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             Република Србија 

             Град Нови Пазар 

          СКУПШТИНА ГРАДА 

              Број: 06-247/20 

Дана:  21. децембар 2020. године 

 

ЗАПИСНИК 

СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

НОВОГ ПАЗАРА, ОДРЖАНЕ 21. ДЕЦЕМБАР  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. 

Трећој седници Скупштине града Новог Пазара присуствују одборници: Рамиз 

Жупић, Сенада Лековић, Мехо Махмутовић, Алма Елфић, 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, Албин Шаботић, Никола Јоловић, Милена Јаковљевић, Јован Јовановић, 

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

Един Зећировић, Јасмина Никшић, Амела Лукач Зоранић, Јонуз Џанковић, Адмир 

Муратовић, Ферид Булић, Садика Џанковић, Мисала Праменковић, Сеад Реџовић, Решад 

Угљанин, Енис Имамовић, Ахмедин Шкријељ, Ханади Хајдиновић, Саима Брунчевић, 

Маида Балтић, Нафиљ Сејдовић, Емир Ашћерић, Динхета Пулић. 

 

Седници присуствују Секретар скупштине града Новог Пазара Ахмедин Бињош и 

заменик секретара Димитрије Веселиновић. 

 

Председница Скупштине града др Анела Шемсовић, отворила је трећу седницу 

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

извештаја секретара Скуштине, присуствују 43 одборника и да постоји кворум за рад и 

одлучивање.  

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

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

одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правда и помирења“ чији ће 

председник бити одборник Един Зећировић а заменик председника одборничке групе, 

одборник Един Нумановић. 
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Председница Скупштине града др Анела Шемсовић је истакла да је одборницима у 

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

Пазара, одржане 31. октобра 2020. године. 

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

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

Скупштине града Новог Пазара.  

Председница Скупштине града је ставила на усвајање записник са друге седнице 

Скупштине Града Новог Пазара одржане 31. октобра 2020. године. 

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

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

Пазара, одржане 31. октобра 2020. године. 

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

Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара, пристигао предлог председнице 

одборничке групе „Европски Нови Пазар  – Расим Љајић“, Сенаде Лековић, за допуну 

предложеног дневног реда, и то: 

1. Предлог решења о формирању Комисије за утврђивање последица насталих услед 

бојкота пописа становништва 2011. године. 

Председавајућа је дала реч овлашћеном представнику предлагача, председници 

одборничке групе „Европски Нови Пазар  – Расим Љајић“, Сенади Лековић. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог за допуну 

предложеног дневног реда председнице одборничке групе „Европски Нови Пазар  – Расим 

Љајић“, Сенаде Лековић, предлог Решења о формирању Комисије за утврђивање последица 

насталих услед бојкота пописа становништва 2011. године.  

Скупштина града је (34 одборника су гласала „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила предлог за допуну предложеног дневног реда, предлог Решења о 

формирању Комисије за утврђивање последица насталих услед бојкота пописа 

становништва 2011. 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: 

2. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о организацији Градских управа града 

Новог Пазара. 

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 измени и допуни Одлуке о организацији Градских управа града 

Новог Пазара. 
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Скупштина града је (33 одборника су гласала „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила предлог за допуну предложеног дневног реда, предлог Одлуке о измени и 

допуни Одлуке о организацији Градских управа 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: 

3. Предлог Одлуке о оснивању женске одборничке мреже Скупштине Града Новог 

Пазара. 

Председавајућа је дала реч овлашћеном представнику предлагача, одборници 

одборничке групе „СДА Санџака“, 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 оснивању женске одборничке мреже Скупштине града Новог 

Пазара. 

Скупштина града је (33 одборника су гласала „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила предлог за допуну предложеног дневног реда, предлог Одлуке о оснивању 

женске одборничке мреже Скупштине 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 председника 

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

реда, и то:  

4. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор локалног омбудсмана; 

5. 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 спровођењу јавног конкурса за избор локалног омбудсмана. 

Скупштина града је (33 одборника су гласала „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила предлог за допуну предложеног дневног реда, предлог Одлуке о 

спровођењу јавног конкурса за избор локалног омбудсмана. 

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 је (33 одборника су гласала „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) 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. 
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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: 

6. Предлог Одлуке о иницијативи за проглашење 28. септембра – дан Бошњака за 

бошњачки национални празник. 

Председавајућа је дала реч овлашћеном представнику предлагача, одборници 

одборничке групе „СДА Санџака“ Маиди Балтић. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог председника 

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

реда, предлог Одлуке о иницијативи за проглашење 28. септембра – дан Бошњака за 

бошњачки национални празник. 

Скупштина града је (41 одборник је гласао „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

усвојила предлог за допуну предложеног дневног реда, предлог Одлуке о иницијативи за 

проглашење 28. септембра – дан Бошњака за бошњачки национални празник. 

 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 „Академик Муамер Зукорлић-Странка правде и помирења”, Едина 

Зећировића, и то: 

7. Предлог Решења о разрешењу и избору члана Савета за здравство, социјалну 

политику и социјалну заштиту, борачка и инвалидска питања. 

