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Na osnovu čl. 14, 20, 32, 90, 91. i 92. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
RS“, br. 129/2007, 83/2014 - drugi zakon, 101/2016 - drugi zakon i 47/2018), čl. 7, 8. i
45. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 2/2019 i 7/2019),
Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj dana 4. novembra 2019. godine,
donela je

ODLUKU
O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA I ZASTAVE OPŠTINE SJENICA

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovom odlukom se uređuje izgled i način upotrebe grba i zastave kao simbola
Opštine Sjenica.
Član 2.
Grbom i zastavom predstavlja se Opština Sjenica (u daljem tekstu: Opština) i
izražava pripadnost Opštini.
Član 3.
Grb i zastava Opštine mogu ističu se uz državne simbole.
Grb i zastava Opštine mogu se upotrebljavati samo u obliku i sadržini koji su
utvrđeni Statutom Opštine Sjenica i ovom odlukom.
U službenim prostorijama Opštine ističu se državni simboli, grb i zastava
Opštine, kao i simboli nacionalnih manjina čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji
Opštine Sjenica.
Član 4.
Grb i zastava Opštine ne mogu se upotrebljavati kao robni ili uslužni žig, uzorak
ili model, niti kao bilo koji drugi znak za obeležavanje robe ili usluga.
Na simbolima Opštine ne može se ništa ispisivati, dodavati niti menjati.
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Grb i zastava Opštine ne smeju se upotrebljavati neprimereno, nedolično ili na
način koji vređa javni moral i dostojanstvo građana Opštine Sjenica, niti se mogu
upotrebljavati ako su oštećeni ili su svojim izgledom nepodobni za upotrebu.
Član 5.
Grb i zastava Opštine mogu se upotrebljavati u umetničkom stvaralaštvu,
nastavnom i obrazovnom radu, pod uslovom da se to ne protivi dobrom ukusu,
društvenim i moralnim normama, heraldičkoj praksi, tradiciji i ovoj Odluci.
II GRB OPŠTINE
Član 6.
Grb Opštine Sjenica (u daljem tekstu: Grb Opštine) je oznaka i simbol Opštine.
Blazon Grba Opštine glasi: Štit zelene, plave, bele i crvene boje sa okvirom
zlatno žute boje, u kojem je celom širinom grafički prikazana stara sjenička tvrđava sa
tri kule koničnih krovova, sa kapijom (vratima) sa dva otvorena krila prema vani, u
čijem podnožju su zlatno obojeni delovi i crveno obojeni centralni deo na kojem su
prikazane 4 (četiri) sjeničke gradske reke u plavoj boji, sa strana stilizovane jele u
zelenoj boji, a u samom dnu belom bojom ispisan broj "1253" koji određuje godinu
prvog pisanog pomena naseljenog mesta Sjenica.
Likovna interpretacija opisa kompozicije, odnosno sadržaja Grba Opštine je u
Prilogu 1 uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.
Član 7.
Grb Opštine se ističe na zgradi Opštine, u službenim prostorijama Predsednika
Opštine, Zamenika predsednika Opštine, Predsednika Skupštine opštine, Zamenika
predsednika Skupštine opštine i drugih opštinskih funkcionera, u sali za održavanje
sednica Skupštine opštine i drugih organa Opštine, u službenim prostorijama mesnih
zajednica i mesnih kancelarija, u eksterijeru i enterijeru službenih prostorija javnih
preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština, u svečanim prilikama kada se ističu
značaj i tradicija Opštine, manifestacijama čiji je organizator ili pokrovitelj Opština na
zatvorenom ili otvorenom prostoru, kao i u svim drugim slučajevima kada se
reprezentuje Opština.
Sva pravna i fizička lica, osim lica pomenutih u stavu 1. ovog člana, koja žele
da koriste Grb i Zastavu Opštine, moraju prethodno pribaviti saglasnost Skupštine
opštine i iste mogu koristiti samo u službene svrhe.
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Član 8.
Grb Opštine se obavezno utiskuje odnosno štampa na poveljama i drugim
javnim priznanjima koje dodeljuju organi Opštine.
Grb Opštine se utiskuje odnosno štampa i na predmetima koji se daju u
reprezentativne svrhe, kao i na zvaničnim opštinskim dokumentima, memorandumima,
kovertama, zvaničnim pozivnicama, čestitkama, vizitkartama, kao i u korespodenciji
organa opštine, izabranih, imenovanih i postavljenih lica.
Grb Opštine se može koristiti kao oznaka na službenoj legitimaciji i
identifikacionoj kartici zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Sjenica, kao i na
službenim vozilima organa Opštine.
Član 9.
Grb Opštine mogu koristiti zvanični predstavnici i delegacije Opštine kada
učestvuju na manifestacijama koje se održavaju u drugim mestima u zemlji i
inostranstvu.
Grb Opštine se ističe na granici administrativnog područja Opštine, pored
naziva Opštine.
Grb Opštine se ističe na turističkim i drugim katrama i mapama, info i drugim
tablama, kao i ostalim oblicima isticanja i prezentacije Opštine i njihovih javnih
preduzeća i ustanova.
Član 10.
Nadležni organ Opštine može, izuzetno, dati saglasnost za upotrebu Grba
Opštine kao ukrasa i kao dela nezaštićenog znaka.
Zahtev za davanje saglasnosti sadrži namenu upotrebe Grba, tehnički opis i
druge činjenice bitne za odlučivanje.
Rešenjem kojim se daje saglasnost na upotrebu Grba Opštine određuje se
namena za korišćenje, tehnički opis, rok za koji se daje saglasnost i eventualni posebni
uslov upotrebe Grba.
Subjekti kojima je data saglasnost na upotrebu Grba dužni su da obezbede
doličan izgled ukrasa, odnosno nezaštićenog znaka.
Rešenje kojim se daje saglasnost na upotrebu Grba ukida se ako korisnik
upotrebljava Grb suprotno utvrđenoj nameni i uslovima ili se ne stara o doličnom
izgledu ukrasa ili nezaštićenog znaka.

