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         Република Србија 

        Град Нови Пазар 
       СКУПШТИНА ГРАДА 

            Број: 06-201/20 

Дана:  31. октобар 2020. године 

 

ЗАПИСНИК 

СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

НОВОГ ПАЗАРА, ОДРЖАНЕ 29. ОКТОБРА  2020. ГОДИНЕ 

 

Седница је почела у 10,00 часова у Сали Културног центра (биоскоп) 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. 

Пре преласка на рад, председница је упутила захвалност ОЕБС-у за успешно 

организовање обуке под називом „Укључивање младих у политику“ за нове одборнике 

Скупштине града као и Градској библиотеци на поклонима који су уручени свим 

одборницима у Скупштини града Новог Пазара. 

Другој седници Скупштине Града Новог Пазара присуствују одборници: Рамиз 

Жупић, Сенада Лековић, Мехо Махмутовић, Муамер Бачевац, Анела Шемсовић, Едина 

Рашљанин, 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, Данијела Вукомановић, 

Симона Веселиновић, Силма Тутић, Бане Милосављевић, Един Нумановић, Един 

Зећировић, Амела Лукач–Зоранић, Адмир Муратовић, Садика Џанковић, Мисала 

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

Ханади Хајдиновић, Саима Брунчевић, Маида Балтић, Нафиљ Сејдовић, Емир Ашћерић, 

Динхета Пулић. 

 

Оправдано су одсутни одборници: Един Ђерлек, Јасмина Никшић, Јахја 

Фехратовић, Ферид Булић. 

Седници присуствују Секретар скупштине града Новог Пазара Ахмедин Бињош и 

заменик секретара Димитрије Веселиновић. 

 

Председница Скупштине града др Анела Шемсовић, отворила је другу седницу 

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

извештаја секретара Скуштине, присуствује 35 одборника и  да постоји кворум за рад и 

одлучивање.  



2 

 

Председница Скупштине града др Анела Шемсовић је истакла да је одборницима у 

материјалу за седницу достављен и записник са прве седнице Скупштине града Новог 

Пазара, одржане 9. септембра 2020. године. 

 

Председница Скупштине града је констатовала да, сходно члану 105. Пословника о 

раду Скупштине, није пристигла ниједна примедба на записник са прве седнице 

Скупштине града Новог Пазара.  

Председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин Шкријељ је рекламирао 

повреду члана 104. Пословника Скупштине града Новог Пазара.  

Председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин Шкријељ је замолио све 

присутне да минутом ћутања или Ел Фатихом изразе поштовање умрлој Васвији Гусинац, 

која је била председица Оптшине Нови Пазар у периоду од 2000-2004. године.  

Одборник Адмир Муратовић је рекламирао повреду члана 108. и члана 109. 

Пословника Скупшине града Новог Пазара. 

Учешће у расправи је узео одборник Муамер Бачевац.  

Одборник Адмир Муратовић је рекламирао повреду члана 115. Пословника 

Скупшине града Новог Пазара. 

Учешће у расправи су узеле одборнице Мисала Праменковић и Амела Лукач 

Зоранић. 

Председавајућа је позвала одборнике да се изјасне о примедбама одборника 

Адмира Муратовића да је дошло до повреде чланова 108, 109. и 115. Пословника. 

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

није усвојила примедбу одборника Адмира Муратовића да је дошло до повреде чланова 

108, 109 и 115. Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

Учешће у расправи су узели одборник Един Зећировић и председница одборничке 

групе “Европски Нови Пазар-Расим Љајић” Сенада Лековић. 

Председница Скупштине града је ставила на усвајање записник са прве седнице 

Скупштине Града Новог Пазара одржане 9. септембра 2020. године. 

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

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

Пазара, одржане 9. септембра 2020. године. 

Председница Скупштина града је, на основу члана 41. Пословника Скупштине 

града Новог Пазара, обавестила одборнике да је дошло до конституисање нове 

одборничке групе „Александар Вучић, Ивица Дачић-За нашу децу“ чији ће председник 

бити Никола Јоловић а заменик председника Бане Милосављевић. 

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

Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, пристигао предлог одборника Едина 

Зећировића за допуну предложеног дневног реда и то:  

1. Предлог да се замени редослед тачке „Разматрање стања насталог након избијања 

епидемије КОВИД-19 на нивоу града Новог Пазара и информација о предузетим 
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акривностима у период март-октобар 2020. године“ која је по предложеном 

дневном реду под редним бројем 71, да иста буде сврстана под редним бројем 6. у 

предложеном дневном реду. 

 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог за измену 

предложеног дневног реда, предлог да се замени редослед тачке „Разматрање стања 

насталог након избијања епидемије КОВИД-19 на нивоу града Новог Пазара и 

информација о предузетим акривностима у период март-октобар 2020. године“ која је по 

предложеном дневном реду под редним бројем 71, да иста буде сврстана под редним 

бројем 6. у предложеном дневном реду.  

Скупштина града је (6 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

није усвојила предлог измене предложеног дневног реда, предлог да се замени редослед 

тачке „Разматрање стања насталог након избијања епидемије КОВИД-19 на нивоу града 

Новог Пазара и информација о предузетим акривностима у период март-октобар 2020. 

године“ која је по предложеном дневном реду под редним бројем 71, да иста буде сврстана 

под редним бројем 6. у предложеном дневном реду. 

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

Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, пристигла два предлога председнице 

Административно-мандатне комисије, Нермине Шаћировић, за допуну предложеног 

дневног реда, и то: 

1. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине града 

Новог Пазара, Баћићанин Фуада; 

 

2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Новог Пазара, 

Маиди Балтић. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање први предлог за допуну 

предложеног дневног реда председнице Административно-мандатне комисије, Нермине 

Шаћировић, предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине града 

Новог Пазара, Баћићанин Фуада. 

Скупштина града је (37 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила предлог допуне предложеног дневног реда, предлог Одлуке о утврђивању 

престанка мандата одборника Скупштине града Новог Пазара, Баћићанин Фуада. 

Председница Скупштине Града је ставила на гласање други предлог за допуну 

предложеног дневног реда председнице Административно-мандатне комисије, Нермине 

Шаћировић, предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Новог 

Пазара, Маиди Балтић. 

Скупштина града је (37 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила предлог допуне предложеног дневног реда, предлог Одлуке о потврђивању 

мандата одборника Скупштине града Новог Пазара, Маиди Балтић. 

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

Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, пристигла два предлога Градског веће 

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

1. Предлог Одлуке о давању сагласноти на Статут Апотекарске установе Нови Пазар; 



4 

 

 

2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, 

трговинским и занатским објектима на територији града Новог Пазара. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање први предлог Градског већа 

града Новог Пазара за допуну предложеног дневног реда, предлог Одлуке о давању 

сагласноти на Статут Апотекарске установе Нови Пазар. 

Скупштина града је (24 одборника су гласала „за“, 6 „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила предлог допуне предложеног дневног реда, предлог Одлуке о давању 

сагласности на Статут Апотекарске установе Нови Пазар. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање други предлог Градског већа 

града Новог Пазара за допуну предложеног дневног реда, предлог Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима 

на територији града Новог Пазара.  

Скупштина града је (24 одборника су гласала „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила предлог допуне предложеног дневног реда, предлог Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима 

на територији града Новог Пазара. 

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

Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, пристигла два предлога председнице 

одборничке групе „Европски Нови Пазар-Расим Љајић“, за измену предложеног дневног  

реда, и то: 

1. Предлог да се тачке 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. и 42, обједине у 

расправи а гласа појединачно; 

 

2. Предлог да се тачке 67, 68, 69. и 70. обједине у расправи а гласа појединачно. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање први предлог председнице 

одборничке групе „Европски Нови Пазар-Расим Љајић“ Сенаде Лековић, за измену 

предложеног дневног реда, предлог да се тачке 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. и 

42, обједине у расправи а гласа појединачно. 

