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P R E D S J E D N I K U 

SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA 

 

Na osnovu člana 44. stav 1. i člana 149. Statuta grada Novog Pazara 
(„Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/19), člana 44. stav 1. i člana 138. stav 1. 
Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 
6/19) podnosimo PRIJEDLOG ODLUKE ODLUKE O POKRETANJU INICIJATIVE 
ZA PROMJENU, BRISANJE, UNOŠENJE NOVIH I ISPRAVKU NAZIVA 
NASELЈENIH MJESTA I KATASTARSKIH OPŠTINA NA TERITORIJI GRADA 
NOVOG PAZARA, sa prijedlogom da se, shodno članu 109. Poslovnika Skupštine 
grada Novog Pazara, uvrsti u dnevni red i donese na prvoj narednoj sjednici 
Skupštine grada. 

Ovlašteni predstavnik odborničke grupe SDA Sandžaka po ovoj tački dnevnog 
reda je zamjenik predsjednika odborničke grupe mr. Emir Ašćerić. 

 

Predsjednik odborničke grupe 

Ahmedin Škrijelj 

 



 

PRIJEDLOG 

Na osnovu člana 8. Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni 
glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016, 47/2018 i 9/2020) i člana 46. Statuta grada/opštine 
(„Službeni list Grada Novog Pazara“, broj 8/17), Skupština grada Novog Pazara na sjednici 
održanoj dana _______, donijela je  

 

ODLUKU 
 O POKRETANJU INICIJATIVE ZA PROMJENU, BRISANJE, UNOŠENJE NOVIH I 

ISPRAVKU NAZIVA NASELЈENIH MJESTA I KATASTARSKIH OPŠTINA NA TERITORIJI 
GRADA NOVOG PAZARA 

 

Član 1. 

Ovom odlukom pokreće se inicijativa za promjenu, brisanje, unošenje novih i ispravku 
naziva naselјenih mjesta i katastarskih opština, na teritoriji grada Novog Pazara. 

Član 2. 

Inicijativa se pokreće radi promjene, brisanja, unošenja novih i ispravku naziva 
naselјenih mjesta i katastarskih opština na teritoriji grada Novog Pazara, iz razloga 
ispravljanja grešaka u nazivima određnih naseljenih mjesta na području grada Novog 
Pazara, odnosno usaglašavanja naziva sa tradicionalnim i stvarnim nazivima pojedinih 
naseljenih mjesta, ispravke jezičkih – slovnih i drugih grešaka i unošenja naziva izostavljenih 
postojećih mjesta, a u cilјu izmjene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike 
Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016, 47/2018 i 9/2020). 

Član 3. 

Inicira se promjena naziva naseljenih mjesta i katastarskih opština na teritoriji grada 
Novog Pazara sa katastarsim opštinama i to: 

- umjesto naziva naseljenog mjesta „Lukarsko“ da stoji „Lukarsko Goševo“, 
- umjesto naziva naseljenog mjesta „Rajčinovićka“ da stoji „Rajčinovićka Trnava“, 
- umjesto naziva naseljenog mjesta „Srednja“ da stoji „Srednja Tušimlja“, 
- umjesto naziva katastarske opštine „Lukarsko“ da stoji „Lukarsko Goševo“, 
- umjesto naziva katastarske opštine „Rajčinovićka“ da stoji „Rajčinovićka Trnava“, 
- umjesto naziva katastarske opštine „Srednja“ da stoji „Srednja Tušimlja“. 

Član 4. 

Inicira se brisanje naziva naseljenih mjesta i katastarskih opština na teritoriji grada 
Novog Pazara i to: 

- naseljeno mjesto „Goševo“– i to ispod naziva naseljenog mjesta „Goševo“. 
Naseljeno mjesto „Goševo“ ispod naziva „Gornja Tušimlja“ se zadržava, 

- naseljeno mjesto „Tušimlja“ – i to ispod naziva naseljenog mjesta „Srednja“,  
- naseljeno mjesto „Trnava“ – i to ispod naziva naseljenog mjesta „Rajčinovićka“. 