Председавајућа је дала реч овлашћеном представнику предлагача, председнику 

одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правде и помирења”, Едину 

Зећировић. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог председника 

одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-странка правда и помирења”, Едина 

Зећировића, за допуну предложеног дневног реда, предлог Решења о разрешењу и избору 

члана Савета за здравство, социјлну политику и социјалну заштиту, борачка и инвалидска 

питања. 

Скупштина града је (43 одборника су гласала „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила предлог допуне предложеног дневног реда, предлог Решења о разрешењу и 

избору члана Савета за здравство, социјлну политику и социјалну заштиту, борачка и 

инвалидска питања. 

Председница Скупштине града је предложила измену предложеног дневног реда, 

предлог да се тачке 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26. и 27. обједине у расправи а гласа 

појединачно.  

Скупштина града је (24 одборника су гласала „за“, „против“ 10 и „уздржаних“ није 

било) усвојила предлог да се тачке дневног реда 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26. и 27. 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: 

8. Предлог Иницијативе за измену Закона о државним и другим празницима у 

Републици Србији (“Сл. гласник РС”, бр.43/2201, 101/2007 и 92/2011). 

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 Иницијативе за измену Закона о државним и другим празницима у 

Републици Србији (“Сл. гласник РС”, бр.43/2201, 101/2007 и 92/2011). 

Скупштина града (19 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

није усвојила предлог за допуну предложеног дневног реда, предлог Иницијативе за 

измену Закона о државним и другим празницима у Републици Србији (“Сл. гласник РС”, 

бр.43/2201, 101/2007 и 92/2011). 

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: 

9. Предлог одлуке о обавези објављивања предлога аката на званичној интернет 

страници Града Новог Пазара. 

Председавајућа је дала реч овлашћеном представнику предлагача, одборници 

Маиди Балтић. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог председника 

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

реда, предлог Одлуке о обавези објављивања предлога аката на званичној интернет 

страници Града Новог Пазара. 

Скупштина града (19 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

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

објављивања предлога аката на званичној интернет страници 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: 

10. Предлог одлуке о тражењу информација од републичких органа власти у вези 

постојања масовних гробница на територији 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 
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реда, предлог Одлуке о тражењу информација од Републичких органа власти у вези 

постојања масовних гробница на територији града Новог Пазара. 

Скупштина града (19 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

није усвојила предлог за допуну предложеног дневног реда, предлог одлуке о тражењу 

информација од републичких органа власти у вези постојања масовних гробница на 

територији 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: 

11. Предлог Одлуке о покретању иницијативе за оснивање Привредног суда у Новом 

Пазару. 

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 покретању иницијативе за оснивање Привредног суда у Новом 

Пазару. 

Скупштина града (19 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

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

иницијативе за оснивање Привредног суда у Новом Пазару. 

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: 

12. Предлог Одлуке о утврђивању правила при избору сталних и повремених радних 

тела Скупштине 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 утврђивању правила при избору сталних и повремених радних тела 

Скупштине града Новог Пазара.   

Скупштина града (19 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

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

правила при избору сталних и повремених радних тела Скупштине града Новог Пазара. 

Председник одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правда и 

помирења“, Един Зећировић, је рекламирао повреду члана 56. Пословника о раду 

Скупштине града Новог Пазара. 
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Председавајућа је позвала одборнике да се изјасне о примедби председника 

одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правда и помирења“ да је дошло 

до повреде члана 56. Пословника о раду Скупштине града Новог Пазара. 

Скупштина града није (19 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила примедбу председника одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-

Странка правда и помирења“, Едина Зећировића, да је дошло до повреде члана 56. 

Пословника о раду Скупштине град. 

 Учешће у распарави су узели Градоначелник града Новог Пазара Нихат Бишевац и 

председник одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правда и помирења“, 

Един Зећировић. 

  

Одборник Адмир Муратовић је рекламирао повреду члана 115. Пословника 

Скупшине града Новог Пазара.  

Одборник Ферид Булић је рекламирао повреду члана 11. Пословника Скупшине 

града Новог Пазара. 

 

Председавајућа је позвала одборнике да се изјасне о примедби одборника Ферида 

Булића да је дошло до повреде члана 11. Пословника о раду Скупштине града Новог 

Пазара. 

Скупштина града није (10 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није 

било) усвојила примедбу одборника Ферида Булића, да је дошло до повреде члана 11. 

Пословника о раду Скупштине града. 

 

Учешће у расправи је узела председница одборничке групе „Европски Нови Пазар-

Расим Љајић“, Сенада Лековић.  

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: 

13. Предлог Одлуке о покретању иницијативе за решавање статуса Бошњака и статуса 

регије Санџак. 

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 покретању иницијативе за решавање статуса Бошњака и статуса 

регије Санџак.  

Скупштина града (18 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

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

иницијативе за решавање статуса Бошњака и статуса регије Санџак. 

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: 

14. Предлог Одлуке о поступку припреме и ближој садржини Плана развоја града 

Новог Пазара за период 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 (18 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: 

15. Предлог за сазивање посебне седнице Скупштине града Новог Пазара у вези са 

повећаном смртношћу грађана 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 за сазивање посебне седнице Скупштине града Новог Пазара у вези са 

повећаном смртношћу грађана током 2020. године. 

Скупштина града (18 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

није усвојила предлог допуне предложеног дневног реда, предлог за сазивање посебне 

седнице Скупштине града Новог Пазара у вези са повећаном смртношћу грађана током 

2020. 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: 

16. Предлог Одлуке о додатној заштити породиља на територији града Новог Пазара. 