4

Сјеница, 14. новембар 2019.
Sjenica, 14. novembar 2019.

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Općinski službeni GLASNIK SJENICA

Број 24
Broj 24

III ZASTAVA OPŠTINE

Član 11.
Zastava Opštine Sjenica (u daljem tekstu: Zastava Opštine) je modroplave boje,
razmera jedan prema jedan i po.
Po sredini Zastave Opštine postavljen je Grb Opštine po poprečnoj osi,
proporcionalne veličine.
Likovna interpretacija opisa kompozicije, odnosno sadržaja Zastave Opštine je
u Prilogu 2 uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.
Član 12.
Zastava Opštine vije se na jarbolu ispred glavnog ulaza u zgradu Opštine
Sjenica.
Zastava Opštine ističe se: ispred glavnog ulaza u zgradu Opštine Sjenica, u sali
za održavanje sednica Skupštine opštine i njenih organa, u službenim prostorijama
Predsednika Opštine, Zamenika predsednika Opštine, Predsednika Skupštine opštine,
Zamenika predsednika Skupštine opštine i drugih opštinskih funkcionera, u sali za
održavanje sednica Skupštine opštine i drugih organa Opštine, prilikom
međuopštinskih susreta, takmičenja i drugih skupova na kojima Opština učestvuje,
prilikom proslava, svečanosti i drugih masovnih kulturnih, sportskih i sličnih
manifestacija od značaja za Opštinu, i u drugim slučajevima ako upotreba Zastave
Opštine nije u suprotnosti sa odredbama ove odluke.
Član 13.
Zastava Opštine se ističe u svim slučajevima, u skladu sa zakonom, drugim
aktom, kao i u svim slučajevima kada se protokolom propisuje njeno isticanje.
U dane žalosti Zastava Opštine ističe se na polja koplja odnosno jarbola.
Član 14.
Kada se Zastava Opštine ističe sa zastavama drugih opština postavlja se tako
da se ističe prednost Zastave Opštine kao domaćina i to:
- u centru kruga, tako da se jasno vidi – ako su druge zastave poređane u krug;
- u temenu polukruga – ako su zastave poređane u polukrug;
- na čelu kolone – ako su zastave poređane u koloni;
- na prvom mestu u vrsti, odnosno sa leve strane, spreda gledano – ako su
zastave poređane u vrsti;
Ako se Zastava Opštine ističe sa druge dve zastave, Zastava Opštine nalazi se
u sredini.
Сјеница, 14. новембар 2019.
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Ako se Zastava Opštine ističe pored neke druge zastave ona se uvek nalazi sa
leve strane spreda gledano.
U slučaju kada se Zastava Opštine ističe pored Zastave Republike Srbije,
strane države ili međunarodne organizacije, Zastava Opštine nalazi se na desnoj strani
spreda gledano.
Ako se Zastava Opštine ističe na govornici može se postaviti na koplju sa desne
strane govornika ili na zidu iza govornika, tako da je govornik ne zaklanja.
Član 15.
Zastava Opštine ne sme biti postavljena tako da dodiruje tlo niti kao podloga,
podmetač, prostirka, zavesa i slično.
Zastavom Opštine se ne mogu pokrivati vozila ili drugi predmeti, niti se mogu
ukrašavati konferencijski stolovi ili govornice, osim u formi stone zastavice.
Ako se Zastava Opštine ističe na govornici mora se postaviti na koplje sa desne
strane govornika ili na zidu iza govornika, tako da je govornik ne zaklanja.
IV NADZOR
Član 16.
O sprovođenju ove odluke stara se Opštinska uprava opštine Sjenica.
Nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke vrši komunalna inspekcija.
Komunalni inspektor je ovlašćen da, kada utvrdi da se Grb Opštine ili Zastava
Opštine koriste suprotno odredaba ove odluke, rešenjem zabrani njihovu upotrebu i po
pravilu naloži uklanjanje sa objekata i predmeta na kojima su istaknuti i preduzme
druge mere radi otklanjanja uočenih nedostataka.