Скупштина града је (24 одборника су гласала „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила предлог за измену предложеног дневног реда, предлог да се тачке 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. и 42, обједине у расправи а гласа појединачно. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање други предлог председнице 

одборничке групе „Европски Нови Пазар-Расим Љајић“ Сенаде Лековић, за измену 

предложеног дневног реда, да се тачке 67, 68, 69. и 70. обједине у расправи а гласа 

појединачно. 

Скупштина града је (24 одборника су гласала „за“, 3 „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила предлог измене предложеног дневног реда, предлог да се тачке дневног 

реда 67, 68, 69. и 70. обједине у расправи а гласа појединачно. 

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

Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, пристигао предлог председника 
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одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедина Шкријеља, за допуну предложеног дневног 

реда, и то: 

1. Предлог Одлуке о оснивању Комисије за утврђивање одговорности и разлога 

повећане смртности грађана Новог Пазара током 2020. године. 

Председавајућа је дала реч представнику предлагача, председнику одборничке 

групе „СДА Санџака“ Ахмедину Шкријељу. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог председника 

одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедина Шкријеља, за допуну предложеног дневног 

реда, предлог Одлуке о оснивању Комисије за утврђивање одговорности и разлога 

повећане смртности грађана Новог Пазара током 2020. године. 

Скупштина града (11 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

није усвојила предлог допуне предложеног дневног реда, предлог Одлуке о оснивању 

Комисије за утврђивање одговорности и разлога повећане смртности грађана Новог Пазара 

током 2020. године. 

Одборница Амела Лукач Зоранић је рекламирала повреду члана 138. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара и члана 49. Статута Скупштине града Новог Пазара.   

Председавајућа је позвала одборнике да се изјасне о примедбама одборнице Амеле 

Лукач Зоранић да је дошло до повреде члана 138. Пословника Скупштине града Новог 

Пазара и члана 49. Статута Скупштине града Новог Пазара. 

Скупштина града (11 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

није усвојила примедбу одборнице Амеле Лукач Зоранић да је дошло до повреде члана 138. 

Пословника Скупштине града Новог Пазара и члана 49. Статута Скупштине града Новог 

Пазара. 

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

Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара пристигао предлог председника 

одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедина Шкријеља, за допуну предложеног дневног 

реда, и то: 

1. Предлог Одлуке о спровођењу посебних мера и активности на територији града 

Новог Пазара у циљу заштите живота и здравља грађана. 

Председавајућа је дала реч овлашћеном представнику предлагача, одборници 

Ханади Хајдиновић. 

Одборник Един Зећировић је рекламирао повреду члана 138. став 2. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Заменик председника одборничке групе „Европски Нови Пазар–Расим Љајић“, 

Елвир Еминбеговић је рекламирао повреду члана 115. Пословника о раду Скупштине града 

Новог Пазара 

Председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин Шкријељ је рекламирао 

повреду члана 115. Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара.  

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог председника 

одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедина Шкријеља, за допуну предложеног дневног 
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реда, предлог Одлуке о спровођењу посебних мера и активности на територији града Новог 

Пазара у циљу заштите живота и здравља грађана.   

Скупштина града (12 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

није усвојила предлог за допуну предложеног дневног реда, предлог Одлуке о спровођењу 

посебних мера и активности на територији града Новог Пазара у циљу заштите живота и 

здравља грађана. 

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

Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, пристигао предлог председника 

одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедина Шкријеља, за допуну предложеног дневног 

реда, и то: 

1. Предлог Одлуке о поступку припреме и ближој садржини плана развоја града 

Новог Пазара за период од 2021. до 2027. године. 

Председавајућа је дала реч овлашћеном представнику предлагача, заменику 

одборничке групе „СДА Санџака“ Емиру Ашћерићу. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог председника 

одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедина Шкријеља, за допуну предложеног дневног 

реда, предлог Одлуке о поступку припреме и ближој садржини плана развоја града Новог 

Пазара за период од 2021. до 2027. године.   

Скупштина града (9 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

није усвојила предлог за допуну предложеног дневног реда, предлог Одлуке о поступку 

припреме и ближој садржини плана развоја града Новог Пазара за период од 2021. до 2027. 

године. 

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

Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, пристигао предлог председника 

одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедина Шкријеља, за допуну предложеног дневног 

реда, и то: 

1. Предлог Одлуке о приступању изради програма заштите животне средине града 

Новог Пазара за период од 2021. до 2023. године. 

Председавајућа је дала реч овлашћеном представнику предлагача, заменику 

одборничке групе „СДА Санџака“ Емиру Ашћерићу. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог председника 

одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедина Шкријеља, за допуну предложеног дневног 

реда, предлог Одлуке о приступању изради програма заштите животне средине града 

Новог Пазара за период од 2021. до 2023. године.   

Скупштина града (12 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

није усвојила предлог за допуну предложеног дневног реда, предлог Одлуке о приступању 

изради програма заштите животне средине града Новог Пазара за период од 2021. до 2023. 

године. 

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

Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, пристигао предлог председника 
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одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедина Шкријеља, за допуну предложеног дневног 

реда, и то: 

2. Предлог Одлуке о обезбеђивању услова за рад одборничких група. 

Председавајућа је дала реч овлашћеном представнику предлагача, одборници 

Динхети Пулић. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог председника 

одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедина Шкријеља, за допуну предложеног дневног 

реда, предлог Одлуке о обезбеђивању услова за рад одборничких група.   

Скупштина града (11 одборника је гласало „за“, „против“ није било и „уздржаних“ 

1) није усвојила предлог за допуну предложеног дневног реда, предлог Одлуке о 

обезбеђивању услова за рад одборничких група. 

Учешће у расправи су узели председница Скупштине града Новог Пазара Анела 

Шемсовић, одборник Адмир Муратовић, председник одборничке групе „СДА Санџака“ 

Ахмедин Шкријељ, одборница Динхета Пулић и руководилац Одељења за скупштинске 

послове, послове градоначелника и градског већа Есад Махмутовић. 

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

Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, пристигао предлог председника 

одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедина Шкријеља, за допуну предложеног дневног 

реда, и то: 

3. Предлог Одлуке о кооптирању чланова Савета за безбедност у штаб за ванредне 

ситуације града Новог Пазара. 

Председавајућа је дала реч овлашћеном представнику предлагача, председнику 

одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедину Шкријељу. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог председника 

одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедина Шкријеља, за допуну предложеног дневног 

реда, предлог Одлуке о кооптирању чланова Савета за безбедност у штаб за ванредне 

ситуације града Новог Пазара.   

Скупштина града (12 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

није усвојила предлог за допуну предложеног дневног реда, предлог Одлуке о кооптирању 

чланова Савета за безбедност у штаб за ванредне ситуације града Новог Пазара. 

Председница Скупштине града Новог Пазара, обавестила је одборнике да је пре 

почетка седнице пристигло одборничко питање одборнице Амела Лукач Зоранић и да ће 

одговор на то одборничко питање бити достављен одборницима у складу са Пословником о 

раду Скупштине града Новог Пазара. 

Одборница Саима Брунчевић је рекламирала повреду чланова 103. и 104. 

Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара и дала предлог да се тачке од 23. до 42. 

као и тачка 71. скину са предложеног дневног реда.  

Председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин Шкријељ је дао предлог да 

се тачке 14, 57. и 71. скину са предложеног дневног реда.  

 

Учешће у расправи су узели заменик председника одборничке групе „СДА 

Санџака“ Емир Ашћерић и одборник Адмир Муратовић. 
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 У наставку седнице прешло се на усвајање дневног реда у целини, са усвојеним 

предлозима за измене и допуне предложеног дневног реда.  

 Председавајућа је предложила да усвојене допунске тачке дневног реда: предлог 

Одлуке о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине града Новог Пазара, 

Баћићанин Фуада и предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града 

Новог Пазара, Маиди Балтић буду 3. и 4. тачка дневног реда а тачке: предлог Одлуке о 

давању сагласноти на Статут Апотекарске установе Нови Пазар и предлог Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским 

објектима на територији града Новог Пазара, 74. и 75. тачка предложеног дневног реда.  

Скупштина Града је (23 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила дневни ред у целини.  

