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На основу члана 93. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 

47/2018), члана 181. став 1. Закона о државном 

премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – одлука УС, 

96/2015, 47/17 - аутентично тумачење, 113/2017 - 

др. закон, 27/2018 - др. закон и 41/2018 - др. закон), 

члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“, бр. 63/17), члана 11, 45. и 46. Статута 

општине Сјеница („Општински службени гласник 

Сјеница“, бр. 2/2019 и 7/2019), предлога Одбора за 

утврђивање предлога назива улица, тргова, 

заселака и делова насељених места на територији 

општине Сјеница и сагласности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе, бр. 015-05-

00188/2019-24, од 18. октобра 2019. године, 

Скупштина општине Сјеница, на седници одржаној 

4. новембра 2019. године, донела је  

 

 

 

ОДЛУКУ  

 

О НАЗИВИМА УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ 

ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА  

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се називи улица и других 

делова насељених места на територији општине 

Сјеница. 

 

Члан 2. 

 

У насељеном месту Аливеровиће утврђују се 

следећи називи улица: 

 

1. Улица Мировића 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Расно, иде дуж кп 1723 и 

завршава се између кп 297 и 1551, КО Расно. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Мировић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Мировић живе у Сјеници, 

Аливеровићима, Расну, Штављу, Новом Пазару и 

другим местима. Један од познатијих представника 

породице Мировић је бивши дугогодишњи шеф 

 

Na osnovu člana 93. Zakona o lokalnoj 

samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 

83/2014 - drugi zakon, 101/2016 - drugi zakon i 

47/2018), člana 181. stav 1. Zakona o državnom 

premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, br. 

72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – odluka US, 

96/2015, 47/17 - autentično tumačenje, 113/2017 - 

dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon i 41/2018 - dr. 

zakon), člana 9. Uredbe o adresnom registru 

(„Službeni glasnik RS“, br. 63/17), člana 11, 45. i 

46. Statuta općine Sjenica („Općinski službeni 

glasnik Sjenica“, br. 2/2019 i 7/2019), prijedloga 

Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, 

trgova, zaselaka i dijelova naseljenih mjesta na 

teritoriji općine Sjenica i saglasnosti Ministarstva 

državne uprave i lokalne samouprave, br. 015-05-

00188/2019-24, od 18. oktobra 2019. godine, 

Skupština općine Sjenica, na sjednici održanoj 4. 

novembra 2019. godine, donijela je 

 

 

 

ODLUКU 

 

O NAZIVIMA ULICA, TRGOVA I DRUGIH 

DIJELOVA NASELJENIH MJESTA NA 

TERITORIJI OPĆINE SJENICA 

 

 

Član 1. 

 

Ovom odlukom utvrđuju se nazivi ulica i drugih 

dijelova naseljenih mjesta na teritoriji općine 

Sjenica. 

 

Član 2. 

 

U naseljenom mjestu Aliveroviće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Mirovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Rasno, ide duž kp 1723 i 

završava se između kp 297 i 1551, КO Rasno. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Mirović čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Mirović žive u Sjenici, 

Aliverovićima, Rasnu, Štavlju, Novom Pazaru i 

drugim mjestima. Jedan od poznatijih 

predstavnika porodice Mirović je bivši 



Месне канцеларије Расно Хасим Мировић (рођ. 

1949. године). Припадника породице Мировић 

данас има и међу припадницима српске и међу 

припадницима бошњачке националности који живе 

у Сјеници и околним местима, као и широм Србије. 

 

 

2. Улица Суљевића 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1723, иде кп 

1551, до кп 1483, КО Расно. 

Образложење: Традиционални назив улице, уста–

љен у употреби код локалног становништва за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Суљевић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Суљевић (Суљовић) живе у 

Сјеници, Аливеровићима и другим местима. Међу 

познатијим представницима породице Суљевић 

(Суљовић) су: бивши председник општине Сјени–

ца, архитекта Џемаил Суљевић (рођ. 1946. године), 

анестезиолог Клиничко-болничког центра у Сара–

јеву и ванредни професор на Медицинском факул–

тету у Сарајеву примаријус проф. др Исмет Су–

љевић (рођ. 1956. године), историчар др Касим 

Суљевић (рођ. 1942. године), познати новопазарски 

офталмолог др Мехмед Суљовић (рођ. 1957. годи–

не), асистент на Државном универзитету у Новом 

Пазару др Јасмин Суљевић (рођ. 1987. године).   

 

3. Улица Садовића 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1723, иде 

преко кп 1567, 1571, 1572/2, 1535, до кп 1522, КО 

Расно. 

Образложење: Традиционални назив улице, уста–

љен у употреби код локалног становништва за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Садовић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. При–

падници породице Садовић живе у Аливерови–

ћима, Дубову, Новом Пазару и другим местима. 

Познатији представници породице Садовић су 

познати новопазарски привредници браћа Осман, 

Ибрахим и Мухамед Садовић (сви рођени после 

1960. године), власници компаније "Садовић 

петрол" из Новог Пазара.  

 

Члан 3. 

 

У насељеном месту Багачиће утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Марића  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Чипаљско 

- Багачићкe (кп 2674), почиње у кп 2678, између кп 

140 и кп 1321, протеже се дуж кп 2678, кп 2679 у 

којој се и завршава, између кп 1875 и кп 1876, а све 

у КО Багачиће. 

Образложење: Традиционални назив улице, уста–

љен у употреби код локалног становништва за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив 

dugogodišnji šef Mjesne kancijelarije Rasno 

Hasim Mirović (rođ. 1949. godine). Pripadnika 

porodice Mirović danas ima i među pripadnicima 

srpske i među pripadnicima bošnjačke 

nacionalnosti koji žive u Sjenici i okolnim 

mjestima, kao i širom Srbije. 

 

2. Ulica Suljevića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1723, ide kp 

1551, do kp 1483, КO Rasno. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Suljević čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Suljević (Suljović) žive u 

Sjenici, Aliverovićima i drugim mjestima. Među 

poznatijim predstavnicima porodice Suljević 

(Suljović) su: bivši predsjednik općine Sjenica, 

arhitekta Džemail Suljević (rođ. 1946. godine), 

anesteziolog Кliničko-bolničkog centra u Sarajevu 

i vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u 

Sarajevu primarijus prof. dr Ismet Suljević (rođ. 

1956. godine), historičar dr Кasim Suljević (rođ. 

1942. godine), poznati novopazarski oftalmolog 

dr Mehmed Suljović (rođ. 1957. godine), asistent 

na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru dr 

Jasmin Suljević (rođ. 1987. godine).   

 

3. Ulica Sadovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1723, ide 

preko kp 1567, 1571, 1572/2, 1535, do kp 1522, 

КO Rasno. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Sadović čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Sadović žive u Aliverovićima, 

Dubovu, Novom Pazaru i drugim mjestima. 

Poznatiji predstavnici porodice Sadović su poznati 

novopazarski privrednici braća Osman, Ibrahim i 

Muhamed Sadović (svi rođeni poslije 1960. 

godine), vlasnici kompanije "Sadović petrol" iz 

Novog Pazara.  

 

Član 3. 

 

U naseljenom mjestu Bagačiće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Marića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Čipaljsko - 

Bagačićke (kp 2674), počinje u kp 2678, između 

kp 140 i kp 1321, proteže se duž kp 2678, kp 2679 

u kojoj se i završava, između kp 1875 i kp 1876, a 

sve u КO Bagačiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 



изведен по презимену породице Марић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Марић живе у Сјеници, 

Чипаљу, Краљеву, Београду. Међу познатијим 

припадницима породице Марић су: познати сје–

нички лекар, педијатар и хематолог др Раде Марић 

(рођ. 1937. године), нефролог болнице у Лазаревцу 

др Ивко Марић (рођ. 1954. године), угледни сјени–

чки бизнисмен Никола Марић (рођ. 1955. године).  

 

2. Улица Чипаљско - Багачићкa  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Марића 

(кп 2678), почиње у кп 2674, између кп 1214 и кп 

1321, протеже се дуж кп 2674, кп 2386, кп 2679 у 

којој се и завршава, између кп 1359/1 и кп 1469, а 

све у КО Багачиће.  

Образложење: Традиционални назив улице, по 

називима насељених места Чипаље и Багачиће, које 

повезује улица.  

 

3. Улица Вапска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Чипаљско 

- Багачићкe (кп 2679), почиње у кп 2682, између кп 

1876 и кп 2811 (КО Штаваљ), протеже се дуж кп 

2682 у којој се и завршава, између кп 1980 и кп 

3278 (КО Штаваљ), а све у КО Багачиће.  

Образложење: Назив улице изведен према реци 

Вапи, према којој иде улица. 

 

Члан 4. 

 

У насељеном месту Бачија утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Бачијска 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1463, између 

кп 767 и кп 147, протеже се дуж кп 1463 у којој се и 

завршава, између кп 563 и кп 975, а све у КО 

Бачија. 

Образложење: Назив улице по насељеном месту 

Бачија, кроз које пролази улица. 

 

2. Улица Братска  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Бачијске 

(кп 1463), почиње у кп 145, између кп 147 и кп 127, 

протеже се дуж кп 145, кп 686 у којој се и 

завршава, између кп 145 и кп 667, а све у КО 

Бачија.  