V KAZNENE ODREDBE
Član 17.
Novčanom kaznom od 60.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako Grb
i Zastavu Opštine koristi suprotno odredbama člana 3, 4, 7, 10. i 15. ove odluke.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od
10.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u
iznosu od 40.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u
iznosu od 8.000 dinara.
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V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 18.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje upotreba svih ranije korišćenih grbova
i zastava opštine Sjenica, kao i važnost svih ranijih akata vezanih za grb i zastavu kao
simbole Opštine Sjenica.
Član 19.
Preduzeće, ustanova, druga organizacija, preduzetnik ili fizičko lice koji su
upotrebljavali raniji grb opštine do dana stupanja na snagu ove odluke, dužni su da, u
roku od 3 (tri) meseca od dana stupanja na snagu ove odluke, prestanu upotrebljavati
isti.
Preduzeće, ustanova, druga organizacija, preduzetnik ili fizičko lice koji su
upotrebljavali raniji grb opštine do dana stupanja na snagu ove odluke, dužni su da, u
roku od 3 (tri) meseca od dana stupanja na snagu ove odluke, podnesu zahtev za
pribavljanje saglasnosti u skladu sa članom 10. Odluke.
Član 20.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Opštinskom
službenom glasniku Sjenica“.

Скупштина општине Сјеница
Skupština općine Sjenica

Број: 06-15/19-4
Broj: 06-15/19-4
У Сјеници, 4. новембар 2019. године
U Sjenici, 4. novembar 2019. godine
Председник,
Predsjednik,
Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog
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ODLUKA O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA I ZASTAVE
OPŠTINE SJENICA
PRILOG 1
ETALON (IZVORNIK) GRBA OPŠTINE SJENICA
1. Opis Grba
Grb Opštine Sjenica (u daljem tekstu: grb) je u obliku štita kao esencijalnom
heraldičkom elementu i tradicionalnom simbolom zaštite, sa okvirom zlatno žute boje.
Po sredini grba celom širinom prikazana je stara sjenička tvrđava, kamenom
ozidana, sa tri kule - jednom nižom u središnjem delu neposredno iznad ulaznih vrata
(kapije) za stražare sa jednim prozorom i dve visočije koničnih krovova sa po dva
prozora. U središnjem delu tvrđave centralno pozicionirana su otvorena dvokrilna vrata
- kapija od talpi sa po dve horizontalne grede za učvršćivanje kroz čiji se lučni otvor sa
klinastim temenim kamenom vidi plavetnilo neba (otvorena vrata na tvrđavi simbolizuju
dobrodošlicu).
U podnožju tvrđave su zlatno obojeni delovi koji simbolizuju kaldrmu koja se
koristila u 17. veku, kada je izgrađena tvrđava.
Zlatno su obojeni i krovovi tvrđave kao simbol postojanja i istorije.
Tvrđava počiva na crvenom tlu na kojem se nalaze četiri gradske reke i to:
Jablanica, Grabovica, Uvac i Vapa, koje su osmišljene tako da stilizovano predstavljaju
i meandre Sjeničkog jezera u Kanjonu Uvca.
Na ivicama štita sa obe strane zelenom bojom su pozicionirane jele koje
simbolizuju šumsko bogatstvo, kao i prirodne i geografske posebnosti (pretežno
brdsko-planinski reljef Pešterske visoravni) područja Opštine Sjenica.
U dnu štita ispisan je broj "1253" koji predstavlja godinu u kojoj se prvi put u
nekom pisanom dokumentu pominje naziv naseljenog mesta Sjenica.

8

Сјеница, 14. новембар 2019.
Sjenica, 14. novembar 2019.

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Općinski službeni GLASNIK SJENICA

Број 24
Broj 24

Slika 1.
Grb Opštine Sjenica - kolor

Slika 2.
Grb Opštine Sjenica - crno-belo
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2. Značenje boja
Zlatna (zlatno žuta) boja označava darežljivost, istorijsko trajanje, odnosno
postojanost.
Plava boja označava odanost i istinu.
Crvena boja označava hrabrost, velikodušnost, stradanje.
Zelena boja označava nadu, radost.
Bela boja označava mir.
3. Standardi boja

C

CMYK
M
Y

K

R

G

RGB
B

8-bit hex

Zlatna
(zlatno
žuta) boja

18

31

69

1

211

172

103

#d3ac67

Plava boja

93

82

0

0

21

63

184

#153fb8

Crvena
boja

9

96

90

1

217

44

50

#d92c32

Zelena boja

86

16

98

3

4

150

75

#04964b
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Srebrna
(bela) boja

0

0

0

0

255

255

255

#ffffff

ODLUKA O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA I ZASTAVE
OPŠTINE SJENICA
PRILOG 2
ETALON (IZVORNIK) ZASTAVE OPŠTINE SJENICA
1. Opis Zastave
Zastava Opštine Sjenica je modroplave boje, razmera jedan prema jedan i po
(odnos 6:4), u čijoj sredini je postavljen Grb Opaštine po poprečnoj osi.