Председавајућа је дала реч представнику предлагача, одборници Саими Брунчевић. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог председника 

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

реда, предлог Одлуке о додатној заштити породиља на територији града Новог Пазара. 



 

 

 

9 

 

Скупштина града (18 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

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

заштити породиља на територији 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 „Академик Муамер Зукорлић-Странка правде и помирења“, Едина 

Зећировића, за допуну предложеног дневног реда, и то: 

 

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

територији града Новог Пазара.  

Председавајућа је дала реч представнику предлагача, одборнику Едину 

Нумановићу. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог председника 

одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правде и помирења“, Едину 

Зећировићу, за допуну предложеног дневног реда, предлог Одлуке о расписивању избора 

за чланове Савета месних заједница на територији града Новог Пазара.  

Скупштина града (18 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

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

избора за чланове Савета месних заједница на територији 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 за допуну 

предложеног дневног реда одборнице Амеле Лукач Зоранић, и то: 

18. Предлог Одлуке о измени и допуни Пословника Скупштине града Новог Пазара 

(“Службени лист града Новог Пазара” бр. 6/19).  

Председавајућа је дала реч предлагачу, одборници Амели Лукач Зоранић. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог одборнице Амеле 

Лукач Зоранић, предлог Одлуке о измени и допуни Пословника Скупштине града Новог 

Пазара (“Службени лист града Новог Пазара” бр.6/19). 

Скупштина града (17 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

није усвојила предлог за допуну предложеног дневног реда, предлог Одлуке о измени и 

допуни Пословника Скупштине града Новог Пазара (“Службени лист града Новог Пазара” 

бр. 6/19). 

У наставку седнице је секретар Скупштине града Новог Пазара поводом пристиглих 

допуна предложеног дневног реда дао објашњење да, сходно одредбама члана 109. става 5. 

Пословник Скупштине града  „предлози сачињени супротно одредбама овог члана и члана 

138. овог Пословника неће бити узети у разматрање“, те у вези са тим исти не могу бити 

разматрани као предлози за допуну предложеног дневног реда. 

Председница Скупштине града Новог Пазара је прочитала предлоге за допуну 

предложеног дневног реда, који сходно горе наведеном члану, не испуњавају прописану 

форму, и то: 
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1. Разматрање безбедносне ситуације у Новом Пазару и достављање извештаја 

Савета за безбедност града Новог Пазара, чији је предлагач одборник 

одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правде и помирења“,  

Адмир Муратовић; 

2. Давање сагласности на тромесечни извештај о раду Културног центра Нови 

Пазар за период од 1.7. до 1.10.2020. године, чији је предлагач одборник 

одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правде и помирења“, 

Адмир Муратовић; 

3. Давање сагласности на тромесечни извештај о раду ЈКП “Градска чистоћа”, 

Нови Пазар за период од 1.7. до 1.10.2020. године, чији је предлагач одборница 

одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правда и помирења“, 

Јасмина Никшић; 

4. Давање сагласности на тромесечни извештај о раду Јавног предузећа Завод за 

урбанизам Нови Пазар за период од 1.7. до 1.10.2020. године, чији је предлагач 

одборник одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правде и 

помирења“, Адмир Муратовић; 

5. Давање сагласности на тромесечни извештај о раду Јавног предузећа за 

уређивање грађевинског земљишта Нови Пазар за период од 1.7. до 1.10.2020. 

године, чији је предлагач одборница одборничке групе „Академик Муамер 

Зукорлић-Странка правда и помирења“,  Амела Лукач Зоранић. 

 

Одборник Адмир Муратовић је рекламирао повреду Пословника Скупштине града 

Новог Пазара. 

Одборница Амела Лукач Зоранић је рекламирала повреду чланова 43. и 44. 

Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

Председник одборничке групе “СДА Санџака” Ахмедин Шкријељ је рекламирао 

повреду члана 112. став 2. и члана 116. Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

 Одборник Ферид Булић је рекламирао повреду чланова 109. и 119. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

Одборница Банина Мудеризовић је рекламирала повреду члана 115. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

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

Еминбеговић је рекламирао повреду члана 115. Пословника Скупштине града Новог 

Пазара.  

У наставку седнице учешће у расправи су узели секретар Скупштине града Новог 

Пазара, председник одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правде и 

помирења“ Един Зећировић, председник одборничке групе “СДА Санџака” Ахмедин 

Шкријељ као и одборници Адмир Муратовић, Ирфан Међедовић и Мирзет Бектовић. 

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: 
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19. Предлог Одлуке о покретању иницијативе за повећање надлежности и 

унапређење положаја локалне самоуправе. 

Председавајућа је дала реч представнику предлагача, одборнику Нафиљу Сејдовићу. 

Председница Скупштине града је ставила на гласање предлог за допуну 

предложеног дневног реда председника одборничке групе „СДА Санџака“, Ахмедина 

Шкријеља, предлог Одлуке о покретању иницијативе за повећање надлежности и 

унапређење положаја локалне самоуправе. 

Скупштина града (17 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

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

иницијативе за повећање надлежности и унапређење положаја локалне самоуправе. 