Naseljeno mjesto „Trnava“ ispod naziva „Tenkovo“ se zadržava, 
- katastarska opština „Goševo“– i to ispod naziva katastarske opštine „Goševo“. 

Katastarska opština „Goševo“ ispod naziva katastarske opštine „Gornja Tušimlja“ 
se zadržava, 

- katastarska opština „Tušimlja“ – i to ispod naziva katastarske opštine „Srednja“,  



- katastarska opština „Trnava“ – i to ispod naziva katastarske opštine 
„Rajčinovićka“. Katastarska opština „Trnava“ ispod naziva katastarske opštine 
„Tenkovo“ se zadržava. 

 

Član 5. 

Inicira se ispravka naziva naseljenih mjesta i katastarskih opština na teritoriji grada 
Novog Pazara i to: 

- umjesto naziva naseljenog mjesta „Bele Vode“ da stoji „Bijele Vode“, 
- umjesto naziva naseljenog mjesta „Lukocrevo“ da stoji „Lukocrijevo“, 
- umjesto naziva naseljenog mjesta „Rast“ da stoji „Hrast“, 
- umjesto naziva katastarske opštine „Bele Vode“ da stoji „Bijele Vode“, 
- umjesto naziva katastarske opštine „Lukocrevo“ da stoji „Lukocrijevo“, 
- umjesto naziva katastarske opštine „Rast“ da stoji „Hrast“. 

Član 6. 

Inicira se unošenje (dodavanje) novih naziva naseljenih mjesta na teritoriji grada 
Novog Pazara i to: 

- naseljeno mjesto „Banovica“ (KO Janča), 
- naseljeno mjesto „Buče“ (KO Bijele Vode), 
- naseljeno mjesto „Vražogrnci“ (KO Postenje), 
- naseljeno mjesto „Dohoviće“ (KO Ivanča), 
- naseljeno mjesto „Kominje“ (KO Kožlje), 
- naseljeno mjesto „Krće“ (KO Muhovo), 
- naseljeno mjesto „Pazarište“ (KO Sebečevo), 
- naseljeno mjesto „Pljevljani“ (KO Izbice), 
- naseljeno mjesto „Roginje“ (KO Sebečevo), 
- naseljeno mjesto „Cvijetnje“ (KO Leča), 
- naseljeno mjesto „Crnoča“ (KO Slatina). 

Član 7. 

Nazivi svih naseljenih mjesta i katastarskih opština na teritoriji grada Novog Pazara, u 
skladu sa odredbama ove odluke, treba da glase: 