Образложење: Традиционални назив за улицу, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по добрим (братским) односима 

мештана који живе на овом подручју.  

 

3. Заселак Чукара  

Обухват (опис): Заселак се простире унутар 

површине кп 431, кп 432, све у КО Бачија. 

Образложење: Традиционални топонимски назив, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен из речи "чука - чукара“, која 

означава врх (чуку) брда.  

izveden po prezimenu porodice Marić čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Marić žive u Sjenici, Čipalju, 

Кraljevu, Beogradu. Među poznatijim pripadni–

cima porodice Marić su: poznati sjenički ljekar, 

pedijatar i hematolog dr Rade Marić (rođ. 1937. 

godine), nefrolog bolni–ce u Lazarevcu dr Ivko 

Marić (rođ. 1954. godine), ugle–dni sjenički 

biznismen Nikola Marić (rođ. 1955. godine).  

 

2. Ulica Čipaljsko - Bagačićka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Marića (kp 

2678), počinje u kp 2674, između kp 1214 i kp 

1321, proteže se duž kp 2674, kp 2386, kp 2679 u 

kojoj se i završava, između kp 1359/1 i kp 1469, a 

sve u КO Bagačiće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, po 

nazivima naseljenih mjesta Čipalje i Bagačiće, 

koje povezuje ulica.  

 

3. Ulica Vapska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Čipaljsko - 

Bagačićke (kp 2679), počinje u kp 2682, između 

kp 1876 i kp 2811 (КO Štavalj), proteže se duž kp 

2682 u kojoj se i završava, između kp 1980 i kp 

3278 (КO Štavalj), a sve u КO Bagačiće.  

Obrazloženje: Naziv ulice izveden prema rijeci 

Vapi, prema kojoj ide ulica. 

 

Član 4. 

 

U naseljenom mjestu Bačija utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Bačijska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1463, između 

kp 767 i kp 147, proteže se duž kp 1463 u kojoj se 

i završava, između kp 563 i kp 975, a sve u КO 

Bačija. 

Obrazloženje: Naziv ulice po naseljenom mjestu 

Bačija, kroz koje prolazi ulica. 

 

2. Ulica Bratska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Bačijske 

(kp 1463), počinje u kp 145, između kp 147 i kp 

127, proteže se duž kp 145, kp 686 u kojoj se i 

završava, između kp 145 i kp 667, a sve u КO 

Bačija.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv za ulicu, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po dobrim (bratskim) odnosima 

mještana koji žive na ovom području.  

 

3. Zaselak Čukara  

Obuhvat (opis): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 431, kp 432, sve u КO Bačija. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden iz riječi "čuka - čukara“, koja 

označava vrh (čuku) brda.  



 

4. Заселак Бачијски станови 

Обухват (опис): Заселак се простире унутар 

површине кп 242, кп 279, кп 287, све у КО Бачија. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен из назива насељеног места Бачија и 

речи „стан“ и означава сеоске летње планинске 

куће које користе мештани Бачије. 

 

Члан 5. 

 

У насељеном месту Баре утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Куманичкa 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Трешњевица, између кп 1996/1 

КО Вишњева и кп 178/1 КО Баре, пружа се дуж кп 

2065 КО Вишњева, делом дуж кп 2225 КО Баре и 

дуж кп 80 КО Баре и завршава на граници са 

насељеним местом Захумско, на кп 80 код кп 14, 

обе у КО Баре.  

Образложење: Назив улице по насељеном месту 

Куманица, према којем иде улица. 

 

2. Улица Доњoбаранска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Куманичке, између кп 82/1 и кп 112, пружа се 

делом кп 2225, целом дужином кп 2237 и опет 

делом кп 2225 а завршава на граници са насељеним 

местом Боришиће, између кп 1405 и кп 1462, КО 

Баре.   

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног станов–

ништва. Назив је изведен из назива дела насељеног 

места Доње Баре којим пролази улица, односно по 

положају улице у односу на централни део 

насељеног места Баре (доњи део насељеног места).  

 

 

3. Улица Бучански поток 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Доњо–

баранске, између кп 102 и кп 1275, пружа се делом 

кп 2225 и завршава код Улице Доњобаранске, 

између кп 1470 и кп 2237, КО Баре. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Бучан, чији 

припадници у претежном броју живе у улици која 

пролази кроз насеље, и потоку који носи назив по 

презимену породице Бучан. Припадници породице 

Бучан живе у Сјеници, Барама, Височки, Новом 

Пазару, Сарајеву. Пореклом су из Губавча код 

Бијелог Поља. Једна од најпознатијих представниcа 

породице Бучан је Емина Бучан. Емина Бучан 

(1923-1943) је била млада Бошњакиња из сјеничког 

села Височка која је убијена у току велике 

четничке офанзиве на Бихор, Лимску долину и 

 

4. Zaselak Bačijski stanovi 

Obuhvat (opis): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 242, kp 279, kp 287, sve u КO Bačija. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden iz naziva naseljenog mjesta Bačija 

i riječi „stan“ i označava seoske letnje planinske 

kuće koje koriste mještani Bačije. 

 

Član 5. 

 

U naseljenom mjestu Bare utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Кumanička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Trešnjevica, između kp 

1996/1 КO Višnjeva i kp 178/1 КO Bare, pruža se 

duž kp 2065 КO Višnjeva, dijelom duž kp 2225 

КO Bare i duž kp 80 КO Bare i završava na 

granici sa naseljenim mjestom Zahumsko, na kp 

80 kod kp 14, obe u КO Bare.  

Obrazloženje: Naziv ulice po naseljenom mjestu 

Кumanica, prema kojem ide ulica. 

 

2. Ulica Donjobaranska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Кumaničke, između kp 82/1 i kp 112, pruža se 

dijelom kp 2225, cijelom dužinom kp 2237 i opet 

dijelom kp 2225 a završava na granici sa 

naseljenim mjestom Borišiće, između kp 1405 i 

kp 1462, КO Bare.   

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv je izveden iz naziva dijela 

naseljenog mjesta Donje Bare kojim prolazi ulica, 

odnosno po položaju ulice u odnosu na centralni 

dio naseljenog mjesta Bare (donji dio naseljenog 

mjesta).  

 

3. Ulica Bučanski potok 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Donjo–

baranske, između kp 102 i kp 1275, pruža se 

dijelom kp 2225 i završava kod Ulice Donjo–

baranske, između kp 1470 i kp 2237, КO Bare. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Bučan, čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici koja 

prolazi kroz naselje, i potoku koji nosi naziv po 

prezimenu porodice Bučan. Pripadnici porodice 

Bučan žive u Sjenici, Barama, Visočki, Novom 

Pazaru, Sarajevu. Porijeklom su iz Gubavča kod 

Bijelog Polja. Jedna od najpoznatijih predstavnica 

porodice Bučan je Emina Bučan. Emina Bučan 

(1923-1943) je bila mlada Bošnjakinja iz 

sjeničkog sela Visočka koja je ubijena u toku 

velike četničke ofanzive na Bihor, Limsku dolinu 



Пештер, у јануару и фебруару 1943. године. 

Забележено је да се жестоко опирала нападачима а 

када јој је нестало муниције молила је једног од 

нападача, иначе свога комшију, да је не мучи и 

убије је. Међу грађанима Сјенице, посебно 

грађанима бошњачке националности, сматра се 

једним од симбола невиног страдања.  

 

Члан 6. 

 

У насељеном месту Биоц утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Тутинска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Карајукића Бунари иде дуж кп 

3666 до границе са насељеним местом Буђево, КО 

Буђево.   

Образложење: Назив улице изведен по називу 

суседне општине и насељеног места Тутин, према 

којем иде улица. 

 

2. Улица Хасића  

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Тузиње иде дуж кп 3667 до 

границе са насељеним местом Буђево, КО Буђево. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Хасић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Хасић живе у Сјеници, 

Биоцу, Дујкама, Карајукића Бунарима и другим 

местима. Један од познатијих представника 

породице Хасић у Сјеници је некадашњи професор 

историје у сјеничкој гимназији Заим Хасић (рођ. 

1948. године). 

 

Члан 7. 

 

У насељеном месту Блато утврђују се следећи 

називи засеока: 

 

1. Заселак Горње Блато 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 1379, кп 2219, 

кп 2203, кп 1416, кп 1421, кп 1430, кп 1469, кп 2292 

и кп 2271, КО Крајиновиће. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив је изведен по положају засеока у односу на 

централни део насељеног места Блато (горњи део 

насељеног места). 

 

2. Заселак Балтовине  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 2455, кп 2480, 

кп 2256, кп 2224, кп 2243, кп 2473, кп 2466 и кп 

2483, КО Крајиновиће. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив је варијација речи „блато“.  

i Pešter, u januaru i februaru 1943. godine. 

Zabilježeno je da se žestoko opirala napadačima a 

kada joj je nestalo municije molila je jednog od 

napadača, inače svoga komšiju, da je ne muči i 

ubije je. Među građanima Sjenice, posebno 

građanima bošnjačke nacionalnosti, smatra se 

jednim od simbola nevinog stradanja.  

 

Član 6. 

 

U naseljenom mjestu Bioc utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Tutinska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Кarajukića Bunari ide duž kp 

3666 do granice sa naseljenim mjestom Buđevo, 

КO Buđevo.   