 

Одборник Емир Ашћерић је рекламирао повреду чланова 49. и 76. Пословника 

Скупшине града Новог Пазара. 

Председавајућа је позвала одборнике да се изјасне о примедбама одборника Емира 

Ашћерића да је дошло до повреде чланова 49. и 76. Пословника. 

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

није усвојила примедбу одборника Емира Ашерића да је дошло до повреде чланова 49. и 

76. Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

 У наставку седнице се прешло на усвајање дневног реда у целини, са усвојеним 

предлозима за измене и допуне предложеног дневног реда.  

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

било) усвојила дневни ред у целини.  

 

                                               ДНЕВНИ  РЕД: 

1. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборници Вукомановић 

Данијели; 

2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику Јовановић Јовану; 

3. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Кулунџић Дејану; 

4. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници Јаковљевић Милени; 

5. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Фехратовић Јахји; 

6. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику Џанковић Јонузу; 

7. Предлог Одлуке о буџету града Новог Пазара за 2021. годину са Кадровским 

планом Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара, 

Градске управе за наплату јавних прихода града Новог Пазара, Градског 

правобранилаштва, Службе интерне ревизије града Новог Пазара, Службе 

буџетске инспекције града Новог Пазара, за 2021. годину; 

8. Предлог Одлуке о трећој измени буџета града Новог Пазара, за 2020. годину; 
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9. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације за део 

центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеље Новопазарска 

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

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

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

(измена 7); 

10. Предлог Одлуке о обезбеђивању већег учешћа жена у процесу доношења одлука, 

изменама и допунама општих аката града Новог Пазара; 

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

„Установе за спорт“ Нови Пазар; 

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

за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2021. годину; 

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

урбанизам града Новог Пазара“, за 2021. годину; 

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

топлана“ Нови Пазар, за 2021. годину; 

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

канализација“ Нови Пазар, за 2021. годину; 

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

чистоћа“ Нови Пазар, за 2021. годину; 

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

сервис“ Нови Пазар, за 2021. годину; 

18. Предлог Одлуке о радном времену Апотекарске установе Нови Пазар; 

19. Предлог Одлуке о давању на коришћење пословних просторија Апотекарској 

установи Нови Пазар; 

20. Предлог Решења о утврђивању престанка права јавне својине града Новог Пазара 

на кат. парцели бр. 1958/2 КО Лукарско Гошево и утврђује се право власника 

незаконито изграђеног објекта Фелић Елме из Новог Пазара да стекне право 

својине уз накнаду, непосредном погодбом; 

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

22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и 

жалбе; 

23. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за културно-

историјске споменике и давање назива улицама и трговима; 

24. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора 

Туристичке организације Нови Пазар; 

25. Предлог Решења о отуђењу Дука Инвест ДОО из Новог Пазара, уз накнаду, 

земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара 
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од 111/1699 КО Нови Пазар, на кат. парцели бр. 722 КО Нови Пазар, уписаној у 

листу непокретности бр. 16462 КО Нови Пазар; 

26. 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; 

27. 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; 

28. Предлог Решења о формирању Комисије за утврђивање последица насталих 

услед бојкота пописа становништва 2011. године; 

29. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о организацији Градских управа града 

Новог Пазара; 

30. Предлог Одлуке о оснивању женске одборничке мреже Скупштине града Новог 

Пазара; 

31. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор локалног омбудсмана; 

32. Предлог одлуке о приступању изради Програма заштите животне средине Града 

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

33. Предлог одлуке о иницијативи за проглашење 28. септембра – дан Бошњака за 

бошњачки национални празник; 

34. Предлог Решења о разрешењу и избору члана Савета за здравство, социјалну 

политику и социјалну заштиту, борачка и инвалидска питања; 

35. Одборничка питања. 

 

Председница Скупштина града Новог Пазара је предложила паузу у трајању од 45 

минута. 

Председница Скупштине града је наставила седницу у 14:10 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 

одборници Вукомановић Данијели. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

дневног реда. 

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

прву тачку дневног реда. 
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Скупштина града је већином гласова (34 одборника је гласало “за”, “против” и 

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

одборници Вукомановић Данијели. 

Председница Скупштине града је констатовала да је одборници Вукомановић 

Данијели престао мандат одборника у Скупштини града Новог Пазара. 

 

Друга тачка дневног реда: Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику 

Јовановић Јовану. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

дневног реда. 

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

другу тачку дневног реда. 

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

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

Јовановић Јовану. 

 

Трећа тачка дневног реда: Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата 

одборнику Кулунџић Дејану. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

дневног реда. 

 

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 је гласало “за”, “против” и 

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

одборнику Кулунџић Дејану. 

Председница Скупштине града је констатовала да је одборнику Кулунџић Дејану 

престао мандат одборника у Скупштини града Новог Пазара. 

Четврта тачка дневног реда: Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници 

Јаковљевић Милени. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

дневног реда. 

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

четврту  тачку дневног реда. 

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

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

Јаковљевић Милени. 

Пета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата 

одборнику Фехратовић Јахји. 
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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 наведеној тачки 

дневног реда. 

 

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

пету тачку дневног реда. 

Скупштина града је већином гласова (36 одборника је гласало “за”, “против” и 

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

одборнику Фехратовић Јахји. 

Председница Скупштине града је констатовала да је одборнику Фехратовић Јахји 

престао мандат одборника у Скупштини града Новог Пазара. 