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Нихату Бишевцу; 

2. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Игору Нововићу; 

3. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине града 

Новог Пазара, Баћићанин Фуада; 

4. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Новог Пазара, 

Маиди Балтић; 

5. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику Рамизу Жупићу; 

6. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници Едини Рашљанин; 

7. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници Данијели Вукомановић; 

8. Предлог Одлуке о другој измени Одлуке о буџету града Новог Пазара за 2020. 

годину; 

9. Предлог измене и допуне Кадровског плана Градске управе за изворне и поверене 

послове града Новог Пазара; 

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, насеља око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, 

Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац за потес Шутеновац 4; 

11. Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за Нови Пазар, за 2020. годину; 

12. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и 

уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији 

града Новог Пазара; 

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

грађевинског земљишта; 

14. Предлог Одлуке о измени Одлуке о боравишној такси; 
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15. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних 

површина; 

16. Предлог Одлуке о промени назива улице; 

17. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за безбедност града Новог Пазара; 

18. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за родну равноправност града Новог 

Пазара; 

19. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавне установе ССУ 

„Пендик“ Нови Пазар; 

20. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 

ССУ „Пендик“ Нови Пазар; 

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

града Новог Пазара ,,Културном центру“ Нови Пазар; 

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

града Новог Пазара Центру за социјални рад Нови Пазар; 

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

града Новог Пазара Групи за стручно-педагошки надзор за град Нови Пазар, 

општине Тутин и Сјеницу; 

24. Предлог Одлуке о давању сагласности на повећање цена воде и канализације ЈКП 

„Водовод и канализација“ Нови Пазар; 

25. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈП „Завод за урбанизам града Новог 

Пазара“, за 2019. годину;  

26. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2019. годину;  

27. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду  ЈКП „Водовод и канализација“ Нови 

Пазар, за 2019. годину;  

28. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, 

за 2019. годину;  

29. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду  ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар, 

за 2019. годину;  

30. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 

2019. годину;  

31. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Дома здравља Нови Пазар, за 2019. 

годину;  

32. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад Нови Пазар, 

за 2019. годину;  
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33. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Културног центра Нови Пазар, за 

2019. годину;  

34. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалног позоришта Нови Пазар, 

за 2019. годину;  

35. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Центра за децу и омладину „Дуга“ 

Нови Пазар“, за 2019. годину;  

36. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Музеја „Рас“ Нови Пазар, за 2019. 

годину;  

37. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Историјског архива „Рас“ Нови 

Пазар, за 2019. годину;  

38. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке „Доситеј 

Обрадовић“ Нови Пазар, за 2019. годину;  

39. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, за 2019. годину;  

40. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације Нови Пазар, 

за 2019. годину;  

41. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалне туристичке организације 

Санџака, за 2019. годину;  

42. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ССУ „Пендик“ Нови Пазар, за 2019. 

годину;  

43. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Канцеларије за младе Нови Пазар, за 

2019. годину;  

44. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ПУ „Младост“ Нови Пазар; 

45. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања објекта - пословног простора 

на кат. парцели бр. 3195/1 КО Нови Пазар, целина 1 и целина 2; 

46. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања посебних делова објекта-

пословног простора, на кат. парцели бр. 3195/1 КО Нови Пазар;  

47. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања непокретности-објекта и 

земљишта изграђеног на кат. парцели бр. 725 КО Нови Пазар; 

48. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања грађевинског земљишта 

инвеститорима за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката, означеног 

као кат. парцела бр. 8357/2 КО Нови Пазар; 

49. Предлог Решења о именовању директора ЈП за уређивање грађевинског земљишта 

„Нови Пазар“; 

50. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата директора ЈП „Завод за 

урбанизам града Новог Пазара“; 
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51. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈП „Завод за урбанизам града Новог 

Пазара“; 

52. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата ВД директора ЈКП „Паркинг 

сервис“ Нови Пазар; 

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

54. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата директора ЈКП „Градска 

чистоћа“ Нови Пазар; 

55. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар; 

56. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата ВД директора Туристичке 

организације Нови Пазар; 

57. Предлог Решења о именовању ВД директора Туристичке организације Нови Пазар; 

58. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата директора Јавне установе ССУ 

„Пендик“, Нови Пазар; 

59. Предлог Решења о именовању ВД директора „Установе за спорт“, Нови Пазар; 

60. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата Главног урбанисте града Новог 

Пазара; 

61. Предлог Решења о именовању Главног урбанисте града Новог Пазара; 

62. Предлог Решења о именовању чланова локалног Савета родитеља основних и 

средњих школа и ПУ Младост на подручју града Новог Пазара; 

63. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Ћамил 

Сијарић“ Нови Пазар;  

64. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора средње школе „Техничка 

школа“ Нови Пазар; 

65. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора средње школе 

„Економско-трговинска школа“ Нови Пазар; 

66. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за 

основно музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Нови Пазар; 

67. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Историјског 

архива „Рас“, Нови Пазар; 

68. Предлог Решења о утврђивању предлога кандидата за састав Комисије за 

признавање права и враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по 

основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених 

обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа за подручје града Новог 

Пазара;  

69. Предлог Решења о отуђењу Омеру Емровићу из Новог Пазара, уз накнаду, путем 

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

јавној својини града Новог Пазара означено као кат. парцела бр. 438/4 КО Нови 

Пазар, на потесу „ул Стевана Немање“ од 253 м
2
, ради изградње објекта; 
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70. Предлог Решења о отуђењу Дука Инвест ДОО из Новог Пазара, уз накнаду, 

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

111/1699 КО Нови Пазар, на кат. парцели бр. 722 КО Нови Пазар, уписаној у листу 

непокретности бр. 16462 КО Нови Пазар; 

71. Предлог Решења о отуђењу Фаек Цомпанy ДОО из Новог Пазара, уз накнаду, 

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

55/1119 КО Нови Пазар, на кат. парцели бр. 9960 КО Нови Пазар, уписаној у листу 

непокретности бр. 19120 КО Нови Пазар; 

72. Предлог Решења о отуђењу Ђуловић Решаду из Новог Пазара, уз накнаду, 

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

9/553 КО Нови Пазар и Ђуловић Рифату из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у 

јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 10/553 КО 

Нови Пазар, на кат. парцели бр. 749 КО Нови Пазар, уписаној у листу 

непокретности бр. 17514 КО Нови Пазар; 

73. Разматрање стања насталог након избијања епидемије КОВИД-19 на нивоу града 

Новог Пазара и информација о предузетим активностима у периоду март-октобар 

2020. године; 

74. Предлог Одлуке о давању сагласноти на Статут Апотекарске установе Нови Пазар; 

75. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, 

трговинским и занатским објектима на територији града Новог Пазара.  

76. Одборничка питања. 

 

 

 

Председница Скупштине града Новог Пазара је предложила паузу у трајању од 15 

минута. 

Председница Скупштине града је наставила седницу у 13:25 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 присуствују 34 одборника и да постоји кворум за рад и одлучивање.  

Прва тачка дневног реда: Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата 

одборнику Нихату Бишевцу. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

дневног реда. 

Учешће у расправи су узели одборници Един Зећировић и Адмир Муаратовић. 

 

Одборница Мисала Праменковић је рекламирала повреду члана 103. Пословника о 

раду Скупштине града Новог Пазара. 
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  Како се више нико није јавио за реч, председница Скупштине града је ставила прву 

тачку дневног реда на гласање. 

 

 Скупштина града је већином гласова (24 одборника су гласала ,,за”, ,,против” није 

било и ,,уздржаних” 4) усвојила предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата 

одборнику Нихату Бишевцу. 

Председница Скупштине града је констатовала да је одборнику  Нихату Бишевцу 

престао мандат одборника у Скупштини града Новог Пазара. 

 

Друга тачка дневног реда: Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата 

одборнику Игору Нововићу. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

дневног реда. 

 

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

другу тачку дневног реда. 

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

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

одборнику Игору Нововићу. 

Председница Скупштине града је констатовала да је одборнику Игору Нововићу 

престао мандат одборника у Скупштини града Новог Пазара. 

