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63. 

З А П И С Н И К 
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА НА УТВРЂИВАЊУ 

РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ 
ПАЗАРА 

ОДРЖАНИХ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ 
 

Z A P I S N I K 
O RADU IZBORNE KOMISIJE GRADA NOVOG PAZARA NA UTVRĐIVANJU 

REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA 
ODRŽANIH 24. APRILA 2016. GODINE 

 
 

1. Седница Изборне комисије почела је у 19 часова, 25.04.2016. године, у згради Градске   управе у Новом 
Пазару, Улица Стевана Немање 2. 
 Sjednica Izborne komisije počela je u 19 sati, 25.04.2016. godine, u zgradi Gradske uprave u Novom Pazaru, Ulica 
Stevana Nemanje 2. 

2. Седници Комисије присуствују: 
 Sjednici Komisije prisustvuju: 
 

 

1)  Radoslav Milić  2)    Predrag Živković 
(име и презиме председника Комисије) 

(ime i prezime predsjednika Komisije) 
 

 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 

3) Đurđa Ahmetović  4)  Zakira Smailović 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 
 

 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 

5) Željko Nikolov  6)  Muzafer Dragulovčanin 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 
 

 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 

7) Mithat Malićević  8)  Redžep Mujezinović 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 
 

 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 

9) Samir Škrijelj  10)  Bilal Mecinović 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 
 

 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 

11) Emir Spica  12)  Mirsad Jusufović 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 
 

 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 

13) Saljahudin Muratović  14)  Sakip Preljević 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 
 

 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 

15) Muhamed Zukorlić  16)  Esad Fazlić 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 
 

 
(име и презиме члана Комисије) 

(ime i prezime člana Komisije) 

17) Selma Šaković_____________________________  18)  Edin Prelić__________________________________ 

AKTI IZBORNE KOMISIJE 
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19) 
 

(име и презиме члана Комисије) 
(ime i prezime člana Komisije) 

______________________________  

(име и презиме члана Комисије) 
(ime i prezime člana Komisije) 

  
 
 

20) 

(име и презиме члана Комисије) 
(ime i prezime člana Komisije) 

______________________________  

(име и презиме члана Комисије) 
(ime i prezime člana Komisije) 

(Навести све присутне чланове, односно заменике чланова Комисије) 
(Navesti sve prisutne članove, odnosno zamjenike članova Komisije) 

 
3. Комисија је утврдила да је: 

 Komisija je utvrdila da je: 
 

    

- од укупно 96 бирачких одбора у Новом Пазару примила изборни материјал од        96  бирачких одбора; 
od ukupno (број/broj)    biračkih  odbora u Novom  Pazaru  primila  izborni  materijal  od (број/ broj)  biračkih odbora; 

- од укупно 96 бирачких одбора у заводима за извршење заводских санкција примила изборни материјал од 
od ukupno (број/broj) biračkih  odbora  u  zavodima  za  izvršenje  zavodskih  sankcija  primila  izborni  materijal  od 

           96 бирачких одбора.   
  (број/broj) biračkih odbora.   

     
4. Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и није поништила 
гласање ни на једном бирачком месту. 
Komisija je utvrdila da nije bilo bitnih povreda odredaba Zakona o lokalnim izborima i nije poništila glasanje ni na 
jednom biračkom mjestu. 

     
(4. Због битних повреда одредаба Закона о локалним изборима, Комисија је поништила 

гласање на укупно  ___/_____ бирачких места, и то: 
  (број)  

 

Zbog bitnih povreda odredaba Zakona o lokalnim izborima, Komisija je poništila
glasanje na ukupno  ____/____ biračkih mjesta, i to: 

  (broj)  
     

 1. број    
     broj (ред.број /red.broj)   

 2. број    

     broj (ред.број /red.broj)   

 3. број    

     broj (ред.број /red.broj)   

 4. број    

     broj (ред.број /red.broj)   

 5. број  унутар завода за извршење заводских санкција. 
     broj (ред.број /red.broj) unutar zavoda za izvršenje zavodskih sankcija.  
  

 и одредила да се на овим бирачким местима гласање понови  2016. године.) 
 i odredila da se na ovim biračkim mjestima glasanje ponovi (датум/datum) 2016. godine.) 