Шета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику 

Џанковић Јонузу. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

дневног реда. 

Учешће у расправи су узели одборници Мирзет Бектовић, Ферид Булић, Адмир 

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

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

и одборник Вахидин Мелајац. 

Председник одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правде и 

помирења“, Един Зећировић је рекламирао повреду члана 115. Пословника Скупштине 

града Новог Пазара. 

 

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

гласање шесту тачку дневног реда. 

Скупштина града је већином гласова (44 одборника је гласало “за”, “против” и 

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

Џанковић Јонузу. 

 

Градоначелник града Новог Пазара је замолио све присутне да минутом ћутања или 

Ел Фатихом изразе поштовање преминулом Ешрефу Дзанафендићу, који је био грађанин 

нашег града. 

 

Седма тачка дневног реда: Предлог Одлуке о буџету града Новог Пазара за 2021. 

годину са Кадровским планом Градске управе за изворне и поверене послове града Новог 

Пазара, Градске управе за наплату јавних прихода града Новог Пазара, Градског 

правобранилаштва, Службе интерне ревизије града Новог Пазара, Службе буџетске 

инспекције града Новог Пазара, за 2021. годину. 
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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. 

 

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 представнику предлагача Сенаду Мелајцу, шефу 

Одсека за буџет у Одељењу за финансије, Градске управе за изворне и поверене полсове 

града Новог Пазара.  

 

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

повреду члана 107. став 1. и  2. и члана 113. Пословника Скупшине града Новог Пазара 

као и члан 100. Статута града Новог Пазара. 

 

Одбоник Емир Ашћерић је рекламирао повреду члана 112. Пословника Скупштине 

града Новог Пазара.  

Одборник Адмир Муратовић је рекламирао повреду члана 115. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

 

Председавајућа је позвала одборнике да се изјасне о примедбама одборника Емира 

Ашћерића да је дошло до повреде члана 112. Пословника. 

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

било) није усвојила примедбу одборника Емира Ашћерића да је дошло до повреде чланова 

112. Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

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

заменик градоначелника града Новог Пазара Игор Нововић, чланови Градског већа 

Улфета Демчовић и Мирсад Јусуфовић, начелник Градске управе за изворне и поверене 

послове града Новог Пазара, Дземил Диванафендић, начелник Градске управе за наплату 

јавних прихода града Новог Пазара, Мирзет Бојаџић, председница одборничке групе 

„Европски Нови Пазар – Расим Љајић“, Сенада Лековић, председник одборничке групе 

„Академик Муамер Зукорлић-Странка правде и помирења“, Един Зећировић, заменик 

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

Еминбеговић, заменик председника одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-

Странка правде и помирења“, Един Нумановић и одборници Един Ђерлек, Емир Ашћерић, 

Вахидин Мелајац, Сеад Реџовић, Ферид Булић, Јасмина Никшић, Мисала Праменковић, 

др Ханади Хајдиновић, Едина Рашљанин, Муамер Бачевац, Сања Нићифоровић, Сенада 

Маврић, Рамиз Жупић, Ирфан Међедовић, Јонуз Џанковић и Амела Лукач Зоранић.  

У наставку седнице одборник Нафиљ Сејдовић је истакао да у предлогу Одлуке о 

буџету града Новог Пазара за 2021. годину са Кадровским планом Градске управе за 

изворне и поверене послове града Новог Пазара, Градске управе за наплату јавних 

прихода града Новог Пазара, Градског правобранилаштва, Службе интерне ревизије града 

Новог Пазара, Службе буџетске инспекције града Новог Пазара, за 2021. Годину, на 

страни број 3 треба исправити техничку грешку. 
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Одборник Енис Имамовић је рекламирао повреду чланова 99. и 100. Пословника 

Скупштине града Новог Пазара. 

 

Председавајућа је позвала одборнике да се изјасне о примедби одборника Ениса 

Имамовића да је дошло до повреде чланова 99. и 100. Пословника Скупштине града Новог 

Пазара. 

Скупштина града (18 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

није усвојила примедбу одборника Ениса Имамовића да је дошло до повреде чланова 99. и 

100. Пословника Скупштине града Новог Пазара.  

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

расправу и позвала известиоца за завршну реч. 

Скупштина града је већином гласова (26 одборника је гласало “за”, 11 “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о буџету града Новог Пазара за 2021. 

годину са Кадровским планом Градске управе за изворне и поверене послове града Новог 

Пазара, Градске управе за наплату јавних прихода града Новог Пазара, Градског 

правобранилаштва, Службе интерне ревизије града Новог Пазара, Службе буџетске 

инспекције града Новог Пазара, за 2021. годину. 

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

минута. 

Председница Скупштине града је наставила седницу у 21:00 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 представнику предлагача Сенаду Мелајцу, шефу 

Одсека за буџет, Одељења за финансије Градске управе за изворне и поверене полсове 

града Новог Пазара.  

 

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

повреду чланова 112. и 116. Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

 

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

члан Градског већа Мирсад Јусуфовић, председник одборничке групе „Академик Муамер 

Зукорлић-Странка правде и помирења“, Един Зећировић, председник одборничке групе 

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

Муамер Зукорлић-Странка правде и помирења“, Един Нумановић, заменик председника 

одборничке групе „Европски Нови Пазар– Расим Љајић“, Елвир Еминбеговић, заменик 
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председника одборничке групе „СДА Санџака“ Емир Ашћерић, као и одборници Ферид 

Булић, Един Ђерлек, Адмир Муратовић, Сеад Реџовић и Јонуз Џанковић. 