 

Трећа тачка дневног реда: Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата 

одборника Скупштине града Новог Пазара, Баћићанин Фуада. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на седници, председавајућа је отворила расправу по трећој тачки дневног реда. 

 

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

трећу тачку дневног реда. 

Скупштина града је већином гласова (34 одборника су гласала “за”, “против” и 

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

одборника Скупштине града Новог Пазара, Баћићанин Фуада. 

Председница Скупштине града је констатовала да је одборнику  Фуаду Баћићанину 

престао мандат одборника у Скупштини града Новог Пазара. 

 

Четврта тачка дневног реда: Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Новог Пазара, Маиди Балтић. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на седници, председавајућа је отворила расправу по четвртој тачки дневног 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Новог Пазара, Маиди Балтић. 

Пета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику 

Рамизу Жупићу. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

дневног реда. 

 

Одборник Адмир Муратовић је рекламирао повреду члана 115. Пословника о раду 

Скупштине града Новог Пазара  

Председник одборничке групе “СДА Санџака” Ахмедин Шкријељ је рекламирао 

повреду члана 116. став 2. Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара.  

 

Учешће у расправи су узели Градоначелник града Новог Пазара Нихат Бишевац, 

чланови Градског већа града Новог Пазара Мирсад Јусуфовић и Февзија Мурић, 

председник одборничке групе “СДА Санџака”, Ахмедин Шкријељ, одборници Адмир 

Муратовић, Един Зећировић и Муамер Бачевац, заменик председника одборничке групе 

“СДА Санџака” Емир Ашћерић, председница одборничке групе “Европски Нови Пазар-

Расим Љајић” Сенада Лековић и одборник Вахидин Мелајац. 

 

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

гласање пету тачку дневног реда. 

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

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

одборнику Рамизу Жупићу. 

Шеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници 

Едини Рашљанин. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

дневног реда. 

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

Расим Љајић” Сенада Лековић, председник одборничке групе “СДА-Санџака” Ахмедин 

Шкријељ као и одборници Адмир Муратовић и Един Зећировић. 

 

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

гласање шесту тачку дневног реда. 

 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници 

Едини Рашљанин. 

Седма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници 

Данијели Вукомановић. 
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Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

дневног реда. 

 

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

седму тачку дневног реда. 

 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници 

Данијели Вукомановић. 

 

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

минута. 

Председница Скупштине града је наставила седницу у 16:15 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 присуствују 33 одборника и да постоји кворум за рад и одлучивање.  

Осма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о другој измени 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 града 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 полсове града Новог 

Пазара.  

 

Учешће у расправи су узели председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин 

Шкријељ, Начелник Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара, 

Џемил Диванефендић, одборници Един Зећировић, Един Нумановић, Нафиљ Сејдовић, 

Динхета Пулић, заменик председника одборничке групе “СДА Санџака” Емир Ашћерић, 

одборници Амела Лукач Зоранић, Адмир Муратовић, Мисала Праменковић и 

Градоначелник града Новог Пазара Нихат Бишевац. 

 

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

гласање осму тачку дневног реда. 

 

Скупштина града је већином гласова (25 одборника су гласала ,,за”, 1 “против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о другој измени Одлуке о буџету града 

Новог Пазара за 2020. годину. 

Девета тачка дневног реда: Предлог измене и допуне Кадровског плана Градске 

управе за изворне и поверене послове 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 
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наведеној тачки дневног реда и дала реч известиоцу Џемилу Диванефендићу, начелнику 

Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара.  

 

Учешће у расправи су узели председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин 

Шкријељ, одборник Адмир Муратовић као и заменик председника одборничке групе 

„СДА Санџака“ Емир Ашћерић. 

 

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

гласање девету тачку дневног реда. 

 

Скупштина града је већином гласова (25 одборника су гласала ,,за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила Предлог измене и допуне Кадровског плана Градске 

управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара. 

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, насеља око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, 

Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац за потес Шутеновац 4. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

десетој тачки дневног реда и дала реч известиоцу Енису Зековићу, шефу у Одељењу за 

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

 

Учешће у расправи су узели члан Градског већа града Новог Пазара Февзија 

Мурић, председница одборничке групе „Европски Нови Пазар - Расим Љајић” Сенада 

Лековић, председник одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедин Шкријељ, одборници 

Муамер Бачевац, Един Зећировић, Амела Лукач Зоранић , Адмир Муратовић и заменик 

председника одборничке групе „СДА Санџака“ Емир Ашћерић. 

 

Председник одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедин Шкријељ је рекламирао 

повреду члана 117. став 1. Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара.  

Одборница Амела Лукач Зоранић је рекламирала повреду члана 111. став 2. 

Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара. 

Председавајућа је позвала одборнике да се изјасне о примедби одборнице Амеле 

Лукач Зоранић да је дошло до повреде члана 111. Пословника о раду Скупштине града 

Новог Пазара. 

Скупштина града није (13 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила примедбу одборнице Амеле Лукач Зоранић да је дошло до повреде члана 

111. Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара 

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

гласање десету тачку дневног реда. 

 

Скупштина града је већином гласова (25 одборника су гласала ,,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 
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насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез 

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

Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац за потес Шутеновац 4. 

Једанаеста тачка дневног реда: Предлог Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за Нови Пазар, 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 

једанаестој тачки дневног реда и дала реч известиоцу Алмиру Кецапу, руководиоцу 

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

 

Учешће у расправи су узели председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин 

Шкријељ, заменик председника одборничке групе „СДА Санџака“ Емир Ашћерић и 

одборници Адмир Муратовић и Садика Џанковић. 

 

Заменик председника одборничке групе „Европски Нови Пазар-Расим Љајић”, 

Елвир Еминбеговић је рекламирао повреду члана 116. Пословника о раду Скупштине 

града Новог Пазара Пазара. 

 

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

гласање једанаесту тачку дневног реда . 

 

Скупштина града је већином гласова (31 одборник је гласао “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за Нови Пазар, за 2020. годину. 

Дванаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама 

јавне намене на територији 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 

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

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

поверене послове града Новог Пазара. 

 

Учешће у расправи су узели члан Градског већа града Новог Пазара Мирсад 

Јусуфовић, председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин Шкријељ и одборник 

Един Зећировић. 

 

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

гласање дванаесту тачку дневног реда. 

 

Скупштина града је већином гласова (38 одборника су гласала “за”, “против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама 

јавне намене на територији града Новог Пазара. 
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Тринаеста 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 града је отворила расправу по 

тринаестој тачки дневног реда и дала реч известиоцу Нихату Црновршанину, руководоцу 

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

Новог Пазара. 

 

Учешће у расправи су узели одборник Един Зећировић и заменик председника 

одборничке групе “СДА Санџака” Емир Ашћерић. 

 

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

гласање тринаесту тачку дневног реда. 

 

Скупштина града је већином гласова (25 одборника је гласало ,,за”, 5 “против” и 

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

доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

Преседница Скупштине града је позвала заменика секретара Скупштине града да 

прозове одборнике како би утврдили да ли постоји кворум за рад и одлучивање и 

констатовала да седници Скупштине града, на основу извештаја заменика секретара 

Скуштине, присуствује 31 одборник и да постоји кворум за рад и одлучивање. 

Четрнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о измени Одлуке о боравишној 

такси. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

четрнаестој тачки дневног реда и дала реч известиоцу Мирзету Бојаџићу, начелнику 

Градске управе за наплату јавних прихода града Новог Пазара. 

 

Учешће у расправи су узели председник одборничке групе „СДА Санџака“, 

Ахмедин Шкријељ, заменик председника одборничке групе „СДА Санџака“ Емир 

Ашћерић и одборник Адмир Муратовић. 

 

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

гласање четрнаесту тачку дневног реда. 

 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о измени Одлуке о боравишној такси. 

Петнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о изменама и допунама 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 

петнаестој тачки дневног реда и дала реч известиоцу Мирзету Бојаџићу, начелник Градске 

управе за наплату јавних прихода града Новог Пазара. 
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Учешће у расправи су узели заменик председника одборничке групе “СДА Санџака” 

Емир Ашћерић и одборница Ханади Хајдиновић. 