 
5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је: 

Na osnovu izbornog materijala primljenog od biračkih odbora utvrđeno je: 
     

- да је за изборе предато укупно гласачких листића:
da je za izbore predato ukupno glasačkih listića: 

   
84.007 

 

     

- да је остало неупотребљено гласачких листића:
  da je ostalo neupotrijebljeno glasačkih listića: 

   
36.619 

 

     

- да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача
da, prema izvodima iz biračkih spiskova, ima upisanih birača: 

   
84.007 

 

     

- да је, према изводима из бирачких спискова и посебним изводима из 
  бирачких спискова, на изборима гласало бирача: 
  da je, prema izvodima iz biračkih spiskova i posebnim izvodima iz 

  biračkih spiskova, na izborima glasalo birača:   47.388  
     

 - што износи: 
što iznosi:  

   
            56,41    % 

 

      

- да је број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама
da je broj glasačkih listića koji se nalaze u glasačkim kutijama: 

   
47.388 

 

     



Novi Pazar, 27.04.2016. SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA  Strana  3 - Broj 4 
 

- да је било неважећих гласачких листића: 
  da je bilo nevažećih glasačkih listića: 

   
  1.211 

 

     

 - да је било важећих гласачких листића: 
  da je bilo važećih glasačkih listića: 

   
46.177 

 

     

- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата: 
  da su pojedine izborne liste dobile sljedeći broj glasova i mandata: 
 

 

Ред.Бр./ 
Red.Br. Назив изборне листе / Naziv izborne liste 

Број гласова које је 
добила изборна листа / 

Broj glasova koje je  
dobila izborna lista 

Број мандата које је 
добила изборна листа / 

Broj mandata koje je 
dobila izborna lista 

1. „ЗА ЕВРОПСКИ НОВИ ПАЗАР – РАСИМ ЉАЈИЋ“ 
„ZA EVROPSKI NOVI PAZAR – RASIM LJAJIĆ“ 16.655 18 

2. „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“ (СНС,СПС,НС,ЈС, ПУПС,ПС)
„ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“ (SNS,SPS,NS,JS,PUPS,PS) 4.455 5 

3. „САНЏАЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА – ДР МИРСАД ЂЕРЛЕК“ 
„SANDŽAČKA NARODNA PARTIJA – DR. MIRSAD ĐERLEK“ 2.810 3 

4. ГРУПА ГРАЂАНА „НОВИ ПОКРЕТ – РЕШАД ХОЏИЋ“ 
GRUPA GRAĐANA „NOVI POKRET – REŠAD HODŽIĆ“ 877  

5. „СДА САНЏАКА – ДР СУЛЕЈМАН УГЉАНИН“ 
„SDA SANDŽAKA – DR. SULEJMAN UGLJANIN“ 10.381 11 

6. „СРПСКА ЛИСТА – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА-ДВЕРИ-
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ“ 
„SRPSKA LISTA – SRPSKA RADIKALNA STRANKA-DVERI-
DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE“ 1.267  

7. ГРУПА ГРАЂАНА „НАРОДНИ ПОКРЕТ“ 
GRUPA GRAĐANA „NARODNI POKRET“ 33  

8. ГРУПА ГРАЂАНА „ПРОЛЕЋЕ“ 
GRUPA GRAĐANA „PROLEĆE“ 128  

9. „МУАМЕР ЗУКОРЛИЋ – БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 
САНЏАКА“ 
„MUAMER ZUKORLIĆ – BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 
SANDŽAKA“ 9.459 10 

10. „БУЂЕЊЕ – ЗАИМ ХАЏИСАЛИХОВИЋ“ 
„BUĐENJE – ZAIM HADŽISALIHOVIĆ“ 112  

(навести податке за све изборне листе, по редоследу са гласачких листића) 
(navesti podatke za sve izborne liste, po redosljedu sa glasačkih listića) 

 
6. Чланови Комисије ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора. 
Članovi Komisije IMALI SU - NISU IMALI primjedbe na utvrđivanje rezultata izbora. 

 (Шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника). 
(Širi tekst, ukoliko je potrebno, dati u posebnom prilogu, kao sastavni dio ovog zapisnika). 

Примедбе су: 
Primjedbe su: 

 

 

7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у «Службеном листу града Новог Пазара». 
Zaključeno je da se rezultati izbora odmah saopće javnosti i objave u «Službenom listu grada Novog Pazara». 

8. Изборна комисија града Н.Пазара је завршила рад 25.04. 2016. године у 19,45 часова. 
 Izborna komisija grada N.Pazara je završila rad (датум / datum) 2016. godine u  sati. 

 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 
IZBORNA KOMISIJA GRADA NOVOG PAZARA 

 
 
Broj: 10-26/16              
Novi Pazar, 25.04.2016.godine                                

                                                                                                                  Председник Изборне комисије 
                                                                                                                     Predsjednik Izborne komisije 

                                                                                                                      Radoslav Milić 
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S A D R Ž A J    
 
 
 
 

AKTI IZBORNE KOMISIJE 
 
 

 
63. Zapisnik o radu izborne komisije grada Novog Pazara na utvrđivanju rezultata izbora za 

odbornike Skupštine grada Novog Pazara ............................................................................. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

SLUŽBENI LIST 
GRADA NOVOG PAZARA 

Izdavač: Skupština Grada Novog Pazara, Stevana Nemanje 2, tel. 020/313-644, 020/331-040 
Tekući račun budžeta Grada Novog Pazara 840-3640-72 
Glavni i odgovorni urednik: Almir Leković 
Štampa: “COCOLO d.o.o.”  Novi Pazar 