 

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

расправу и позвала известиоца за завршну реч. 

Скупштина града је већином гласова (26 одборника је гласало ,,за”, 7 “против” и 

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

Новог Пазара за 2020. годину. 

Председница Скупштина града Новог Пазара је одредила паузу и одредила наставак 

седнице наредног дана 22. децембра 2020. године у 10 часова. 

Председница Скупштине града је наставила седницу наредног дана 22. децембра 

2020. године у 10 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.  

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

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

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

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

Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац, за потес Шутеновац 2 - (измена 7).  

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 представнику предлагача Енису Зековићу, шефу у 

Одељењу за имовинско правне послове Градске управе за изворне и поверене послове 

града Новог Пазара.  

 

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

гласање девету тачку дневног реда. 

 

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

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

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

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

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

Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац, за потес Шутеновац 2 - (измена 7). 

Десета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о обезбеђивању већег учешћа жена у 

процесу доношења одлука, изменама и допунама општих аката 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 

десетој тачки дневног реда и дала реч представници предлагача, одборници Ханади 

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

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

Емир Ашћерић и одборници Емира Колашинац, Един Ђерлек, Амела Лукач Зоранић, 

Мисала Праменковић и Адмир Муратовић. 

 

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

гласање десету тачку дневног реда. 

 

Скупштина града је већином гласова (43 одборника су гласала ,,за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о обезбеђивању већег учешћа жена у 

процесу доношења одлука, изменама и допунама општих аката града Новог Пазара. 

Једанаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о 

изменама и допунама Статута „Установе за спорт“ 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 

једанаестој тачки дневног реда и дала реч представнику предлагача Емиру Мехмедовићу, 

директору „Установе за спорт“ Нови Пазар. 

Одборник Ферид Булић и Јонуз Џанковић, су рекламирали повреду члана 118. 

Пословника Скупштине града Новог Пазара.  

  

 Учешће у расправи су узели председник одборничке групе „Академик Муамер 

Зукорлић-Странка правде и помирења“, Един Зећировић, заменик одборничке групе 

„Европски Нови Пазар  – Расим Љајић“, Елвир Еминбеговић као и одборници Јонуз 

Џанковић, Адмир Муратовић и  Мирзет Бектовић. 

 

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

Елвир Еминбеговић је рекламирао повреду члана 116. Пословника 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 (25 одборника је гласало “за”, “против” и 

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

изменама и допунама Статута „Установе за спорт“ Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по обједињеним тачкама 12, 13, 14, 15, 16. и 17. 

дневног реда одборницима достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града 

је отворила расправу по обједињеним тачкама дневног реда и дала реч известиоцима и то: 

Мују Шаћировић, директору Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 

„Нови Пазар“, Енесу Шкријељу, ВД директора ЈП „Завод за урбанизам града Новог 

Пазара“, Владимиру Маринковићу, ВД директора ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, 

Градимиру Недељковићу, ВД директора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, 

Армину Меховићу, ВД директора ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар, Емиру Спици, ВД 

директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар. 
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 Председница Скупштина града Новог Пазара је предложила паузу у трајању од 60 

минута. 

Председница Скупштине града је наставила седницу у 13:54 часова, након чега је 

позвала  секретара Скупштине града да прозове одборнике ради утврђивања кворума за 

рад и одлучивање. 

Председавајућа је констатовала, на основу извештаја секретара Скупштине, да 

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

Учешће у расправи по обједињеним тачкама дневног реда су узели Ханефија 

Брњичанин, члан Градског већа града Новог Пазара, председник одборничке групе „СДА 

Санџака“, Ахмедин Шкријељ, председница одборничке групе „Европски Нови Пазар  – 

Расим Љајић“, Сенада Лековић, председник одборничке групе „Академик Муамер 

Зукорлић-Странка правде и помирења“, Един Зећировић, заменик председника 

одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правде и помирења“ Един 

Нумановић, заменик одборничке групе „СДА Санџака“, Емир Ашћерић као и одборници 

Амела Лукач Зоранић, Мисала Праменковић, Ханади Хајдиновић, Един Ђерлек, Јасмина 

Никшић, Адмир Муратовић, Нафиљ Сејдовић, Ферид Булић, Сеад Реџовић и Јонуз 

Џанковић.  

 

Одборник Ферид Булић је рекламирао повреду члана 44. Пословника Скупштине 

града Новог Пазара. 

 

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.  

Дванаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на План и 

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

2021. годину. 

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

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

рада Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2021. 

годину. 

Тринаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на План и 

програм рада ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“, за 2021. годину. 

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

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

рада ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“, за 2021. годину. 

Четрнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на План и 

програм рада ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, за 2021. годину. 
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Скупштина града је већином гласова (24 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

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

рада ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, за 2021. Годину. 

Петнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на План и 

програм рада ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, за 2021. годину. 

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

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

рада ЈКП „ Водовод и канализација “ Нови Пазар, за 2021. годину. 

Шеснаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на План и 

програм рада ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар, за 2021. годину. 