Slika 1.
Zastava Opštine Sjenica

2. Standardi boja
CMYK
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C

M

Y

K

R

G

B

8-bit hex

Zlatna
(zlatno
žuta) boja

18

31

69

1

211

172

103

#d3ac67

Plava boja

93

82

0

0

21

63

184

#153fb8

Crvena
boja

9

96

90

1

217

44

50

#d92c32

Zelena boja

86

16

98

3

4

150

75

#04964b

Srebrna
(bela) boja

0

0

0

0

255

255

255

#ffffff
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112
У складу са чланом 8. Закона о територијалној организацији Републике Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 18/16 и 47/18) и чланом 45. Статута општине
Сјенинца („Општински службени гласник Сјеница“, бр. 2/2019 и 7/2019), Скупштина
општине Сјеница, на седници одржаној 4. новембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
O ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПРОМЕНУ, БРИСАЊЕ, УНОШЕЊЕ НОВИХ И
ИСПРАВКУ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА
Члан 1.
Овом одлуком покреће се иницијатива за промену, брисање, уношење нових и
исправку назива насељених места и катастарских општина на територији општине
Сјеница.
Члан 2.
Иницијатива се покреће ради промене, брисања, уношења нових и исправку
назива насељених места и катастарских општина на територији општине Сјеница, из
разлога исправљања грешака у називима одређених насељених места на подручју
општине Сјеница, односно усаглашавања назива са традиционалним и стварним
називима појединих насељених места, исправке језичких - словних и других грешака и
уношења назива изостављених постојећих места, а у циљу измене и допуне Закона о
територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
18/16 и 47/18).
Члан 3.
Иницира се промена назива насељених места и катастарских општина на
територији општине Сјеница са катастарским општинама и то:
- уместо назива насељеног места "Божов Поток" да стоји "Доње Гоње",
- уместо назива насељеног места "Праља" да стоји "Горње Гоње".
Члан 4.
Иницира се исправка назива насељених места на територији општине Сјеница са
катастарским општинама и то:
- уместо назива насељеног места „Бегачиће“ да стоји „Багачиће" (КО Багачиће),
- уместо назива насељеног места „Весковићи“ да стоји „Весковиће“ (КО Ступ),
- уместо назива насељеног места „Кокошићи“ да стоји „Кокошиће“ (КО Штаваљ),
Сјеница, 14. новембар 2019.
Sjenica, 14. novembar 2019.
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- уместо назива насељеног места „Лијева Река“ да стоји „Лијева Ријека“ (КО
Шаре),
- уместо назива насељеног места „Милић“ да стоји „Милићи“ (КО Шаре),
- уместо назива насељеног места „Страиниће“ да стоји „Страјиниће“ (КО Увац),
- уместо назива насељеног места „Фијуљ“ да стоји „Фијуље“ (КО Фијуље),
- уместо назива насељеног места „Чипаљ“ да стоји „Чипаље“ (КО Багачиће).
Члан 5.
Иницира се брисање назива насељених места на територији општине Сјеница и
то:
- насељено место "Долиће Црвско" (КО Долиће).
Члан 6.
Иницира се уношење (додавање) нових назива насељених места на територији
општине Сјеница, и то:
- насељено место "Долиће" (КО Долиће),
- насељено место "Лазине" (KО Дуга Пољана),
- насељено место "Петине" (KО Дуга Пољана),
- насељено место "Пољица" (KО Бољаре),
- насељено место "Црвско" (КО Гошево).
- насељено место "Црчево" (KО Шаре).
Члан 7.
Називи свих насељених места и катастарских општина на територији општине
Сјеница, у складу са одредбама ове одлуке, треба да гласе:
Назив општине