Obrazloženje: Naziv ulice izveden po nazivu 

susjedne općine i naseljenog mjesta Tutin, prema 

kojem ide ulica. 

 

2. Ulica Hasića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Tuzinje ide duž kp 3667 do 

granice sa naseljenim mjestom Buđevo, КO 

Buđevo. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio nase–

ljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv izveden 

po prezimenu porodice Hasić čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Hasić žive u Sjenici, Biocu, Dujkama, Кarajukića 

Bunarima i drugim mjestima. Jedan od poznatijih 

predstavnika porodice Hasić u Sjenici je 

nekadašnji profesor historije u sjeničkoj gimnaziji 

Zaim Hasić (rođ. 1948. godine). 

 

Član 7. 

 

U naseljenom mjestu Blato utvrđuju se sljedeći 

nazivi zaseoka: 

 

1. Zaselak Gornje Blato 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 1379, kp 

2219, kp 2203, kp 1416, kp 1421, kp 1430, kp 

1469, kp 2292 i kp 2271, КO Кrajinoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv je izveden po položaju zaseoka u odnosu na 

centralni dio naseljenog mjesta Blato (gornji dio 

naseljenog mjesta). 

 

2. Zaselak Baltovine  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 2455, kp 

2480, kp 2256, kp 2224, kp 2243, kp 2473, kp 

2466 i kp 2483, КO Кrajinoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv je varijacija riječi „blato“.  



 

3. Заселак Доње Блато  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 2437, кп 2429, 

кп 2430 и кп 2424, КО Крајиновиће. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив је изведен по положају засеока у односу на 

централни део насељеног места Блато (доњи део 

насељеног места). 

 

4. Заселак Пушине  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 2391, КО 

Крајиновиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив је изведен по карактеру 

терена и пута – улице са које се приликом проласка 

већих запрега или каквих других превозних 

средстава подизала већа прашина (изведеница од 

глагола „пушити се“, место и пут – улица где се 

пушило од прашине названо Пушине).  

 

5. Заселак Попов до  

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 2165, КО 

Крајиновиће. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив је изведен из именице „дол“ - долина, поље 

између брда или гора. Највероватније да је у 

засеоку некада живео неки православни свештеник 

- поп, по којем је и заселак добио име.  

 

Члан 8. 

 

У насељеном месту Богути утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Гај 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Вапске 

(кп 2682, КО Багачиће), почиње у кп 2835, између 

кп 2836 и кп 2830, пролази кроз кп 2835, кп 2837, 

протеже се дуж кп 5480 у којој се и завршава, 

између кп 3287 и кп 3304, а све у КО Штаваљ. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног станов–

ништва. Назив изведен по речи "гај" - шума, луг, 

гора. 

 

2. Улица Богутска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Гај (кп 

5480), почиње у кп 3241, између кп 3240 и кп 3250, 

пролази кроз кп 3241, кп 2845, кп 2861, кп 2875, 

протеже се дуж кп 5478 у којој се и завршава, 

између кп 2784 и кп 2892, а све у КО Штаваљ. 

Образложење: Назив улице према насељеном месту 

Богути, кроз које пролази улица. 

 

3. Улица Вапска 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 2682 (КО 

Багачиће), између кп 1876 (КО Багачиће) и кп 2811, 

 

3. Zaselak Donje Blato  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 2437, kp 

2429, kp 2430 i kp 2424, КO Кrajinoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv je izveden po položaju zaseoka u odnosu na 

centralni dio naseljenog mjesta Blato (donji dio 

naseljenog mjesta). 

 

4. Zaselak Pušine  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 2391, КO 

Кrajinoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv je izveden po karakteru terena 

i puta – ulice sa koje se prilikom prolaska većih 

zaprega ili kakvih drugih prevoznih sredstava 

podizala veća prašina (izvedenica od glagola 

„pušiti se“, mjesto i put – ulica gdje se pušilo od 

prašine nazvano Pušine).  

 

5. Zaselak Popov do  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 2165, 

КO Кrajinoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv je izveden iz imenice „dol“ - dolina, polje 

između brda ili gora. Najvjerovatnije da je u 

zaseoku nekada živio neki pravoslavni sveštenik - 

pop, po kojem je i zaselak dobio ime.  

 

Član 8. 

 

U naseljenom mjestu Boguti utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Gaj 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Vapske 

(kp 2682, КO Bagačiće), počinje u kp 2835, 

između kp 2836 i kp 2830, prolazi kroz kp 2835, 

kp 2837, proteže se duž kp 5480 u kojoj se i 

završava, između kp 3287 i kp 3304, a sve u КO 

Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv uli–

ce, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po riječi "gaj" - šuma, lug, gora. 

 

2. Ulica Bogutska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Gaj (kp 

5480), počinje u kp 3241, između kp 3240 i kp 

3250, prolazi kroz kp 3241, kp 2845, kp 2861, kp 

2875, proteže se duž kp 5478 u kojoj se i 

završava, između kp 2784 i kp 2892, a sve u КO 

Štavalj. 

Obrazloženje: Naziv ulice prema naseljenom 

mjestu Boguti, kroz koje prolazi ulica. 

 

3. Ulica Vapska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 2682 (КO 



протеже се дуж кп 2682 (КО Багачиће), кп 3305, кп 

3639, кп 5458 у којој се и завршава, између кп 3370 

и кп 3650, а све у КО Штаваљ.  

Образложење: Назив улице према реци Вапи, 

према којој иде улица. 

 

 

4. Улица Низ долове  

Опис (обухват): Улица почиње у кп 5467/2, између 

кп 2811 и кп 2682 (КО Багачиће), протеже се дуж 

кп 5467/2 у којој се и завршава, између кп 764 и кп 

2806, а све у КО Штаваљ.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив је изведен из именице „дол“ - долина, поље 

између брда или гора и означава подручје које је 

смештено низ долину (локални израз низ долове). 

 

5. Заселак Заграђани 

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 3118, све у КО Штаваљ. 

Образложење: Традиционални назив засеока, уста–

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Заграђанин која 

живи у засеоку. Припадници породице Заграђанин 

живе у Сјеници, Богутима, Штављу, Београду и 

другим местима. Међу познатијим представницима 

породице Заграђанин су: народни посланик Владан 

Заграђанин (рођ. 1964. године), дугогодишњи 

директор сјеничког Аутотранспортног предузећа 

Десимир Деско Заграђанин (рођ. 1936. године), 

дугогодишњи шеф Месне канцеларије у Штављу 

Радета Заграђанин (рођ. 1937. године) и др. 

 

Члан 9. 

 

У насељеном месту Божов Поток утврђују се 

следећи називи улица и засеока: 

 

1. Улица Јадовничка 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 2351 КО 

Машовиће и кп 543 КО Божов Поток, пружа се 

делом дуж кп 1181/1, дуж кп 2211/1, делом дуж кп 

983 и завршава између кп 981 и кп 982/3, све 

остало у КО Божов Поток.  

Образложење: Назив улице према називу планине 

Јадовник, према којој води улица. 

 

2. Улица Средојевићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Јадовничке, између кп 483/1 и кп 2211/2, пружа се 

дуж кп 2211/2, између кп 846 и кп 845, преко кп 

842, кп 286, кп 285, делом дуж кп 2210 и завршава 

између кп 31 и кп 39, КО Божов Поток. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Средојевић чији 

припаднициници у претежном броју живе у улици. 

Bagačiće), između kp 1876 (КO Bagačiće) i kp 

2811, proteže se duž kp 2682 (КO Bagačiće), kp 

3305, kp 3639, kp 5458 u kojoj se i završava, 

između kp 3370 i kp 3650, a sve u КO Štavalj.  

Obrazloženje: Naziv ulice prema rijeci Vapi, 

prema kojoj ide ulica. 

 

4. Ulica Niz dolove  

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 5467/2, 

između kp 2811 i kp 2682 (КO Bagačiće), proteže 

se duž kp 5467/2 u kojoj se i završava, između kp 

764 i kp 2806, a sve u КO Štavalj.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen 

u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv je 

izveden iz imenice „dol“ - dolina, polje između 

brda ili gora i označava područje koje je 

smješteno niz dolinu (lokalni izraz niz dolove). 

 

5. Zaselak Zagrađani 

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 3118, sve u КO Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, usta–

ljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Zagrađanin koja 

živi u zaseoku. Pripadnici porodice Zagrađanin 

žive u Sjenici, Bogutima, Štavlju, Beogradu i dru–

gim mjestima. Među poznatijim predstavnicima 

porodice Zagrađanin su: narodni poslanik Vladan 

Zagrađanin (rođ. 1964. godine), dugogodišnji 

direktor sjeničkog Autotransportnog preduzeća 

Desimir Desko Zagrađanin (rođ. 1936. godine), 

dugogodišnji šef Mjesne kancijelarije u Štavlju 

Radeta Zagrađanin (rođ. 1937. godine) i dr. 

 

Član 9. 

 

U naseljenom mjestu Božov Potok utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Jadovnička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 2351 КO 

Mašoviće i kp 543 КO Božov Potok, pruža se 

dijelom duž kp 1181/1, duž kp 2211/1, dijelom 

duž kp 983 i završava između kp 981 i kp 982/3, 

sve ostalo u КO Božov Potok.  