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

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

рада ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар, за 2021. годину. 

Седамнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању сагласности на План и 

програм рада ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2021. годину. 

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

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

рада ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2021. годину. 

Осамнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о радном времену Апотекарске 

установе 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 представнику предлагача Малићи Плојовић, 

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

и поверене послове града Новог Пазара. 

 

Учешће у расправи је узела одборница Банина Мудеризовић. 

 

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

гласање осамнаесту тачку дневног реда. 

 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о радном времену Апотекарске установе 

Нови Пазар. 

Деветнаеста тачка дневног реда: Предлог Одлуке о давању на коришћење 

пословних просторија Апотекарској установи 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 представнику предлагача Пемби Џанковић, шефу 
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у Одељењу за имовинско-правне послове, Градске управе за изворне и поверене послове 

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 Пазара. 

 

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

Муратовић. 

 

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

гласање деветнаесту тачку дневног реда. 

 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о давању на коришћење пословних 

просторија Апотекарској установи Нови Пазар. 

Двадесета тачка дневног реда: Предлог Решења о утврђивању престанка права 

јавне својине града Новог Пазара на кат. парцели бр. 1958/2 КО Лукарско Гошево и 

утврђује се право власника незаконито изграђеног објекта Фелић Елме из Новог Пазара да 

стекне право својине уз накнаду, непосредном погодбом. 

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 представнику предлагача Пемби Џанковић, шефу 

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

града Новог Пазара. 

 

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

двадесету тачку дневног реда. 

 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о утврђивању престанка права јавне 

својине града Новог Пазара на кат. парцели бр. 1958/2 КО Лукарско Гошево и утврђује се 

право власника незаконито изграђеног објекта Фелић Елме из Новог Пазара да стекне 

право својине уз накнаду, непосредном погодбом. 

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

ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

двадесет првој тачки дневног. 

 

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

двадесет прву тачку дневног реда. 
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Скупштина града је већином гласова (25 одборника је гласало “за”, “против” и 

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

„Градска топлана“ Нови Пазар. 

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

члана Комисије за представке и жалбе. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

двадесет другој тачки дневног реда.  

 

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

гласање двадесет другу тачку дневног реда. 

 

Скупштина града је већином гласова (36 одборника је гласало “за”, “против” и 

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

Комисије за представке и жалбе. 

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

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

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

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

двадесет трећој тачки дневног реда.  

 

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 (36 одборника је гласало “за”, “против” и 

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

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

Двадесет четврта тачка дневног реда: Предлог Решења о разрешењу и именовању 

председника Управног одбора Туристичке организације 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 

двадесет четвртој тачки дневног реда.  

 

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

двадесет четврту тачку дневног реда. 

 

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

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

Управног одбора Туристичке организације Нови Пазар. 

Након констатације да је материјал по обједињеним тачкама од 25. до 29. тачке 

дневног реда, одборницима достављен уз позив за седницу, председница Скупштине града 

је отворила расправу по обједињеним тачкама дневног реда. 
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Учешће у расправи по обједињеним тачкама дневног реда су узеле одборнице Амела 

Лукач Зоранић и Садика Џанковић.  

 

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

расправу и ставила обједињене тачке на појединачно гласање. 

Двадесет пета тачка дневног реда: 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. 

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

“уздржаних” није било) усвојила 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. 

Двадесет шеста тачка дневног реда: 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. 

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

“уздржаних” није било) усвојила 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. 

Двадесет седма тачка дневног реда: 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. 

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

“уздржаних” није било) усвојила 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. 

Двадесет осма тачка дневног реда: Предлог решења о формирању Комисије за 

утврђивање последица насталих услед бојкота пописа становништва 2011. године. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на седници, председница Скупштине града је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда и дала реч представнику предлагача, председници одборничке групе 

„Европски Нови Пазар-Расим Љајић“ Сенади Лековић. 
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Скупштина града (8 одборника је гласало „за“, „против“ и „уздржаних“ није било) 

није усвојила примедбу одборнице Амеле Лукач Зоранић да је дошло до повреде члана 115. 

Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

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

председник одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правде и помирења“, 

Един Зећировић, заменик председника одборничке групе „Европски Нови Пазар-Расим 

Љајић“ Елвир Еминбеговић, као и одборници Муамер Бачевац, Вахидин Мелајац, Адмир 

Муратовић, Мисала Праменковић и Ферид Булић. 

 

Председник одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка правде и 

помирења“, Един Зећировић је рекламирао повреду члана 115. Пословника Скупштине 

града Новог Пазара. 

 

Одборница Амела Зорнић Лукач је рекламирала повреду члана 115. Пословника о 

раду Скупштине града Новог Пазара.  

 

Председавајућа је позвала одборнике да се изјасне о примедбама одборнице Амеле 

Лукач Зоранић да је дошло до повреде члана 115. Пословника Скупштине града Новог 

Пазара. 

 

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

ставио на гласање двадесет осму тачку дневног реда. 

 

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

“уздржаних” није било) усвојила предлог Предлог решења о формирању Комисије за 

утврђивање последица насталих услед бојкота пописа становништва 2011.године. 

Двадесет девета тачка дневног реда: Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о 

организацији Градских управа града Новог Пазара. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на седници, председница Скупштине града је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда и дала реч представнику предлагача, заменику председника 

одборничке групе „СДА Санџака“, Емиру Ашћерићу. 