 

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

гласање петнаесту тачку дневног реда. 

 

Скупштина града је већином гласова (31 одборник је гласао “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

накнадама за коришћење јавних површина. 

Шеснаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о промени назива улице. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

шеснаестој тачки дневног реда и дала реч известиоцу Мирсаду Јусуфовић, председнику 

Комисије за културно-историјске споменике и давање назива улицама и трговима.  

 

Учешће у расправи су узели чланови Градског већа града Новог Пазара Латиф 

Ђерлек и Февзија Мурић, заменик председника одборничке групе „Европски Нови Пазар-

Расим Љајић” Елвир Еминбеговић, заменик председника одборничке групе “СДА 

Санџака” Емир Ашћерић, одборници Един Зећировић, Енис Имамовић, Муамер Бачевац, 

Адмир Муратовић и Касим Зоранић. 

 

Председник одборничке групе “СДА Санџака” Ахмедин Шкријељ је рекламирао 

повреду члана 115. Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара. 

 

Заменик председника Скупштине града Новог Пазара Албин Шаботић је преузео 

преседавање Скупштином. 

 

Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање шеснаесту тачку дневног реда. 

 

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

било  и “уздржаних” 5) усвојила предлог Одлуке о промени назива улице. 

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

безбедност града Новог Пазара. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по наведеној тачки дневног реда. 

 

Учешће у расправи су узели председник одборничке групе „СДА Санџака“  

Ахмедин Шкријељ, одборници Един Зећировић, Адмир Муратовић и заменик 

председника одборничке групе „СДА Санџака“ Емир Ашћерић. 

 

Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање седамнаесту тачку дневног реда. 
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Скупштина града је већином гласова (22 одборника су гласала “за”, “против” и 

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

града Новог Пазара. 

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

родну равноправност града Новог Пазара. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по осамнаестој тачки дневног реда.  

 

Учешће у расправи су узели председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин 

Шкријељ, председница одборничке групе  „Европски Нови Пазар-Расим Љајић” Сенада 

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

одборници Амела Лукач Зоранић, Банина Мудеризовић, Енис Имамовић, Ханади 

Хајдиновић, Един Зећировић и Адмир Муратовић. 

 

Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање осамнаесту тачку дневног реда. 

 

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

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

равноправност града Новог Пазара. 

Деветнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке 

о оснивању Јавне установе ССУ „Пендик“ Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу,  заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по деветнаестој тачки дневног реда и дао реч представнику предлагача Ханефији 

Брњичанину, члану Градског већа града Новог Пазара задуженом за координацију рада 

јавних предузећа.  

 

Учешће у расправи су узели председник одборничке групе „СДА Санџака“, 

Ахмедин Шкријељ и одборник Адмир Муратовић. 

 

Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање деветнаесту тачку дневног реда. 

 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

оснивању Јавне установе ССУ „Пендик“ Нови Пазар. 

Заменик председника Скупштине града је позвао заменика секретара да прозове 

одборнике како би утврдили да ли постоји кворум за рад и одлучивање. 

Заменик председника Скупштине града је констатовао, на основу извештаја заменика 

секретара, да седници присуствује 26 одборника и да постоји кворум за рад и одлучивање.  
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Двадесета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о 

изменама и допунама Статута ССУ „Пендик“ Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по двадесетој тачки дневног реда и дао реч представнику предлагача Ханефији 

Брњичанину, члану Градског већа града Новог Пазара задуженом за координацију рада 

јавних предузећа.  

 

Учешће у расправи су узели председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин 

Шкријељ, одборници Адмир Муратовић, Един Зећировић и заменик председника 

одборничке групе „СДА Санџака“ Емир Ашћерић. 

 

Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање двадесету тачку дневног реда. 

 

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

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

изменама и допунама Статута ССУ „Пендик“ Нови Пазар. 

Двадесет прва тачка дневног реда: Предлог Одлуке о преносу права коришћења 

на непокретности у јавној својини града Новог Пазара “Културном центру” Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по двадесет првој тачки дневног реда и дао реч известиоцу Џенани Сујевић, 

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

послове града Новог Пазара. 

 

Учешће у расправи су узели председник одборничке групе „СДА Санџака“, 

Ахмедин Шкријељ и одборник Адмир Муратовић. 

 

Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање двадесет прву  тачку дневног реда. 

 

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

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

непокретности у јавној својини града Новог Пазара “Културном центру” Нови Пазар. 

Двадесет другу тачка дневног реда: Предлог Одлуке о преносу права коришћења 

на непокретности у јавној својини града Новог Пазара Центру за социјални рад Нови 

Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу,  заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по двадесет другој тачки дневног реда и дао реч известиоцу Џенани Сујевић, 

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

послове града Новог Пазара. 
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Учешће у расправи су узели одборница Амела Лукач Зоранић, чланови Градског 

већа града Новог Пазара Мирсад Јусуфовић и Февзија Мурић, председник одборничке 

групе „СДА Санџака“ Ахмедин Шкријељ, одборници Един Зећировић и Адмир 

Муратовић. 

 

Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање двадесет другу тачку дневног реда. 

 

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

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

непокретности у јавној својини града Новог Пазара Центру за социјални рад Нови Пазар. 

Двадесет трећу тачка дневног реда: Предлог Одлуке о преносу права коришћења 

на непокретности у јавној својини града Новог Пазара Групи за стручно-педагошки надзор 

за град Нови Пазар, општине Тутин и Сјеницу. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу,  заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по двадесет трећој тачки дневног реда и дао реч известиоцу Џенани Суљевић, 

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

послове града Новог Пазара. 

 

Како се нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је ставио на 

гласање двадесет трећу тачку дневног реда. 

 

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

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

непокретности у јавној својини града Новог Пазара Групи за стручно-педагошки надзор за 

град Нови Пазар, општине Тутин и Сјеницу. 

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

повећање цена воде и канализације ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по двадесет четвртој тачки дневног реда и дао реч известиоцу Градимиру 

Недељековићу, ВД директору ЈКП “Водовод и канализација” Нови Пазар. 

 

Учешће у расправи су узели чланови Градског већа града Новог Пазара Мирсад 

Јусуфовић, Февзија Мурић и Ханефија Брњичанин, председник одборничке групе „СДА 

Санџака“ Ахмедин Шкријељ и одборници Амела Лукач Зоранић, Един Зећировић, Адмир 

Муратовић, Касим Зоранић, Енис Имамовић и Нафиљ Сејдовић. 

 

Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање двадесет четврту тачку дневног реда. 

 

Скупштина града је већином гласова (25 одборника је гласало “за”, 5 “против” и 

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

воде и канализације ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар. 
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Двадесет пета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“, за 2019. годину.  

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу,  заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по двадесет петој тачки дневног реда и дао реч известиоцу Зирафети Шкријељ из 

ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“. 

 

Како се нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је ставио на 

гласање двадесет пету тачку дневног реда. 

 

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

“уздржаних” није било) усвојила Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈП „Завод 

за урбанизам града Новог Пазара“, за 2019. годину. 

Заменик председника Скупштина града Новог Пазара је предложио паузу и одредио 

наставак седнице за 30. октобар 2020. године у 13:00 часова. 

Председница Скупштине града је наставила седницу 30. октобра 2020. године у 

13:21 часова, након чега је позвала  секретара Скупштине града да прозове одборнике 

ради утврђивања кворума за рад и одлучивање. 

Секретар скупштине је обавестио одборнике да су оправдано одсутни одборници: 

Алма Елфић, Дејан Кулунџић и Јахја Фехратовић. 

 

Председница Скупштине града је констатовала, на основу извештаја секретара 

Скупштине, да наставку седнице присуствује 36 одборника и да постоји кворум за рад и 

одлучивање.  

Двадесет шеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2019. 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 Мују Шаћировићу, директору Јавног 

предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“. 