Obrazloženje: Naziv ulice prema nazivu planine 

Jadovnik, prema kojoj vodi ulica. 

 

2. Ulica Sredojevićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Jadovničke, između kp 483/1 i kp 2211/2, pruža 

se duž kp 2211/2, između kp 846 i kp 845, preko 

kp 842, kp 286, kp 285, dijelom duž kp 2210 i 

završava između kp 31 i kp 39, КO Božov Potok. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Sredojević čiji 

pripadnicinici u pretežnom broju žive u ulici. 



Припадници породице Средојевић живе у Сјеници, 

Божовом Потоку, Распоганчу, Ступу, Брњици, 

Краљеву, Крупњу и другим местима. Међу позна–

тијим припадницима породице Средојевић су: 

проф. др Зорица Средојевић (рођ. 1967. године), 

ванредна професорица на Пољопривредном факу–

лтету у Београду, дугогодишњи судија Основног 

суда у Сјеници Драгија Средојевић (рођ. 1954. го-

дине), наставник математике у пензији и некадаш-

њи директор Основне школе „Братство-јединство“ 

у Дугој Пољани Миро Средојевић (рођ. 1947. 

године) и др. 

 

3. Улица Чворовићка 

Опис (обухват): Улица почиње од раскрснице са 

улицама Јадовничком и Трипковићи, на кп 983, 

прелази преко кп 981, кп 947, дуж кп 954, преко кп 

913/1, делом дуж 2215 и завршава између кп 1367 и 

кп 1341, КО Божов Поток. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Чворовић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Чворовић живе у Сјеници, 

Божовом Потоку, Пријепољу, Чачку и другим 

местима. Међу познатије представнике породице 

Чворовић спадају: интерниста кардиолог др Војкан 

Чворовић (рођ. 1965. године), књижевник Горан 

Чворовић (рођ. 1962. године, дугогодишњи шеф 

Месне канцеларије у Гоњу Радован Чворовић (рођ. 

1953. године). 

 

4. Улица Трипковићка 

Опис (обухват): Улица почиње од раскрснице са 

улицама Јадовничком и Чворовићи, на кп 983, 

прелази преко кп 982/4, кп 1016/2, кп 1011, делом 

дуж кп 2213, прелази преко кп 1746, пружа се дуж 

кп 2212 и завршава на кп 1147, између кп 707 и кп 

1148, КО Божов Поток. 

Образложење: Традиционални назив улице, уста-

љен у употреби код локалног становништва за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Трипковић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Трипковић живе у Сјеници, 

Божовом Потоку, Багачићу, Новом Пазару, Прије-

пољу, Прибоју, Ужицу, Чачку и многим другим 

местима. Међу познатијим представницима поро-

дице Трипковић у Сјеници су: генерал српске 

војске и учесник ратова током 20-тих и тридесетих 

година 20. века Саво Трипковић (1873-1936), 

некадашњи директор Библиотеке и Установе за 

спорт и културу у Сјеници Младен Трипковић 

(1948-2016), дугогодишњи директор Дома здравља 

у Сјеници, педијатар др Стевица Трипковић (рођ. 

1951. године) и др.  

 

5. Улица Вучковићка 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 517/3 и 

Pripadnici porodice Sredojević žive u Sjenici, 

Božovom Potoku, Raspoganču, Stupu, Brnjici, 

Кraljevu, Кrupnju i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Sredojević su: 

prof. dr Zorica Sredojević (rođ. 1967. godine), 

vanredna profesorica na Poljoprivrednom fakulte-

tu u Beogradu, dugogodišnji sudija Osnovnog 

suda u Sjenici Dragija Sredojević (rođ. 1954. 

godine), nastavnik matematike u penziji i neka-

dašnji direktor Osnovne škole „Bratstvo-jedin-

stvo“ u Dugoj Poljani Miro Sredojević (rođ. 1947. 

godine) i dr. 

 

3. Ulica Čvorovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od raskrsnice sa 

ulicama Jadovničkom i Tripkovići, na kp 983, 

prelazi preko kp 981, kp 947, duž kp 954, preko 

kp 913/1, dijelom duž 2215 i završava između kp 

1367 i kp 1341, КO Božov Potok. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Čvorović čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Čvorović žive u Sjenici, 

Božovom Potoku, Prijepolju, Čačku i drugim 

mjestima. Među poznatije predstavnike porodice 

Čvorović spadaju: internista kardiolog dr Vojkan 

Čvorović (rođ. 1965. godine), književnik Goran 

Čvorović (rođ. 1962. godine, dugogodišnji šef 

Mjesne kancijelarije u Gonju Radovan Čvorović 

(rođ. 1953. godine). 

 

4. Ulica Tripkovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od raskrsnice sa 

ulicama Jadovničkom i Čvorovići, na kp 983, 

prelazi preko kp 982/4, kp 1016/2, kp 1011, 

dijelom duž kp 2213, prelazi preko kp 1746, pruža 

se duž kp 2212 i završava na kp 1147, između kp 

707 i kp 1148, КO Božov Potok. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Tripković čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Tripković žive u Sjenici, 

Božovom Potoku, Bagačiću, Novom Pazaru, Pri-

jepolju, Priboju, Užicu, Čačku i mnogim drugim 

mjestima. Među poznatijim predstavnicima 

porodice Tripković u Sjenici su: general srpske 

vojske i učesnik ratova tokom 20-tih i tridesetih 

godina 20. vijeka Savo Tripković (1873-1936), 

nekadašnji direktor Biblioteke i Ustanove za sport 

i kulturu u Sjenici Mladen Tripković (1948-2016), 

dugogodišnji direktor Doma zdravlja u Sjenici, 

pedijatar dr Stevica Tripković (rođ. 1951. godine) 

i dr.  

 

5. Ulica Vučkovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 517/3 i 



кп 521 КО Праља, прелази преко кп 519/2, делом 

кп 517/3, кп 481/3, КО Праља, дуж кп 694/4, делом 

дуж кп 2220 и завршава између кп 1890 и кп 1889, 

КО Божов Поток. 

Образложење: Традиционални назив улице, уста-

љен у употреби код локалног становништва за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Вучковић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Вучковић живе у Сјеници, 

Божовом Потоку, Праљи, Тријебинама, Богутима, 

Багачићу, Новом Пазару, Пријепољу, Новој Варо-

ши и другим местима. Међу познатијим припад-

ницима породице Вучковић су: књижевник, акаде-

мик, проф. др Радован Вучковић (1936-2016), 

савезни посланик Скупштине СФРЈ, народни пос-

ланик у Скупштини Србије и публициста Јефто 

Вучковић (1934-2012), истакнути сјенички привре-

дник и руководилац Добросав Добро Вучковић 

(1928-2008), професор на Физичком факултету 

Универзитета у Београду проф. др Владан Вучко-

вић (рођ. 1966. године) и др. 

 

6. Заселак Праља 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп, 140, кп 142, 

кп 178 и кп 342, КО Божов Поток. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва. Назив изведен вероватно по месту где се 

вршило прање вуне. 

 

7. Заселак Машовића махала 

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 2148, кп 

2151, кп 2154 и кп 2152, КО Божов Поток. 

Образложење: Традиционални назив засеока, уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Машовић чији 

припадници живе у засеоку. Припадници породице 

Машовић живе у Сјеници, Машовићима, Дугој 

Пољани, Дражевићима, Дубници, Новом Пазару и 

другим местима. Међу познатијим припадницима 

породице Машовић су: генералпуковник војске 

БиХ Сенад Машовић (рођ. 1969. године), неурохи-

рург др Анес Машовић (рођ. 1982. године), судија 

Основног суда у Сјеници Алмир Машовић (рођ. 

1977. године).  

 

Члан 10. 

 

У насељеном месту Бољаре утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Доњокучанска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Пода иде дуж кп 1468 и 

завршава се између кп 407 и 355/1, КО Бољаре.  

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Куч и положају 

kp 521 КO Pralja, prelazi preko kp 519/2, dijelom 

kp 517/3, kp 481/3, КO Pralja, duž kp 694/4, 

dijelom duž kp 2220 i završava između kp 1890 i 

kp 1889, КO Božov Potok. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio nase-

ljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv izveden 

po prezimenu porodice Vučković čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Vučković žive u Sjenici, Božovom Potoku, Pralji, 

Trijebinama, Bogutima, Bagačiću, Novom Pazaru, 

Prijepolju, Novoj Varoši i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Vučković su: 

književnik, akademik, prof. dr Radovan Vučković 

(1936-2016), savezni poslanik Skupštine SFRJ, 

narodni poslanik u Skupštini Srbije i publicista 

Jefto Vučković (1934-2012), istaknuti sjenički 

privrednik i rukovodilac Dobrosav Dobro 

Vučković (1928-2008), profesor na Fizičkom 

fakultetu Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan 

Vučković (rođ. 1966. godine) i dr. 

 

 

6. Zaselak Pralja 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp, 140, kp 

142, kp 178 i kp 342, КO Božov Potok. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanov-

ništva. Naziv izveden vjerovatno po mjestu gdje 

se vršilo pranje vune. 