Насељено место

Катастарска општина

1

2

3

Сјеница

14

Аливеровиће

Расно

Багачиће

Багачиће

Бачија

Бачија

Баре

Баре

Биоц

Буђево

Блато

Крајиновиће

Богути
Бољаре
Боришиће
Боровиће
Бреза

Штаваљ
Бољаре
Баре
Кладница
Зајечиће

Брњица

Брњица
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Буђево

Буђево

Вапа

Вапа

Весковиће

Ступ

Височка

Захумско

Вишњева

Вишњева

Вишњице

Штаваљ

Врапци

Брњица

Врбница

Врбница

Врсјенице

Врсјенице

Голубан

Дуга Пољана

Горње Гоње

Гоње

Горње Лопиже

Горње Лопиже

Гошево

Гошево

Грабовица

Тријебине

Градац

Драгојловиће

Гргаје

Баре

Доње Гоње

Гоње

Доње Горачиће

Доње Горачиће

Доње Лопиже

Доње Лопиже

Долиће

Долиће

Драгојловиће

Драгојловиће

Дражевиће

Дражевиће

Дружиниће

Дружиниће

Дубница

Дубница

Дуга Пољана

Дуга Пољана

Дујке

Дујке

Дунишиће

Дунишиће

Жабрен

Жабрен

Житниће

Житниће

Забрђе

Дуга Пољана

Зајечиће

Зајечиће

Захумско

Захумско

Јевик

Сугубине

Језеро

Крајиновиће

Калипоље

Кладница

Камешница

Камешница
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Кањевина

Крстац

Карајукића Бунари
Кијевци
Кладница

Угао
Кијевци
Кладница

Кнежевац
Козник
Кокошиће

Штаваљ
Шаре
Штаваљ

Крајиновиће

Крајиновиће

Криваја

Горње Лопиже

Крња Јела

Тузиње

Крстац

Крстац

Крће

Крће

Лазине

Дуга Пољана

Лијева Ријека

Шаре

Љутаје

Дуга Пољана

Машовиће

Машовиће

Медаре

Сјеница

Међугор

Рашковиће

Милићи

Шаре

Папиће

Урсуле

Петине

Дуга Пољана

Петрово Поље

Жабрен

Плана

Захумско

Пода

Бољаре

Пољица

Бољаре

Понорац

Понорац

Раждагиња

Раждагиња

Расно

Расно

Распоганче

Ступ

Растеновиће

Тузиње

Рашковиће

Рашковиће

Сјеница

Сјеница

Скрадник

Доње Лопиже

Страјиниће

Увац

Ступ

Ступ

Сугубине

Сугубине
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Сушица

Брњица

Трешњевица

Вишњева

Тријебине

Тријебине

Тузиње

Тузиње

Тутиће

Крајиновиће

Увац

Увац

Угао

Угао

Урсуле

Урсуле

Ушак
Фијуље
Царичина

Ушак
Фијуље
Царичина

Цетановиће
Црвско

Цетановиће
Гошево

Црчево

Шаре

Чедово

Чедово

Чипаље

Багачиће

Читлук

Цетановиће

Шаре

Шаре

Штаваљ

Штаваљ

Шушуре

Шушуре
Члан 8.

Ову одлуку доставити Министарству државне управе и локалне самоуправе на
даљи поступак.
Члан 9.
Саставни део ове одлуке је и образложење иницијативе за промену, брисање,
уношење нових и исправку назива насељених места и катастарских општина на
територији општине Сјеница.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Општинском
службеном гласнику Сјеница“.
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Скупштина општине Сјеница
Skupština općine Sjenica

Број: 06-15/19-6