  

Учешће у расправи су узели председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин 

Шкријељ, одборници Един Зецировић, Мехо Махмутовић, заменик председника 

одборничке групе „СДА Санџака“ Емир Ашћерић, одборници Адмир Муратовић и Ханади 

Хајдиновић. 

Одборник Един Зећировић је рекламирао повреду члана 115. Пословника о раду 

Скупштине града. 

Одборница Ханади Хајдиновић је рекламирала повреду члана 115. Пословника о 

раду Скупштине града Новог Пазара. 

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

тачку дневног реда ставио на гласање. 
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Скупштина града је већином гласова (25 одборника је гласало ,,за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Јавног 

предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2019. годину. 

Двадесет седма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду  

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, за 2019. годину.  

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

двадесет седмој тачки дневног реда и дала реч известиоцу Градимиру Недељковићу, ВД 

директора ЈКП “Водовод и канализација”, Нови Пазар. 

 

Учешће у расправи су узели одборник Сеад Реџовић, председник одборничке групе 

„СДА Санџака” Ахмедин Шкријељ, одборници Един Зећировић и Адмир Муратовић, 

начелник Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара, Џемил 

Диванефендић, председник одборничке групе „Европски Нови Пазар-Расим Љајић” 

Сенада Лековић, одборници Енис Имамовић, Мисала Праменковић, Нафиљ Сејдовић, 

Муамер Бачевац и Касим Зоранић. 

 

Председник одборнике групе “СДА Санџака” Ахмедин Шкријељ је рекламирао 

повреду члана 116. Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара Пазара. 

 

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

гласање двадесет седму тачку дневног реда. 

 

Скупштина града је већином гласова (24 одборника су гласала “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду  ЈКП 

„Водовод и канализација“ Нови Пазар, за 2019. годину.  

Председница Скупштине града је упозорила одборнике да искључиво говоре о 

питањима које су на дневном реду а затим је наставила са седницом. 

 

Председница Скупштине града је предложила да се тачке дневног реда 28, 29. и 30. 

обједине у расправи а гласа појединачно. 

 

Скупштина града је већином гласова (24 одборника су гласала “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог да се тачке дневног реда 28, 29. и 30. обједине у 

расправи а гласа појединачно. 

 

Председница Скупштине града је предложила да се тачке 62, 63, 64, 65. и 66. 

дневног реда обједине у расправи а гласа појединачно. 

 

Скупштина града је већином гласова (24 одборника су гласала “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог да се тачке 62, 63, 64, 65. и 66. дневног реда 

обједине у расправи а гласа појединачно. 
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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 известиоцима: ВД директора 

ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, Владимиру Маринковићу,  директору ЈКП “Градска 

чистоћа” Нови Пазар, Емину Омеровићу и ВД директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар 

Армину Меховићу. 

Председница Скупштина града Новог Пазара је предложила паузу у трајању од 10 

минута. 

Председница Скупштине града је наставила седницу у 16:45 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 присуствују 24 одборника и да постоји кворум за рад и одлучивање. 

Учешће у расправи су узели одборници Един Нумановић, Един Зећировић, Садика 

Џанковић, Амела Лукач Зоранић, Нафиљ Сејдовић, Мисала Праменковић, заменик 

председника одборничке групе “СДА Санџака” Емир Ашћерић, одборници Сеад Реџовић, 

Адмир Муратовић, Мехо Махмутовић, Енис Имамовић.  

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

обједињене тачке дневног реда на појединачно гласање. 

Двадесет осма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, за 2019. годину.  

Председница Скупштине града је ставила на гласање двадесет осму тачку дневног 

реда. 

  

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП 

„Градска топлана“ Нови Пазар, за 2019. годину. 

 

Двадесет девета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о 

раду  ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар, за 2019. годину. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање двадесет девету тачку 

дневног.  

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду  ЈКП 

„Градска чистоћа“ Нови Пазар, за 2019. годину. 

Тридесета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду  ЈКП 

„Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2019. годину. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање тридесету тачку дневног.  
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Скупштина града је већином гласова (25 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду  ЈКП 

„Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2019. годину. 

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 од 31. до 44. тачке и дала реч 

известиоцима и то: Ервину Ћоровићу, директору Дома здравља Нови Пазар, Аднану 

Диздаревићу, директору Центра за социјални рад Нови Пазар, Хусеину Мемићу, 

директору Културног центра Нови Пазар, Сеадетину Мујезиновићу, директору 

Регионалног позоришта Нови Пазар, Фуаду Баћинину, директору Музеја „Рас“ Нови 

Пазар, Зорану Поповићу, директору Историјског архива „Рас“ Нови Пазар, Елијасу 

Реброњи, директору Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар, Хајрудину 

Хајровићу, директору Регионалног центра за професионални развој запослених у 

образовању Нови Пазар, Кати Тиосављевић, представнику Туристичке организације Нови 

Пазар, Харису Гегићу, директору Регионалне туристичке организације Санџака, Едису 

Халковићу, представнику ССУ „Пендик“ Нови Пазар, Џемалудину Паучинцу, директору 

Канцеларије за младе Нови Пазар и Сабини Хочанин директорициа ПУ „Младост“ Нови 

Пазар.  

 Учешће у расправи по обједињеним тачкама дневног реда су узели заменик 

Градоначелника Града Новог Пазара Игор Нововић, председник одборничке групе „СДА 

Санџака“, Ахмедин Шкријељ, заменик председника одборничке групе „СДА Санџака“ 

Емир Ашћерић и одборници Амела Лукач Зоранић, Един Зећировић, Адмир Муратовић, 

Един Нумановић и Мисала Праменковић. 

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

расправу и позвала известиоце за завршну реч. 

Председница Скупштине града је ставила обједињене тачке на појединачно 

гласање.  

Тридесет прва тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

Дома здравља Нови Пазар, за 2019. годину.  

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Дома 

здравља Нови Пазар, за 2019. годину.  

Тридесет друга тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

Центра за социјални рад Нови Пазар, за 2019. годину.  

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Центра за 

социјални рад Нови Пазар, за 2019. годину. 

Тридесет трећа тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

Културног центра Нови Пазар, за 2019. годину.  
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Скупштина града је већином гласова (25 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Културног 

центра Нови Пазар, за 2019. годину.  

Тридесет четврта тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о 

раду Регионалног позоришта Нови Пазар, за 2019. годину.  

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

Регионалног позоришта Нови Пазар, за 2019. годину. 

Тридесет пета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

Центра за децу и омладину „Дуга“ Нови Пазар“, за 2019. годину.  

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Центра за 

децу и омладину „Дуга“ Нови Пазар“, за 2019. годину.  

Тридесет шеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о 

раду Музеја „Рас“ Нови Пазар, за 2019. годину.  

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Музеја 

„Рас“ Нови Пазар, за 2019. годину. 

Тридесет седма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

Историјског архива „Рас“ Нови Пазар, за 2019. годину.  

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

Историјског архива „Рас“ Нови Пазар, за 2019. годину. 

Тридесет осма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар, за 2019. годину.  

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Народне 

библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар, за 2019. годину.  

Тридесет девета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о 

раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, 

за 2019. годину. 

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, за 

2019. годину.  

Четрдесета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

Туристичке организације Нови Пазар, за 2019. годину.  
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Скупштина града је већином гласова (25 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Туристичке 

организације Нови Пазар, за 2019. годину. 

Четрдесет прва тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

Регионалне туристичке организације Санџака, за 2019. годину.   

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалне 

туристичке организације Санџака, за 2019. годину. 

Четрдесет друга тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о 

раду ССУ „Пендик“ Нови Пазар, за 2019. годину.   

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ССУ 

„Пендик“ Нови Пазар, за 2019. годину.  

Четрдесет трећа тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о 

раду Канцеларије за младе Нови Пазар, за 2019. годину.  

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду 

Канцеларије за младе Нови Пазар, за 2019. годину. 

Четрдесет четврта тачка дневног реда: Предлог Одлуке о усвајању извештаја о 

раду ПУ „Младост“ Нови Пазар. 

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ПУ 

„Младост“ Нови Пазар, за 2019. годину. 