 

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

Ахмедин Шкријељ као и одборници  Муамер Бачевац и Адмир Муратовић. 

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

ставио на гласање двадесет девету тачку дневног реда. 

 

Скупштина града је већином гласова (42 одборника је гласало “за”, “против” и 

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

организацији Градских управа града Новог Пазара. 
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Тридесета тачка дневног реда: Предлог Одлуке о оснивању женске одборничке 

мреже Скупштине града Новог Пазара. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на седници, председница Скупштине града је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда и дала реч представнику предлагача, одборници одборничке групе 

„СДА Санџака“, Динхети Пулић. 

 

Учешће у расправи су узели председница Скупштине града Анела Шемсовић, 

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

одборници Јасмина Никшић и Адмир Муратовић. 

 

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

ставио на гласање тридесету тачку дневног реда. 

 

Скупштина града је већином гласова (40 одборника је гласало “за”, “против” и 

“уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о оснивању женске одборничке мреже 

Скупштине града Новог Пазара. 

Тридесет прва тачка дневног реда: Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса 

за избор Локалног омбудсмана. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на седници, председница Скупштине града је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда и дала реч представнику предлагача, заменику председника 

одборничке групе „СДА Санџака“, Емиру Ашћерићу. 

 

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

Ахмедин Шкријељ и одборници Муамер Бачевац и Адмир Муратовић. 

 

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

повреду члана 116. Пословника Скупштине града Новог Пазара. 

 

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

ставио на гласање тридесету прву тачку дневног реда. 

 

Скупштина града је већином гласова (39 одборника је гласало “за”, “против” и 

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

локалног омбудсмана. 

Тридесет друга тачка дневног реда: Предлог Одлуке о приступању изради 

Програма заштите животне средине Града Новог Пазара за период од 2021. до 

2023.године. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на седници, председница Скупштине града је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда и дала реч представнику предлагача, заменику председника 

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

Ахмедин Шкријељ, председник одборничке групе групе „Академик Муамер Зукорлић-

Странка правде и помирења“, Един Зећировић и одборник Адмир Муратовић. 

 

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

ставио на гласање тридесет другу тачку дневног реда. 

 

Скупштина града је већином гласова (38 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Одлуке о приступању изради Програма заштите 

животне средине Града Новог Пазара за период од 2021. до 2023. године. 

Тридесет трећа тачка дневног реда: Предлог одлуке о иницијативи за 

проглашење 28. септембра – дан Бошњака за бошњачки национални пазник. 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на седници, председница Скупштине града је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда и дала реч представнику предлагача, одборници одборничке групе 

„СДА Санџака“, Маиди Балтић. 

 

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

Ахмедин Шкријељ, председник одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка 

правде и помирења“, Един Зећировић, заменик председника одборничке групе „Европски 

Нови Пазар-Расим Љајић“, Елвир Еминбеговић, и одборници Адмир Муратовић и Муамер 

Бачевац. 

 

Одборник Адмир Муратовић је рекламирао повреду Пословника Скупштине града 

Новог Пазара. 

 

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

гласање тридесет трећу тачку дневног реда.  

 

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

било и ,,уздржаних” 4) усвојила предлог Одлуке о иницијативи за проглашење 28. 

септембра – дан Бошњака за бошњачки национални пазник. 

Тридесет четврта тачка дневног реда: Предлог Решења о разрешењу и избору 

члана Савета за здраство, социјалну политику и социјалну заштиту, борачка и инвалидска 

питања. 

 

Након констатације да је материјал по наведеној тачки дневног реда одборницима 

достављен на седници, председница Скупштине града је отворила расправу по наведеној 

тачки дневног реда и дала реч представнику предлагача, заменику одборничке групе 

„Академик Муамер Зукорлић-Странка правде и помирења“, Едину Нумановићу. 

 

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

тридесет четврту тачку дневног реда. 
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Скупштина града је већином гласова (35 одборника је гласало ,,за”, ,,против” и 

,,уздржаних” није било) усвојила предлог Решења о разрешењу и избору члана Савета за 

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

 

Тридесет пета тачка дневног реда: Одборничка питања. 

 

Председница Скупштине града је констатовала да је у складу са Пословником 

Скупштине града Новог Пазара пристигао велики број одборничких питање и дала реч 

секретару Скупштине.  

 

Секретар Скупштине града је цитирао члан 49. Пословника Скупштине града “ако 

то није могуће због потребе прикупљања података и информација или из других разлога, 

представник органа или радног тела на које се питање односи има право затражити да 

Скупштина одреди дужи рок за припрему одговора”, те сходно овом члану Одељења и 

Службе у Градској управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара, доставиће 

одговор на достављења одборничка питања у што краћем року. 

 

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

Ахмедин Шкријељ, председник одборничке групе „Академик Муамер Зукорлић-Странка 

правде и помирења“, Един Зећировић и одборник Ферид Булић. 

  

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

седницу Скупштине града Новог Пазара.   

 

Седница Скупштине града Новог Пазара је завршена 22. децембра 2020. године у 

20:38ч. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                   ПРЕДСЕДНИЦА          

Ахмедин Бињош, дипл. правник                   Др Анела Шемсовић 

 


