге за Заменика градоначелника и чланове Градског већа града Новог Пазара а затим 

прочитао њихове биографије. 

 

 Одборник Един Зећировић је рекламирао повреду члана 23. Пословника Скупштине 

града Новог Пазара. 

Председавајућа је ставила на гласање примедбу одборника Едина Зећировића да је 

дошло до повреде члана 23. Пословника. 

Скупштина Града (12 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није 

било) није усвојила примедбу одборника Едина Зећировића да је дошло до повреде члана 

23. Пословника.  

 

Одборник Ферид Булић је рекламирао повреду члана 24. Пословника Скупштине 

града Новог Пазара. 

Председавајућа је ставила на гласање примедбу одборника Ферида Булића да је 

дошло до повреде члана 24. Пословника. 

Скупштина Града (6 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и ,,уздржаних” није било) 

није усвојила примедбу одборника Ферида Булића да је дошло до повреде члана 24. 

Пословника. 

 

Председница Скупштине је отворила расправу по двадесет петој тачки дневног 

реда. 

 



Учешће у расправи су узели одборници Адмир Муратовић, Енис Имамовић, 

заменик председника одборничке групе „СДА Санџака“ Емир Ашћерић, одборници 

Мирзет Бектовић, Един Зећировић и кандидат за Градоначелника Нихат Бишевац. 

 

Како се више нико није јавио за реч, прешло се на тајно гласање по наведеном 

предлогу. 

 

Секретар Скупштине је позвао по једног одборника из одборничке групе „Европски 

Нови Пазар-Расим Љајић“ и странке СПП да помажу председници Скупштине у 

спровођењу тајног гласања. 

Представници странке СПП у Скупштини града Новог Пазара су одбили да 

делегирају одборника који би помагао председници у спровођењу тајног гласања. 

 

Секретар Скупштине је позвао одборничку групу „СДА Санџака“ да делегира 

једног одборника из своје одборничке групе да помаже председници у спровођењу тајног 

гласања. 

Представници одборничке групе „СДА Санџака“ су одбили да делегирају 

одборника који би помагао председници у спровођењу тајног гласања.   

 

Секретар Скупштине је, у складу са законом, позвао одборника са изборне листе 

„Александар Вучић, Ивица Дачић - за Нашу децу“, која је добила највећи број 

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

у спровођењу тајног гласања, да помаже председници у спровођењу тајног гласања.  

 

Председница Скупштине је позвала секретара Скупштине и представницу 

одборничке групе „Европски Нови Пазар-Расим Љајић“ Сенаду Лековић и представницу 

изборне листе „Александар Вучић, Ивица Дачић - за Нашу децу“, одборницу Симону 

Веселиновић 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 Градоначелника, Заменика 

градоначелника и чланова Градског већа града Новог Пазара  

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

оверених гласачких листића, 29 гласачких листића је употребљено, од тога: 

 

- ЗА је гласало 27 

- ПРОТИВ је гласало 2 

- УЗДРЖАНИХ није било    

- НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића није било. 

- НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачих листића је било 18. 

  

Председавајућа је констатовала да су са 27 гласова „за“, „против“ 2 и „уздржаних“ 

није било, изабрани извршни органи града Новог Пазара и то: 

Нихат Бишевац - Градоначелник 

Игор Нововић - Заменик градоначелника 



Чланови Градског већа: Улфета Демчовић, Февзија Мурић, Ханефија Брњичанин, 

Мирсад Јусуфовић, Латиф Ђерлек, Енес Бухић, Милица Глођовић, Тихомир Ратковић, 

Неџад Плојовић.  

Одборницима Скупштине града Новог Пазара се обратио Градоначелник града 

Новог Пазара Нихат Бишевац. 

Одборницима Скупштине града Новог Пазара се обратио Заменик градоначелника 

града Новог Пазара Игор Нововић. 

 

Одборник Музафер Драгуловчанин је поднео усмену оставку на место одборника у 

Скупштини града Новог Пазара. 

Председница Скупштине је позвала одборнике да се изјасне о утврђивању 

престанка мандата одборника Музафера Драгуловчанина, на основу усмене оставке. 

Скупштина је већином гласова (24 одборника су гласала „за“„против“ и 

„уздржаних“ није било) утврдила престанак мандата одборника у Скупштини града Новог 

Пазара, Музафера Драгуловчанина.  

 

Двадесет шеста 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 прву 

седницу Скупштине града Новог Пазара. 

 

Седница Скупштине града Новог Пазара је завршена у 21:30 часова. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА                                               ПРЕДСЕДНИЦА                     

   Ахмедин Бињош, дипл. правник                                              др Ханади Хајдиновић 