Broj: 06-15/19-6
У Сјеници, 4. новембар 2019. године
U Sjenici, 4. novembar 2019. godine
Председник,
Predsjednik,
Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog

Образложење
Иницијативе за промену, брисање, уношење нових и исправку назива насељених
места и катастарских општина на територији општине Сјеница
Инициране измене или исправке назива насељених места и катастарских
општине засноване су на традиционалним и стварним називима наведених насељених
места.
У Нацрту закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији
Републике Србије вероватно грешком су спојена насељена места Долиће и Црвско. Иста
насељена места постоје као посебна и физички знатније одвојена (чак 8 км удаљена
једно од другог) насељена места са устаљеним традиционалним називима како се
предлаже. Из тог разлога се иницира брисање назива "Долиће Црвско" и уношење нових
назива "Долиће" и "Црвско".
У вези са насељеним местима Лазине, Петине, Пољица и Црчево иста насељена
места са датим називима постоје на територији општине Сјеница и већ се налазе и у
важећим Закону о територијалној организацији, као и у Статуту општине Сјеница, па се
предлаже да она остану и у новом тексту Закона.
У вези са називима Доње Гоње и Горње Гоње, исти називи су у традиционалној
употреби за насељено места под називима Божов Поток и Праља, која представљају
засеоке у оквиру насељених места. Поред тога, Гоње је и центар истоимене месне
заједнице као једне од 12 месних заједница на подручју општине Сјеница које све носе
називе традиционалних центара истих месних заједница.
Инициране измене назива насељених места Багачиће, Весковиће, Кокошиће,
Лијева Ријека, Милићи, Страјиниће, Фијуље и Чипаље су језичке природе и
представљају исправке словних грешака у називима.
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Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Općinski službeni GLASNIK SJENICA
Издавач: Општина Сјеница, Скупштина општине Сјеница, Краља Петра I br. 1, 36310 Сјеница
Izdavač: Općina Sjenica, Skupština općine Sjenica, Kralja Petra I br. 1, 36310 Sjenica
Уређује: Општинска управа Сјеница, Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове

Uređuje: Općinska uprava Sjenica, Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove
За издавача: Нермина Каришик
Za izdavača: Nermina Karišik
За уредника: Марија Стојанова
Za urednika: Marija Stojanova
Тел. (020)741-278, 741-071
Tel. (020)741-278, 741-071

Факс. (020)741-288
Fax. (020)741-288

Жиро рачун: 840-34641-92
Žiro račun: 840-34641-92

Штампа: Општинска управа Сјеница
Štampa: Općinska uprava Sjenica
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