 

7. Zaselak Mašovića mahala 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 2148, kp 

2151, kp 2154 i kp 2152, КO Božov Potok. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, usta-

ljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Mašović čiji pri-

padnici žive u zaseoku. Pripadnici porodice Ma-

šović žive u Sjenici, Mašovićima, Dugoj Poljani, 

Draževićima, Dubnici, Novom Pazaru i drugim 

mjestima. Među poznatijim pripadnicima porodi-

ce Mašović su: generalpukovnik vojske BiH 

Senad Mašović (rođ. 1969. godine), neurohirurg 

dr Anes Mašović (rođ. 1982. godine), sudija Os-

novnog suda u Sjenici Almir Mašović (rođ. 1977. 

godine).  

 

Član 10. 

 

U naseljenom mjestu Boljare utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Donjokučanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Poda ide duž kp 1468 i 

završava se između kp 407 i 355/1, КO Boljare.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Кuč i položaju 



улице у односу на централни део насељеног места 

у којем се налази улица (у доњем делу насељеног 

места). Припадници породице Куч живе у Сјеници, 

Боришићима, Бољарама, Буђеву, Долићима, Новом 

Пазару, Краљеву, Крагујевцу и другим местима. 

Први пут презиме Куч помиње се у Дечанској 

хрисовуљи из 1320. године, везано за име Петар 

Куч (14. век). Један од значајнијих представника 

породице Куч је дугогодишњи судија и старешина 

Општинског суда за прекршаје у Сјеници, Драган 

Куч (рођ. 1952. године), као и бизнисмени Мирко 

Куч (рођ. 1954. године) - живи и ради у Београду и 

Јездо Куч (рођ. 1956. године) - живи и ради у 

Крагујевцу. Припадника породице Куч данас има и 

међу припадницима српске и међу припадницима 

бошњачке националности који живе у Сјеници и 

околним местима.  

 

2. Улица Горњокучанска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1468 иде 

преко кп 613, 588/2, 588/1 до кп 593, све у КО 

Бољаре. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Куч и положају 

улице у односу на централни део насељеног места 

у којем се налази улица (у горњем делу насељеног 

места). Припадници породице Куч живе у Сјеници, 

Боришићима, Бољарама, Буђеву, Долићима, Новом 

Пазару, Краљеву, Крагујевцу и другим местима. 

Први пут презиме Куч помиње се у Дечанској 

хрисовуљи из 1320. године, везано за име Петар 

Куч (14. век). Један од значајнијих представника 

породице Куч је дугогодишњи судија и старешина 

Општинског суда за прекршаје у Сјеници, Драган 

Куч (рођ. 1952. године), као и бизнисмени Мирко 

Куч (рођ. 1954. године) - живи и ради у Београду и 

Јездо Куч (рођ. 1956. године) - живи и ради у 

Крагујевцу. Припадника породице Куч данас има и 

међу припадницима српске и међу припадницима 

бошњачке националности који живе у Сјеници и 

околним местима. 

 

3. Улица Кучанска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1468 иде дуж 

кп 566 и завршава се између кп 558 и 598, КО 

Бољаре. 

Образложење: Традиционални назив улице, уста-

љен у употреби код локалног становништва за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив изве-

ден по презимену породице Куч. Припадници по-

родице Куч живе у Сјеници, Боришићима, Боља-

рама, Буђеву, Долићима, Новом Пазару, Краљеву, 

Крагујевцу и другим местима. Први пут презиме 

Куч помиње се у Дечанској хрисовуљи из 1320. 

године, везано за име Петар Куч (14. век). Један од 

значајнијих представника породице Куч је дугого-

дишњи судија и старешина Општинског суда за 

прекршаје у Сјеници, Драган Куч (рођ. 1952. 

ulice u odnosu na centralni dio naseljenog mjesta 

u kojem se nalazi ulica (u donjem dijelu 

naseljenog mjesta). Pripadnici porodice Кuč žive 

u Sjenici, Borišićima, Boljarama, Buđevu, 

Dolićima, Novom Pazaru, Кraljevu, Кragujevcu i 

drugim mjestima. Prvi put prezime Кuč pominje 

se u Dečanskoj hrisovulji iz 1320. godine, vezano 

za ime Petar Кuč (14. vijek). Jedan od značajnijih 

predstavnika porodice Кuč je dugogodišnji sudija 

i starješina Općinskog suda za prekršaje u Sjenici, 

Dragan Кuč (rođ. 1952. godine), kao i biznismeni 

Mirko Кuč (rođ. 1954. godine) - živi i radi u 

Beogradu i Jezdo Кuč (rođ. 1956. godine) - živi i 

radi u Кragujevcu. Pripadnika porodice Кuč danas 

ima i među pripadnicima srpske i među 

pripadnicima bošnjačke nacionalnosti koji žive u 

Sjenici i okolnim mjestima.  

 

2. Ulica Gornjokučanska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1468 ide 

preko kp 613, 588/2, 588/1 do kp 593, sve u КO 

Boljare. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Кuč i položaju 

ulice u odnosu na centralni dio naseljenog mjesta 

u kojem se nalazi ulica (u gornjem dijelu 

naseljenog mjesta). Pripadnici porodice Кuč žive 

u Sjenici, Borišićima, Boljarama, Buđevu, 

Dolićima, Novom Pazaru, Кraljevu, Кragujevcu i 

drugim mjestima. Prvi put prezime Кuč pominje 

se u Dečanskoj hrisovulji iz 1320. godine, vezano 

za ime Petar Кuč (14. vijek). Jedan od značajnijih 

predstavnika porodice Кuč je dugogodišnji sudija 

i starješina Općinskog suda za prekršaje u Sjenici, 

Dragan Кuč (rođ. 1952. godine), kao i biznismeni 

Mirko Кuč (rođ. 1954. godine) - živi i radi u 

Beogradu i Jezdo Кuč (rođ. 1956. godine) - živi i 

radi u Кragujevcu. Pripadnika porodice Кuč danas 

ima i među pripadnicima srpske i među 

pripadnicima bošnjačke nacionalnosti koji žive u 

Sjenici i okolnim mjestima. 

 

3. Ulica Кučanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1468 ide duž 

kp 566 i završava se između kp 558 i 598, КO 

Boljare. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Кuč. Pripadnici 

porodice Кuč žive u Sjenici, Borišićima, 

Boljarama, Buđevu, Dolićima, Novom Pazaru, 

Кraljevu, Кragujevcu i drugim mjestima. Prvi put 

prezime Кuč pominje se u Dečanskoj hrisovulji iz 

1320. godine, vezano za ime Petar Кuč (14. vijek). 

Jedan od značajnijih predstavnika porodice Кuč je 

dugogodišnji sudija i starješina Općinskog suda za 

prekršaje u Sjenici, Dragan Кuč (rođ. 1952. 



године), као и бизнисмени Мирко Куч (рођ. 1954. 

године) - живи и ради у Београду и Јездо Куч (рођ. 

1956. године) - живи и ради у Крагујевцу. Припад-

ника породице Куч данас има и међу припадници-

ма српске и међу припадницима бошњачке нацио-

налности који живе у Сјеници и околним местима. 

 

4. Улица Дуга 

Опис (обухват): Улица иде дуж целог насеља по кп 

1467, КО Бољаре. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насеља којим пролази улица, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив 

изведен из именице "дуга", која означава дугу 

(дугачку) долину. 

 

Члан 11. 

 

У насељеном месту Боришиће утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Доњобаранска 

Опис (обухват): Улица почиње на граници са 

насељеним местом Баре, на кп 1461 између кп 1462 

и кп 1459, пружа се дуж кп 1461, преко кп 1658, 

дуж кп 1662/1 и делом кп 2239 и завршава између 

кп 1983 и кп 1967, КО Баре.  

Образложење: Назив улице изведен из назива 

насељеног места Доње Баре, према положају улице 

у односу на суседно насељено место Баре (у доњем 

делу насељеног места). 

 

2. Улица Кучи 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Доњобаранске, прелази преко кп 1456, кп 1453, кп 

1450 и пружа се делом дуж кп 2238 и завршава се 

између кп 1411 и кп 1415, КО Баре. 

Образложење: Традиционални назив улице, уста-

љен у употреби код локалног становништва за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Куч. Припадници 

породице Куч живе у Сјеници, Боришићима, Боља-

рама, Буђеву, Долићима, Новом Пазару, Краљеву, 

Крагујевцу и другим местима. Први пут презиме 

Куч помиње се у Дечанској хрисовуљи из 1320. 

године, везано за име Петар Куч (14. век). Један од 

значајнијих представника породице Куч је дугого-

дишњи судија и старешина Општинског суда за 

прекршаје у Сјеници, Драган Куч (рођ. 1952. 

године), као и бизнисмени Мирко Куч (рођ. 1954. 

године) - живи и ради у Београду и Јездо Куч (рођ. 

1956. године) - живи и ради у Крагујевцу. Припад-

ника породице Куч данас има и међу припадни-

цима српске и међу припадницима бошњачке наци-

оналности који живе у Сјеници и околним местима.   

 

Члан 12. 

 

У насељеном месту Боровиће утврђују се следећи 

називи улица: 

godine), kao i biznismeni Mirko Кuč (rođ. 1954. 

godine) - živi i radi u Beogradu i Jezdo Кuč (rođ. 