 

На основу члана 119. став 2. Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, 

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

предложила да се тачке 45, 46, 47, 48, 70, 71. и 72. скину са дневног реда. 

 

Учешће у расправи су узели председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин 

Шкријељ и одборник Муамер Бачевац. 

 

Одборник Един Зећировић је рекламирао повреду члана 109. Пословника о раду 

Скупштине града Новог Пазара. 
 

У наставку седнице председница Скупштине града је позвала известиоца Џенану 

Суљевић, да Скупштини града образложи скидање тачака са дневног реда.  

 

Председница Скупштине града је одредила паузу у трајању од 5 минута. 
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Председница Скупштине града је наставила седницу након чега је позвала 

заменика секретара Скупштине града да прозове одборнике ради утврђивања кворума за 

рад и одлучивање. 

Председавајућа је констатовала, на основу извештаја заменика секретара 

Скупштине, да наставку седнице присуствује 35 одборника и да постоји кворум за рад и 

одлучивање.  

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог да се тачке 45, 46, 47, 

48, 70, 71. и 72. скину са дневног реда. 

  

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

„уздржаних“ није било) усвојила предлог да се тачке 45, 46, 47, 48, 70, 71. и 72. скину са 

дневног реда. 

  

Четрдесет пета тачка дневног реда: Предлог Решења о именовању директора ЈП 

за уређивање грађевинског земљишта „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 и дала реч известиоцу Хидајету Плојовићу, руководиоцу 

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

поверене послове града Новог Пазара. 

 Учешће у расправи су узели одборници Адмир Муратовић и Един Зећировић. 

 

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

четрдесет пету тачку дневног реда на гласање.        

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

„уздржаних“ није било) усвојила предлог Решења о именовању директора ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта „Нови Пазар“. 

Четрдесет шеста тачка дневног реда: Предлог Решења о утврђивању престанка 

мандата директора ЈП „Завод за урбанизам 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 града је ставила четрдесет 

шесту тачку дневног реда на гласање.        

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

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

директора ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“. 

Заменик председника Скупштине града Новог Пазара Албин Шаботић је преузео 

председавање седницом Скупштине града. 

 

Четрдесет седма тачка дневног реда: Предлог Решења о именовању ВД 

директора ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“. 
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Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по четрдесет седмој тачки дневног реда и дао реч представнику предлагача 

Ханефији Брњичанину, члану Градког већа града Новог Пазара задуженом за 

координацију рада јавних предузећа. 

 

Учешће у расправи су узели одборници Муамер Бачевац и Един Зећировић. 

 

 Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање четрдесет седму тачку дневног реда.        

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о именовању ВД директора ЈП „Завод за 

урбанизам града Новог Пазара“. 

Четрдесет осма тачка дневног реда: Предлог Решења о утврђивању престанка 

мандата ВД директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио расправу 

по четрдесет осмој тачки дневног реда. 

 

 Како се нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је ставио на 

гласање четрдесет осму тачку дневног реда.        

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

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

директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар. 

 

Четрдесет девета 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, заменик председника Скупштине града је отворио расправу 

по четрдесет деветој тачки дневног реда и дао реч представнику педлагача Ханефији 

Брњичанину, члану Градског већа града Новог Пазара задуженом за координацију рада 

јавних предузећа. 

  

Учешће у расправи су узели одборници Адмир Муратовић, Един Зећировић и 

заменик председника одборничке групе „СДА Санџака“ Емир Ашћерић. 

 

 Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање четрдесет девету тачку дневног.         

                       
Скупштина града је већином гласова (24 одборника су гласала ,,за”, ,,против” и 

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

„Паркинг сервис“ Нови Пазар. 
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Педесета тачка дневног реда: Предлог Решења о утврђивању престанка мандата 

директора ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар.  

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по педесетој тачки дневног реда. 

 

 Како се нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је ставио на 

гласање педесету тачку дневног реда.        

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

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

директора ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар. 

Педесет прва тачка дневног реда: Предлог Решења о именовању ВД директора 

ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио расправу 

по педесет првој тачки дневног реда и дао реч представнику предлагача Ханефији 

Брњичанин, члану Градског већа града Новог Пазара задуженом за координацију рада 

јавних предузећа. 

 

Учешће у расправи је узео одборник Адмир Муратовић. 

 

 Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање педесет прву тачку дневног реда.        

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

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

„Градска чистоћа“ Нови Пазар. 

Педесет друга тачка дневног реда: Предлог Решења о утврђивању престанка 

мандата ВД директора Туристичке организације Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по педесет другој тачки дневног реда. 

 

 Како се нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је ставио на 

гласање педесет другу тачку дневног реда.        

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

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

директора Туристичке организације Нови Пазар. 

Педесет трећа тачка дневног реда: Предлог Решења о именовању ВД директора 

Туристичке организације Нови Пазар. 



32 

 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио расправу 

по наведеној тачки дневног реда и дао реч представнику предлагача Ханефији 

Брњичанину, члану Градског већа града Новог Пазара задуженом за координацију рада 

јавних предузећа. 

  

Учешће у расправи су узели заменик градоначелника града Новог Пазара Игор 

Нововић, председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин Шкријељ, заменик 

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

Муратовић, Динхета Пулић, Мирзет Бектовић, Един Зећировић и Сеад Реџовић. 

 

 Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање педесет трећу тачку дневног реда.        

 

Скупштина града је већином гласова (21 одборник је гласао ,,за”, ,,против” и 

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

организације Нови Пазар. 

 

Педесет четврта тачка дневног реда: Предлог Решења о утврђивању престанка 

мандата директора Јавне установе ССУ „Пендик“, Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио расправу 

по педесет четвртој тачки дневног реда. 

 

 Како се нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је ставио на 

гласање педесет четврту тачку дневног реда.        

 

Скупштина града је већином гласова (23 одборника су гласала „за“, 2 „против“ и 

„уздржаних“ није било) усвојила предлог Решења о утврђивању престанка мандата 

директора Јавне установе ССУ „Пендик“, Нови Пазар. 

Педесет пета тачка дневног реда: Предлог Решења о именовању ВД директора 

„Установе за спорт“, Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио расправу 

по наведеној тачки дневног реда и дао реч представнику предлагача Ханефији 

Брњичанину, члану Градског већа града Новог Пазара задуженом за координацију рада 

јавних предузећа. 

 

Учешће у расправи је узео председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин 

Шкријељ. 

 

Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање педесет пету тачку дневног реда на гласање.        
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Скупштина града је већином гласова (24 одборника су гласала ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о именовању ВД директора „Установе 

за спорт“, Нови Пазар. 

Педесет шеста тачка дневног реда: Предлог Решења о утврђивању престанка 

мандата Главног урбанисте града Новог Пазара. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по педесет шестој тачки дневног реда. 

 

Учешће у расправи је узео заменик председника одборничке групе „СДА Санџака“ 

Емир Ашћерић. 

 

 Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање педесет шесту тачку дневног реда.        

 

Скупштина града је већином гласова (25 одборника је гласало ,,за”, 1 ,,против” и 

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

Главног урбанисте града Новог Пазара. 

Педесет седма тачка дневног реда: Предлог Решења о именовању Главног 

урбанисте града Новог Пазара. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по наведеној тачки дневног реда и дао реч представнику предлагача Ханефији 

Брњичанину, члану Градског већа града Новог Пазара задуженом за координацију рада 

јавних предузећа. 

 

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

Расим Љајић“ Сенада Лековић, заменик председника одборничке групе „СДА Санџака“ 

Емир Ашћерић   и одборник Един Зећировић. 

 

 Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање педесет седму тачку дневног реда.        

 

Скупштина града је већином гласова (24 одборника су гласала ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о именовању Главног урбанисте града 

Новог Пазара. 

Након констатације да је материјал по обједињеним тачкама дневног реда 

одборницима достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је 

отворио расправу.  

Учешће у расправи су узели известилац Исмаил Дупљак, шеф у Одељењу за 

друштвене делатности, Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара, 

председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин Шкријељ, одборници Един 

Зећировић и Адмир Муратовић.  
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Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је ставио 

обједињене тачке на појединачно гласање. 