Naziv opštine Naselјeno mjesto Katastarska opština 

1 2 3 

Novi Pazar Aluloviće Aluloviće 

 Bajevica Bajevica 

 Banovica Janča 

 Banja Banja 

 Bare Bare 

 Batnjik Batnjik 

 Bekova Bekova 

 Bijele Vode Bijele Vode 

 Boturovina Boturovina 

 Brđani Brđani 



 Brestovo Brestovo 

 Buče Bijele Vode 

 Varevo Varevo 

 Vever Vever 

 Vidovo Vidovo 

 Vitkoviće Vitkoviće 

 Vojkoviće Vojkoviće 

 Vojniće Vojniće 

 Vranovina Vranovina 

 Vržogrnci Postenje 

 Vučiniće Vučiniće 

 Vučja Lokva Vučja Lokva 

 Golice Golice 

 Gornja Tušimlјa Gornja Tušimlјa 

 Goševo Goševo 

 Građanoviće Građanoviće 

 Gračane Gračane 

 Grubetiće Grubetiće 

 Deževa Deževa 

 Dojinoviće Dojinoviće 

 Dolac Dolac 

 Dolјani Dolјani 

 Dohoviće Ivanča 

 Dragočevo Dragočevo 

 Dramiće Dramiće 

 Žunjeviće Žunjeviće 

 Zabrđe Zabrđe 

 Zlatare Zlatare 

 Ivanča Ivanča 

 Izbice Izbice 

 Jablanica Jablanica 

 Javor Javor 

 Janča Janča 

 Jova Jova 

 Kašalј Kašalј 

 Kovačevo Kovačevo 

 Kožlјe Kožlјe 

 Kominje Kožlјe 



 Koprivnica Koprivnica 

 Kosuriće Kosuriće 

 Krće Muhovo 

 Kruševo Kruševo 

 Kuzmičevo Kuzmičevo 

 Leča Leča 

 Lopužnje Lopužnje 

 Lukare Lukare 

 Lukarsko Goševo Lukarsko Goševo 

 Lukocrijevo Lukocrijevo 

 Miščiće Miščiće 

 Mur Mur 

 Muhovo Muhovo 

 Negotinac Negotinac 

 Novi Pazar Novi Pazar 

 Odojeviće Odojeviće 

 Okose Okose 

 Osaonica Osaonica 

 Osoje Osoje 

 Oholјe Oholјe 

 Pavlјe Pavlјe 

 Pazarište Sebečevo 

 Paralovo Paralovo 

 Pasji Potok Pasji Potok 

 Pilareta Pilareta 

 Plјevlјani Izbice 

 Pobrđe Pobrđe 

 Požega Požega 

 Požežina Požežina 

 Polokce Polokce 

 Pope Pope 

 Postenje Postenje 

 Prćenova Prćenova 

 Pusta Tušimlјa Pusta Tušimlјa 

 Pustovlah Pustovlah 

 Radalјica Radalјica 

 Rajetiće Rajetiće 

 Rajkoviće Rajkoviće 



 Rajčinoviće Rajčinoviće 

 Rajčinovićka Trnava Rajčinovićka Trnava 

 Rakovac Rakovac 

 Roginje Sebečevo 

 Sebečevo Sebečevo 

 Sitniče Sitniče 

 Skukovo Skukovo 

 Slatina Slatina 

 Smilov Laz Smilov Laz 

 Srednja Tušimlјa Srednja Tušimlјa 

 Stradovo Stradovo 

 Sudsko Selo Sudsko Selo 

 Tenjkovo Tenjkovo 

 Trnava Trnava 

 Tunovo Tunovo 

 Hotkovo Hotkovo 

 Hrast Hrast 

 Cvijetnje Leča 

 Cokoviće Cokoviće 

 Crnoča Slatina 

 Čašić Dolac Čašić Dolac 

 Šavci Šavci 

 Šaronje Šaronje 

 Štitare Štitare 

 

Član 8. 

Ovu odluku dostaviti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na dalјi 
postupak. 

 Član 9. 

Ova odluka stupa na snagu od dana objavlјivanja u „Službenom listu Grada Novog 
Pazara i internet stranici Grada. 

 

SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA 

 

Broj: __________  

U Novom Pazaru, _________ 2021. godine  

PREDSJEDNICA  

Dr. Anela Šemsović 



O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

I – Pravni osnov za donošenje odluke 

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 8. Zakona o teritorijalnoj 
organizaciji Republike Srbije Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016, 47/2018 i 
9/2020) i člana 46. Statuta grada/opštine („Službeni list Grada Novog Pazara“, broj 8/17) 

 

II – Razlozi i cilj donošenja odluke 

Razlog inicijative za promjenu, brisanje, unošenje novih i ispravku naziva naselјenih 
mjesta i katastarskih opština na teritoriji grada Novog Pazara su, prije svega tehničke greške 
koje postoje u Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije. Inicirane izmjene ili 
ispravke naziva naselјenih mjesta i katastarskih opština zasnovane su na tradicionalnim i 
stvarnim nazivima navedenih naselјenih mesta. 

U Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije greškom su odvojeni nazivi 
naselјenih mjesta i katastarskih opština: „Lukarsko Goševo“, „Rajčinovićka Trnava“ i „Srednja 
Tušimlja“, tako da u Zakonu stoje zasebno naseljena mjesta i katastarske opštine 
„Lukarsko“, „Goševo“, „Rajčinovićka“, „Trnava“, „Srednja“ i „Tušimlja“. Dakle, došlo je do 
tehničke greške odvajanja dvije riječi, na po jednu, time se došlo do zabune, budući da 
postoje nazivi „Goševo“ (naseljeno mjesto udaljeno od „Lukarskog Goševa“ preko 20km) i 
„Trnava“ (naseljeno mjesto udaljeno od „Rajčinovićke Trnave“ preko 10km). Također, ova 
greška se uviđa i prema rasporedu, budući da su nazivi u Zakonu poredani po azbučnom 
redu. Ova Odluka, inicira ispravljanje ovih grešaka u članovima 3. i 4, tako što se prva riječ 
naziva i naseljenog mjesta i katastarske opštine zadržava, uz dodavanje druge riječi koja 
nedostaje, a druga riječ, koja određuje poseban naziv, se briše.  

Inicirane izmjene naziva naselјenih mjesta „Bele Vode“, „Lukocrevo“ i „Rast“ su 
jezičke prirode i predstavlјaju ispravke slovnih grešaka u nazivima, kako se ona i 
tradicionalno zovu. 

U vezi sa nazivima „Banovica“ (KO Janča), „Buče“ (Bijele Vode) „Vražogrnci“ 
(Postenje), „Dohoviće“ (KO Ivanča), „Kominje“ (KO Kožlje), „Krće“ (KO Muhovo), „Pazarište“ 
(KO Sebečevo), „Pljevljani“ (KO Izbice), „Roginje“ (KO Sebečevo), „Cvijetnje“ (KO Leča), 
„Crnoča“ (KO Slatina), isti nazivi su u tradicionalnoj upotrebi za naseljena mjesta, koja još 
uvijek nisu prepoznata Zaikonom i koja predstavlјaju zaseoke u okviru naselјenih mjesta čiji 
nazivi odgovaraju katastarskim opštinama. Ova naseljena mjesta su postala znatno veća po 
broju stanovnika u odnosu na period kada su posljednji put i vršene izmjene i dopune ovog 
Zakona (u slučaju Novog Pazara), a većina njih su postala i veća od svog zvaničnog naziva. 
Davanjem novih naziva naseljenih mjesta, dobijaju se nova naseljena mjesta, bez izmjene 
naziva katastarskih opština. Ovim izmjenama se u nekim katastarskim opštinama dobijaju po 
dva, odnosno tri, naseljena mjesta. 

 
 

III – Objašnjenje pojedinačih rješenja propisanih ovom odlukom: 

Članom 1. utvrđen predmet ove odluke i propisano značenje ovog dokumenta. 

Članom 2. utvrđena je svrha izrade ovog dokumenta i njegov značaj. 

Članom 3. utvrđena je inicijativa za promjene određenih naziva naseljenih mjesta i 
katastarskih opština na teritoriji grada Novog Pazara. 

Članom 4. utvrđena je inicijativa za brisanje određenih naziva naseljenih mjesta i 
katastarskih opština na teritoriji grada Novog Pazara. 



Članom 5. utvrđena je inicijativa za ispravku određenih naziva naseljenih mjesta i 
katastarskih opština na teritoriji grada Novog Pazara. 

Članom 6. utvrđena je inicijativa za unošenje novih naziva naseljenih mjesta na 
teritoriji grada Novog Pazara. 

Članom 7. utvrđeni su svi nazivi naseljenih mjesta i katastarskih opština na teritoriji 
grada Novog Pazara, u skladu sa odredbama ove odluke 

Članom 8. propisuje se obaveza dostavljanja ove odluke Ministarstvu državne uprave 
i lokalne samouprave na dalјi postupak 

Članom 9. propisana je obaveza objavljivanja ove odluke u „Služenom listu grada 
Novog Pazara“ i internet stranici Grada. 

 

IV – Finansijska sredstva za sprovođenje ove odluke nisu potrebna. 

 