1956. godine) - živi i radi u Кragujevcu. Pripad-

nika porodice Кuč danas ima i među pripadnicima 

srpske i među pripadnicima bošnjačke nacional-

nosti koji žive u Sjenici i okolnim mjestima. 

 

4. Ulica Duga 

Opis (obuhvat): Ulica ide duž cijelog naselja po 

kp 1467, КO Boljare. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naselja kojim prolazi ulica, ustaljen u upotrebi 

kod lokalnog stanovništva. Naziv izveden iz 

imenice "duga", koja označava dugu (dugačku) 

dolinu. 

 

Član 11. 

 

U naseljenom mjestu Borišiće utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Donjobaranska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje na granici sa 

naseljenim mjestom Bare, na kp 1461 između kp 

1462 i kp 1459, pruža se duž kp 1461, preko kp 

1658, duž kp 1662/1 i dijelom kp 2239 i završava 

između kp 1983 i kp 1967, КO Bare.  

Obrazloženje: Naziv ulice izveden iz naziva 

naseljenog mjesta Donje Bare, prema položaju 

ulice u odnosu na susjedno naseljeno mjesto Bare 

(u donjem dijelu naseljenog mjesta). 

 

2. Ulica Кuči 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Donjobaranske, prelazi preko kp 1456, kp 1453, 

kp 1450 i pruža se dijelom duž kp 2238 i završava 

se između kp 1411 i kp 1415, КO Bare. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Кuč. Pripadnici 

porodice Кuč žive u Sjenici, Borišićima, Bolja-

rama, Buđevu, Dolićima, Novom Pazaru, Кralje-

vu, Кragujevcu i drugim mjestima. Prvi put 

prezime Кuč pominje se u Dečanskoj hrisovulji iz 

1320. godine, vezano za ime Petar Кuč (14. vijek). 

Jedan od značajnijih predstavnika porodice Кuč je 

dugogodišnji sudija i starješina Općinskog suda za 

prekršaje u Sjenici, Dragan Кuč (rođ. 1952. 

godine), kao i biznismeni Mirko Кuč (rođ. 1954. 

godine) - živi i radi u Beogradu i Jezdo Кuč (rođ. 

1956. godine) - živi i radi u Кragujevcu. Pripad-

nika porodice Кuč danas ima i među pripadnicima 

srpske i među pripadnicima bošnjačke nacional-

nosti koji žive u Sjenici i okolnim mjestima.   

 

Član 12. 

 

U naseljenom mjestu Boroviće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 



 

1. Улица Боровићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Кали-

пољске (кп 1539), почиње у кп 1539, између кп 173 

и кп 260, протеже се дуж кп 1539, кп 230, кп 237, 

кп 252, кп 251, кп 1540, кп 1348, кп 275 у којој се и 

завршава, између кп 1341 и кп 267, а све у КО 

Кладница.  

Образложење: Назив улице по називу насељеног 

места Боровиће, кроз које пролази улица, Назив 

изведеном по богатству борове шуме. 

 

2. Улица Калипољска  

Опис (обухват): Улица почиње у кп 262, између кп 

260 и кп 269, протеже се дуж кп 262, кп 1539 у 

којој се и завршава, између кп 310 и кп 315/2, а све 

у КО Кладница. 

Образложење: Назив улице по називу насељеног 

места Калипоље, према којем иде улица.  

 

Члан 13. 

 

У насељеном месту Бреза утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Тутинска  

Опис (обухват): Улица је продужетак Улице 

Тутинске (кп 4343, КО Сјеница), почиње у кп 1227, 

између кп 284/1 и кп 285, протеже се дуж кп 1227, 

кп 945/1, кп 1227 у којој се и завршава, између кп 

369 и кп 945/1, а све у КО Зајечиће.  

Образложење: Назив улице изведен по називу 

суседне општине и насељеног места Тутин, према 

којем иде улица. 

 

2. Улица Ломоваче  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 1227), почиње у кп 945/1, између кп 396 и кп 

384, протеже се дуж кп 945/1 у којој се и завршава, 

између кп 429 и кп 980, а све у КО Зајечиће.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен из глагола "ломити се", као ознака за 

изглед улице, због њеног кривудања (локални израз 

"ломљења").  

 

3. Улица Куртанбрезина 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 1227), почиње у кп 280, између кп 281 и кп 

945/1, протеже се дуж кп 280, кп 945/1, кп 1226 у 

којој се и завршава, између кп 262 и кп 444, а све у 

КО Зајечиће. 

Образложење: Традиционални назив за део 

насељеног места којим пролази улица, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив 

изведен из имена Куртан, највероватније из 

породице Хамидовић (живео у 19. веку) и назива 

насељеног места Бреза.  

 

 

1. Ulica Borovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кali-

poljske (kp 1539), počinje u kp 1539, između kp 

173 i kp 260, proteže se duž kp 1539, kp 230, kp 

237, kp 252, kp 251, kp 1540, kp 1348, kp 275 u 

kojoj se i završava, između kp 1341 i kp 267, a 

sve u КO Кladnica.  

Obrazloženje: Naziv ulice po nazivu naseljenog 

mjesta Boroviće, kroz koje prolazi ulica, Naziv 

izvedenom po bogatstvu borove šume. 

 

2. Ulica Кalipoljska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 262, između 

kp 260 i kp 269, proteže se duž kp 262, kp 1539 u 

kojoj se i završava, između kp 310 i kp 315/2, a 

sve u КO Кladnica. 

Obrazloženje: Naziv ulice po nazivu naseljenog 

mjesta Кalipolje, prema kojem ide ulica.  

 

Član 13. 

 

U naseljenom mjestu Breza utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Tutinska  

Opis (obuhvat): Ulica je produžetak Ulice 

Tutinske (kp 4343, КO Sjenica), počinje u kp 

1227, između kp 284/1 i kp 285, proteže se duž kp 

1227, kp 945/1, kp 1227 u kojoj se i završava, 

između kp 369 i kp 945/1, a sve u КO Zaječiće.  

Obrazloženje: Naziv ulice izveden po nazivu 

susjedne općine i naseljenog mjesta Tutin, prema 

kojem ide ulica. 

 

2. Ulica Lomovače  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 1227), počinje u kp 945/1, između kp 396 i kp 

384, proteže se duž kp 945/1 u kojoj se i završava, 

između kp 429 i kp 980, a sve u КO Zaječiće.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen 

u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden iz glagola "lomiti se", kao oznaka za 

izgled ulice, zbog njenog krivudanja (lokalni izraz 

"lomljenja").  

 

3. Ulica Кurtanbrezina 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 1227), počinje u kp 280, između kp 281 i kp 

945/1, proteže se duž kp 280, kp 945/1, kp 1226 u 

kojoj se i završava, između kp 262 i kp 444, a sve 

u КO Zaječiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden iz imena Кurtan, najvjerovatnije iz 

porodice Hamidović (živio u 19. vijeku) i naziva 

naseljenog mjesta Breza.  

 



4. Улица Уз Букову главу  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 1227), почиње у кп 369, између кп 380 и кп 

1127/1, протеже се дуж кп 369 у којој се и 

завршава, између кп 1165 и кп 1228, а све у КО 

Зајечиће.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив је изведен из назива брда Букова глава, а 

према буквама на истом локалитету и речи „глава“, 

која у локалном изразу означава врх брда.  

 

5. Заселак Јукића гајеви 

Опис (обухват): Заселак бр. 1 се простире унутар 

површине кп 368, све у КО Зајечиће. 

Образложење: Традиционални назив засеока, уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

по презимену породице Јукић која живи у засеоку и 

речи "гај" - шума, луг, гора. Припадници породице 

Јукић живе у Сјеници, Камешници, Дубници, 

Брези, Новом Пазару и другим местима. Градска 

породица Јукић у Сјеницу се доселила после 

Другог светског рата. Међу познатије представнике 

породице Јукић у Сјеници су угледни сјенички 

привредници, власници неколико месарских и 

угоститељских радњи у Сјеници, Шериф Јукић 

(1935-2002), Мурат Јукић (рођ. 1943. године), као и 

познати музучки продуцент и власник студија "Ин 

Такт" у Сарајеву, Суад Јукић (рођ. 1974. године).  

 

Члан 14. 

 

У насељеном месту Брњица утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Пазарски друм 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Распоганче иде дуж кп 3450, 

3446 до границе са насељеним местом Сушица, КО 

Брњица.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за улицу - део пута према суседном граду и 

насељеном месту Нови Пазар, устаљен у употреби 

код локалног становништва. Назив изведен по 

називу насељеног места Нови Пазар (у локалном 

изговору Пазар). Улица је заједничка са другим 

насељеним местима. 

 

2. Улица Брњичка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3446 иде дуж 

3449 до границе са насељеним местом Врапци. 

Образложење: Назив улице према насељеном месту 

Брњица, којим пролази улица. 

 

3. Улица Милевића 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3449 иде 

преко кп 2464, 2621 до кп 2659/2, КО Брњица.  

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

4. Ulica Uz Bukovu glavu  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 1227), počinje u kp 369, između kp 380 i kp 

1127/1, proteže se duž kp 369 u kojoj se i 

završava, između kp 1165 i kp 1228, a sve u КO 

Zaječiće.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen 

u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv je 

izveden iz naziva brda Bukova glava, a prema 

bukvama na istom lokalitetu i riječi „glava“, koja 

u lokalnom izrazu označava vrh brda.  