 

Педесет осма тачка дневног реда: Предлог Решења о именовању чланова локалног 

Савета родитеља основних и средњих школа и ПУ Младост на подручју града Новог 

Пазара. 

 

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о именовању чланова локалног Савета 

родитеља основних и средњих школа и ПУ Младост на подручју града Новог Пазара. 

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

члана Школског одбора ОШ „Ћамил Сијарић“ Нови Пазар.  

                           
Скупштина града је већином гласова (24 одборника су гласала ,,за”, ,,против” и 

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

Школског одбора ОШ „Ћамил Сијарић“ Нови Пазар.  

Шесдесета тачка дневног реда: Предлог Решења о именовању чланова Школског 

одбора средње школе „Техничка школа“ Нови Пазар. 

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о именовању чланова Школског одбора 

средње школе „Техничка школа“ Нови Пазар. 

 

 

Шесдесет прва тачка дневног реда: Предлог Решења о разрешењу и именовању 

члана Школског одбора средње школе „Економско-трговинска школа“ Нови Пазар.  

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

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

Школског одбора средње школе „Економско-трговинска школа“ Нови Пазар. 

Шесдесет друга тачка дневног реда: Предлог Решења о разрешењу и именовању 

члана Школског одбора Школе за основно музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Нови 

Пазар. 

                            

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

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

Школског одбора Школе за основно музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Нови Пазар. 

Шесдесет трећа тачка дневног реда: Предлог Решења о разрешењу и именовању 

члана Управног одбора Историјског архива „Рас“, Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по шесдесет трећој тачки дневног реда и дао реч известиоцу Исмаилу Дупљаку, 
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шефу у Одељењу за друштвене делатности, Градске управе за изворне и поверене послове 

града Новог Пазара. 

 

Учешће у распарви је узео председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин 

Шкријељ.   

 

 Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање шесдесет трећу тачку дневног реда.  

 

Скупштина града је већином гласова (24 одборника је гласало ,,за”, 1 ,,против” и 

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

Управног одбора Историјског архива „Рас“, Нови Пазар. 

 

Шесдесет четврта тачка дневног реда: Предлог Решења о утврђивању предлога 

кандидата за састав Комисије за признавање права и враћање земљишта које је прешло у 

друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због 

неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа за подручје града 

Новог Пазара.  

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по шесдесет четвртој тачки дневног реда и дао реч известиоцу Есаду 

Махмутовићу, руководиоцу Одељења за скупштинске послове, послове градоначелника и 

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

 

Учешће у расправи је узео заменик председника одборничке групе „СДА Санџака“ 

Емир Ашћерић. 

 

 Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање шесдесет четврту тачку дневног реда.  

 

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о утврђивању предлога кандидата за 

састав Комисије за признавање права и враћање земљишта које је прешло у друштвену 

својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених 

обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа за подручје града Новог Пазара. 

Шесдесет пета тачка дневног реда: Предлог Решења о отуђењу Омеру Емровићу 

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

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

438/4 КО Нови Пазар, на потесу „ул Стевана Немање“ од 253 м
2
, ради изградње објекта. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен уз позив за седницу, заменик председника Скупштине града је отворио 

расправу по шесдесет петој тачки дневног реда и дао реч известиоцу Џенани Суљевић, 

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

послове града Новог Пазара. 
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Како се нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је ставио на 

гласање шесдесет пету тачку дневног реда.  

 

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

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о отуђењу Омеру Емровићу из Новог 

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

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

438/4 КО Нови Пазар, на потесу „ул Стевана Немање“ од 253 м
2
, ради изградње објекта. 

Шесдесет шеста тачка дневног реда: Разматрање стања насталог након избијања 

епидемије КОВИД-19 на нивоу града Новог Пазара и информација о предузетим 

активностима у периоду март-октобар 2020. године. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на седници, заменик председника Скупштине града је отворио расправу по 

шесдесет шестој тачки дневног реда и дао реч известиоцима и то: руководиоцу Одељења 

за ванредне ситуације и послове одбране Насеру Црновшанину, ВД директора Опште 

болнице у Новом Пазару др Меху Махмутовићу, запосленом у Дому здравља Нови Пазар 

Вахидину Мелајцу, директору Дома здравља Нови Пазар др Ервину Ћоровићу, директору 

Завода за јавно здравље Нови Пазар др Шефадилу Спахићу, команданту Штаба за 

ванредне ситуације града Новог Пазара, Градоначелнику Нихату Бишевцу и начелнику 

Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара Џемилу 

Диванефендићу. 

 

Учешће у расправи су узели заменик председника одборничке групе „СДА 

Санџака“ Емир Ашћерић, председница одборничке групе „Европски Нови Пазар-Расим 

Љајић“, председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин Шкријељ, заменик 

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

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

Имамовић, Един Зећировић, Ханади Хајдиновић, Касим Зоранић, Муамер Бачевац, Сеад 

Реџовић и Адмир Муратовић. 

Председник одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин Шкријељ је дао предлог да 

се одржи посебна седница са једином тачком дневног реда, на којој би било обезбеђено 

присуство менаџмента Опште болнице и Дома здравља, као и да се стави на увид 

медицинска документација за свако преминуло лице о узроцима смрти.   

Заменик председника Скупштине града је ставио на гласање предлог председника 

одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин Шкријељ, предлог да се одржи посебна 

седница са једином тачком дневног реда, на којој би било обезбеђено присуство 

менаџмента Опште болнице и Дома здравља, као и да се стави на увид медицинска 

документација за свако преминуло лице о узроцима смрти.  

Скупштина града није усвојила (5 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било), предлог председника одборничке групе „СДА Санџака“ Ахмедин 

Шкријељ, предлог да се одржи посебна седница са једином тачком дневног реда, на којој 

би било обезбеђено присуство менаџмента Опште болнице и Дома здравља, као и да се 

стави на увид медицинска документација за свако преминуло лице о узроцима смрти. 

  

 Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање шесдесет шесту тачку дневног реда.  
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Скупштина града је већином гласова (24 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила информацију о стању насталом након избијања 

епидемије КОВИД-19 на нивоу града Новог Пазара и предузетим активностима у периоду 

март-октобар 2020. године. 

Шесдесет седма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласноти на 

Статут Апотекарске установе Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на седници, заменик председника Скупштине града је отворио расправу по 

шесдесет седмој тачки дневног реда и дао реч представнику предлагача Февзији Мурић, 

члану Градског већа града Новог Пазара задуженом за здраство и социјалну политику. 

 

Учешће у распарви су узели председник одборничке групе „СДА Санџака“ 

Ахмедин Шкријељ  и одборник  Адмир Муратовић. 

 

 Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање шесдесет седму тачку дневног реда.  

 

Скупштина града је већином гласова (24 одборника су гласала ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о давању сагласноти на Статут 

Апотекарске установе Нови Пазар. 

Шесдесет  осма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на 

територији града Новог Пазара.  

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на седници, заменик председника Скупштине града је отворио расправу по 

шесдесет осмој тачки дневног реда и дао реч известиоцу Џемилу Диаванафендићу, 

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

 

Учешће у расправи су узели председник одборничке групе „СДА Санџака“ 

Ахмедин Шкријељ  и одборник  Адмир Муратовић. 

 

 Како се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине града је 

ставио на гласање шесдесет осму тачку дневног реда.  

 

Скупштина Града је већином гласова (24 одборника су гласала ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном 

времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији града Новог 

Пазара.  

 

Шесдесет девета тачка дневног реда: Одборничка питања. 

 

Заменик председника Скупштине града је констатовао да у складу са Пословником 

о раду Скупштине, није пристигло ниједно одборничко питање.  
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Пошто је исцрпљен дневни ред, заменик председника Скупштине града је 

закључио другу седницу Скупштине града Новог Пазара.   

 

Седница Скупштине града Новог Пазара је завршена 31. октобра 2020. године у 

06:15ч. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                     ПРЕДСЕДНИЦА          

Ахмедин Бињош, дипл. правник                    Др Анела Шемсовић 

 