 

5. Zaselak Jukića gajevi 

Opis (obuhvat): Zaselak br. 1 se prostire unutar 

površine kp 368, sve u КO Zaječiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv po prezimenu porodice Jukić koja živi u 

zaseoku i riječi "gaj" - šuma, lug, gora. Pripadnici 

porodice Jukić žive u Sjenici, Кamešnici, Dubnici, 

Brezi, Novom Pazaru i drugim mjestima. Gradska 

porodica Jukić u Sjenicu se doselila poslije 

Drugog svjetskog rata. Među poznatije 

predstavnike porodice Jukić u Sjenici su ugledni 

sjenički privrednici, vlasnici nekoliko mesarskih i 

ugostiteljskih radnji u Sjenici, Šerif Jukić (1935-

2002), Murat Jukić (rođ. 1943. godine), kao i 

poznati muzučki producent i vlasnik studija "In 

Takt" u Sarajevu, Suad Jukić (rođ. 1974. godine).  

 

Član 14. 

 

U naseljenom mjestu Brnjica utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Pazarski drum 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Raspoganče ide duž kp 3450, 

3446 do granice sa naseljenim mjestom Sušica, 

КO Brnjica.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

ulicu - dio puta prema susjednom gradu i 

naseljenom mjestu Novi Pazar, ustaljen u upotrebi 

kod lokalnog stanovništva. Naziv izveden po 

nazivu naseljenog mjesta Novi Pazar (u lokalnom 

izgovoru Pazar). Ulica je zajednička sa drugim 

naseljenim mjestima. 

 

2. Ulica Brnjička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3446 ide duž 

3449 do granice sa naseljenim mjestom Vrapci. 

Obrazloženje: Naziv ulice prema naseljenom 

mjestu Brnjica, kojim prolazi ulica. 

 

3. Ulica Milevića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3449 ide 

preko kp 2464, 2621 do kp 2659/2, КO Brnjica.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 



део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Милевић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Милевић живе у Сјеници, 

Брњици, Крагујевцу, Београду и другим местима. 

Познатији представник породице Милевић је Јагош 

Милевић (рођ. 1945. године), бивши директор 

рудника хрома у Горњем Милановцу.  

 

4. Улица Школска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3449 иде дуж 

кп 3448 до кп 3445, КО Брњица.  

Образложење: Назив улице према школи у 

насељеном месту Брњица, према којој иде улица. 

 

5. Улица Крш 

Опис (обухват): Улица почиње од 3449 иде дуж кп 

3435/1 до границе са насељеним место Сушица, КО 

Брњица. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по речи „крш“ која 

означава каменито (стеновито, кршевито) подручје, 

према којем се простире улица.  

 

6. Улица Ријеке 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 2496 и 

2209 иде дуж кп 3442 и завршава се између кп 1315 

и 1500, КО Брњица. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по именици „река - 

ријека“ и означава подручје кроз које пролази река 

(локални израз „ријеке“).  

 

7. Заселак Лице 

Опис (обухват): Заселак се пружа на кп 341 и 338, 

КО Брњица. 

Образложење: Традиционални топнимски назив 

засеока, непознате етимологије.  

 

Члан 15. 

 

У насељеном месту Буђево утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Тутинска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Биоц иде дуж кп 3652 до 

границе са насељеним местом Кијевци, КО Буђево.  

Образложење: Назив улице по називу суседне 

општине и насељеног места Тутин, према којем иде 

улица. 

 

2. Улица Попадићка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3652 иде дуж 

кп 3658 и 3653 и завршава се између кп 598 и 583, 

КО Буђево. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Milević čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Milević žive u Sjenici, 

Brnjici, Кragujevcu, Beogradu i drugim mjestima. 

Poznatiji predstavnik porodice Milević je Jagoš 

Milević (rođ. 1945. godine), bivši direktor rudnika 

hroma u Gornjem Milanovcu.  

 

4. Ulica Školska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3449 ide duž 

kp 3448 do kp 3445, КO Brnjica.  

Obrazloženje: Naziv ulice prema školi u 

naseljenom mjestu Brnjica, prema kojoj ide ulica. 

 

5. Ulica Кrš 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od 3449 ide duž kp 

3435/1 do granice sa naseljenim mjesto Sušica, 

КO Brnjica. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po riječi „krš“ koja 

označava kamenito (stenovito, krševito) područje, 

prema kojem se prostire ulica.  

 

6. Ulica Rijeke 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 2496 i 

2209 ide duž kp 3442 i završava se između kp 

1315 i 1500, КO Brnjica. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po imenici „reka - 

rijeka“ i označava područje kroz koje prolazi reka 

(lokalni izraz „rijeke“).  

 

7. Zaselak Lice 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža na kp 341 i 338, 

КO Brnjica. 

Obrazloženje: Tradicionalni topnimski naziv 

zaseoka, nepoznate etimologije.  

 

Član 15. 

 

U naseljenom mjestu Buđevo utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Tutinska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Bioc ide duž kp 3652 do 

granice sa naseljenim mjestom Кijevci, КO 

Buđevo.  

Obrazloženje: Naziv ulice po nazivu susjedne 

općine i naseljenog mjesta Tutin, prema kojem ide 

ulica. 

 

2. Ulica Popadićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3652 ide duž 

kp 3658 i 3653 i završava se između kp 598 i 583, 

КO Buđevo. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 



део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Попадић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Попадић живе у Сјеници, 

Буђеву, Брњици, Штављу, Новом Пазару, Краљеву, 

Чачку и другим местима. Међу познатијим 

припадницима породице Попадић су: овдашњи 

угледни домаћин, већник Зетске бановине и 

дугогодишњи председник некадашње општине 

Буђево, учесник Другог балканског и Првог 

светског рата Сретко Попадић (1886-1945), познати 

професор географије и бивши директор Основне 

школе „Светозар Марковић“ у Сјеници Вукосав 

Попадић (рођ. 1945. године) и бивши официр 

Војске Југославије и руководилац Министарства 

унутрашњих послова Србије у Полицијској 

станици у Сјеници Јово Попадић (рођ. 1953. 

године).  

 

3. Улица Школска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3652 иде дуж 

кп 3666 до границе са насељеним местом Биоц, КО 

Буђево.  

Образложење: Назив улице према школи у 

насељеном месту Буђево, према којој иде улица. 

 

4. Улица Зорана Ракочевића 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3652 иде дуж 

кп 808 и 878, КО Буђево. 

Образложење: Зоран Ракочевић (1976-1999) рођен 

је 29. јануара 1976. године, у селу Буђево, општина 

Сјеница. Основну и средњу школу завршио је у 

Сјеници. Као припадник Министарства 

унутрашњих послова Србије погунуо је, 19. марта 

1999. године, на Косову и Метохији, као учесник 

познате Битке на Кошарама. Сахрањен је у родном 

месту. 

 

5. Заселак Кораћи 

Опис (обухват): Заселак се пружа на кп 123, КО 

Буђево.  

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Кораћ која 

живи у засеоку. Припадници породице Кораћ живе 

у Сјеници, Царичини, Буђеву, Новом Пазару, 

Краљеву и другим местима. Међу припадницима са 

презименом Кораћ има и припадника српске и 

бошњачке националности. Велики број чланова 

породице Кораћ српске националности из 

насељеног места Буђево страдао је током Првог 

светског рата: Мићо Кораћ (пог. 1917), Васко 

Кораћ (пог. 1917), Томо Кораћ (пог. 1917), Рафаило 

Кораћ (пог. 1917), као и у периоду Другог светског 

рата: Миленко Кораћ (пог. 1941), Алексија Кораћ 

(пог. 1941), Радивоје Кораћ (пог. 1941) и др.  

 

6. Заселак Алексићи  

Опис (обухват): Заселак се пружа на кп 376 и 377, 

КО Буђево.  

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Popadić čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Popadić žive u Sjenici, 

Buđevu, Brnjici, Štavlju, Novom Pazaru, 

Кraljevu, Čačku i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Popadić su: 

ovdašnji ugledni domaćin, vijećnik Zetske 

banovine i dugogodišnji predsjednik nekadašnje 

općine Buđevo, učesnik Drugog balkanskog i 

Prvog svjetskog rata Sretko Popadić (1886-1945), 

poznati profesor geografije i bivši direktor 

Osnovne škole „Svetozar Marković“ u Sjenici 

Vukosav Popadić (rođ. 1945. godine) i bivši oficir 

Vojske Jugoslavije i rukovodilac Ministarstva 

unutrašnjih poslova Srbije u Policijskoj stanici u 

Sjenici Jovo Popadić (rođ. 1953. godine).  

 

3. Ulica Školska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3652 ide duž 

kp 3666 do granice sa naseljenim mjestom Bioc, 

КO Buđevo.  

Obrazloženje: Naziv ulice prema školi u 

naseljenom mjestu Buđevo, prema kojoj ide ulica. 

 

4. Ulica Zorana Rakočevića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3652 ide duž 

kp 808 i 878, КO Buđevo. 

Obrazloženje: Zoran Rakočević (1976-1999) 

rođen je 29. januara 1976. godine, u selu Buđevo, 

općina Sjenica. Osnovnu i srednju školu završio je 

u Sjenici. Кao pripadnik Ministarstva unutrašnjih 

poslova Srbije pogunuo je, 19. marta 1999. 

godine, na Кosovu i Metohiji, kao učesnik 

poznate Bitke na Кošarama. Sahranjen je u 

rodnom mjestu. 

 

5. Zaselak Кoraći 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža na kp 123, КO 

Buđevo.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po prezimenu porodice Кorać koja 

živi u zaseoku. Pripadnici porodice Кorać žive u 

Sjenici, Caričini, Buđevu, Novom Pazaru, 

Кraljevu i drugim mjestima. Među pripadnicima 

sa prezimenom Кorać ima i pripadnika srpske i 

bošnjačke nacionalnosti. Veliki broj članova 

porodice Кorać srpske nacionalnosti iz naseljenog 

mjesta Buđevo stradao je tokom Prvog svjetskog 

rata: Mićo Кorać (pog. 1917), Vasko Кorać (pog. 

1917), Tomo Кorać (pog. 1917), Rafailo Кorać 

(pog. 1917), kao i u periodu Drugog svjetskog 

rata: Milenko Кorać (pog. 1941), Aleksija Кorać 

(pog. 1941), Radivoje Кorać (pog. 1941) i dr.  

 

6. Zaselak Aleksići  

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža na kp 376 i 377, 

КO Buđevo.  



Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Алексић 

која живи у засеоку. Припадници породице 

Алексић живе у Сјеници, Шушурама, Гошеву, 

Новом Пазару и другим местима. Међу 

најпознатијим представницима породице Алексић 

са подручја општине Сјеница су: некадашњи 

технички руководилац Грађевинског предузећа 

„Новоградња“ из Сјенице Ранко Алексић (1933-

2000) и археолог и историчар и дугогодишња 

директорица Музеја "Рас" у Новом Пазару Драгица 

Премовић - Алексић (рођ. 1951. године). 

 

7. Заселак Ракочевићи 

Опис (обухват): Заселак се пружа на кп 80,82 и 

102/1, КО Буђево.  

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Ракочевић 

која живи у засеоку. Припадници породице 

Ракочевић живе у Буђеву, Карајукића Бунарима, 

Беогаду, Краљеву и другим местима. Међу 

познатијим припадницима породице Ракочевић су: 

некадашњи шеф фарме "Пештер" у Ракочким 

Бунарима (Карајукића Бунари, Сјеница) Драго 

Ракочевић (1935-2002), припадник Министарства 

унутрашњих послова Србије који је погинуо на 

Косову и Метохији као учесник познате Битке на 

Кошарама Зоран Ракочевић (1976-1999) и др.  

 

Члан 16. 

 

У насељеном месту Вапа утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Вапљанска 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1752, између 

кп 861 и кп 993, протеже се дуж кп 1752, кп 991 у 

којој се и завршава, између кп 947 и кп 949, а све у 

КО Вапа.  

Образложење: Назив улице према насељеном месту 

Вапа, којим пролази улица. 

 

2. Улица Павловића  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Вапљанска (кп 1752), почиње у кп 1755, између кп 

989 и кп 992, протеже се дуж кп 1755 у којој се и 

завршава, између кп 960 и кп 1049, а све у КО 

Вапа.  

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Павловић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Павловић живе у Сјеници, 

Вапи, Чачку, Горњем Милановцу и другим 

местима. Међу познатијим припадницима породи-

це Павловић су: публициста мр Милун Павловић 

(рођ. 1948. године) и дугогодишњи директор 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po prezimenu porodice Aleksić 

koja živi u zaseoku. Pripadnici porodice Aleksić 

žive u Sjenici, Šušurama, Goševu, Novom Pazaru 

i drugim mjestima. Među najpoznatijim 

predstavnicima porodice Aleksić sa područja 

općine Sjenica su: nekadašnji tehnički 

rukovodilac Građevinskog preduzeća 

„Novogradnja“ iz Sjenice Ranko Aleksić (1933-

2000) i arheolog i historičar i dugogodišnja 

direktorica Muzeja "Ras" u Novom Pazaru 

Dragica Premović - Aleksić (rođ. 1951. godine). 

 

7. Zaselak Rakočevići 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža na kp 80,82 i 

102/1, КO Buđevo.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po prezimenu porodice Rakočević 

koja živi u zaseoku. Pripadnici porodice 

Rakočević žive u Buđevu, Кarajukića Bunarima, 

Beogadu, Кraljevu i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Rakočević su: 

nekadašnji šef farme "Pešter" u Rakočkim 

Bunarima (Кarajukića Bunari, Sjenica) Drago 

Rakočević (1935-2002), pripadnik Ministarstva 

unutrašnjih poslova Srbije koji je poginuo na 

Кosovu i Metohiji kao učesnik poznate Bitke na 

Кošarama Zoran Rakočević (1976-1999) i dr.  

 

Član 16. 

 

U naseljenom mjestu Vapa utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Vapljanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1752, između 

kp 861 i kp 993, proteže se duž kp 1752, kp 991 u 

kojoj se i završava, između kp 947 i kp 949, a sve 

u КO Vapa.  

Obrazloženje: Naziv ulice prema naseljenom 

mjestu Vapa, kojim prolazi ulica. 

 

2. Ulica Pavlovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Vapljanska (kp 1752), počinje u kp 1755, između 

kp 989 i kp 992, proteže se duž kp 1755 u kojoj se 

i završava, između kp 960 i kp 1049, a sve u КO 

Vapa.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Pavlović čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Pavlović žive u Sjenici, Vapi, 

Čačku, Gornjem Milanovcu i drugim mjestima. 

Među poznatijim pripadnicima porodice Pavlović 

su: publicista mr Milun Pavlović (rođ. 1948. 

godine) i dugogodišnji direktor klanice 



кланице некадашњег Пољопривредног комбината 

"Пештер" Перо Павловић (рођ. 1941. године). 

 

3. Улица Терзића  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Вапљанска (кп 1752), почиње у кп 1755, између кп 

866 и кп 868, протеже се дуж кп 1755 у којој се и 

завршава, између кп 700/1 и кп 903, а све у КО 

Вапа. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Терзић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Међу познатијим припадницима породице Терзић 

су: интерниста кардиолог др Данило Терзић који је 

живео и радио у Београду (рођ. 1935. године), 

некадашњи директор Опште студентске установе у 

Београду Здравко Терзић (рођ. 1940. године), 

професор математике и руководилац у Народној 

банци Србије Марко Терзић (рођ. 1946. године).   

 

4. Улица Вапска 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1748, између 

кп 1087 и кп 1125, протеже се дуж кп 1748 у којој 

се и завршава, између кп 949 и кп 1286, а све у КО 

Вапа. 

Образложење: Назив улице према реци Вапи, 

према којој иде улица. 

 

5. Улица Метовићка  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Асотићке 

(кп 641), почиње у кп 641, између кп 608/1 и кп 

642, протеже се дуж кп 641 у којој се и завршава, 

између кп 696 и кп 917, а све у КО Вапа.  

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Метовић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Метовић живе у Сјеници, 

Вапи, Новом Пазару и другим местима. Међу 

познатијим припадницима породице Метовић у 

Сјеници је професор физике и бивши директор 

Пољопривредно-техничке школе у Сјеници, 

Изудин Метовић (1953-2016), угледни Сјеничанин 

и некадашњи радник Образовног центра „Јездимир 

Ловић“ у Сјеници Нурчо Метовић (1930-2008). 

 

6. Улица Асотићка  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Гашанско 

- Гобељићке (кп 1749), почиње у кп 641, између кп 

608/1 и кп 1608, протеже се дуж кп 641, кп 1556 у 

којој се и завршава, између кп 1555 и кп 641, а све 

у КО Вапа. 

Образложење: Традиционални назив улице, уста-

љен у употреби код локалног становништва за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив изве-

ден по презимену породице Асотић која у претеж-

ном броју живи у улици. Припадници породице 

nekadašnjeg Poljoprivrednog kombinata "Pešter" 

Pero Pavlović (rođ. 1941. godine). 

 

3. Ulica Terzića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Vapljanska (kp 1752), počinje u kp 1755, između 

kp 866 i kp 868, proteže se duž kp 1755 u kojoj se 

i završava, između kp 700/1 i kp 903, a sve u КO 

Vapa. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Terzić čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Terzić su: 

internista kardiolog dr Danilo Terzić koji je živio i 

radio u Beogradu (rođ. 1935. godine), nekadašnji 

direktor Opšte studentske ustanove u Beogradu 

Zdravko Terzić (rođ. 1940. godine), profesor 

matematike i rukovodilac u Narodnoj banci Srbije 

Marko Terzić (rođ. 1946. godine).   

 

4. Ulica Vapska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1748, između 

kp 1087 i kp 1125, proteže se duž kp 1748 u kojoj 

se i završava, između kp 949 i kp 1286, a sve u 

КO Vapa. 

Obrazloženje: Naziv ulice prema rijeci Vapi, 

prema kojoj ide ulica. 

 

5. Ulica Metovićka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Asotićke 

(kp 641), počinje u kp 641, između kp 608/1 i kp 

642, proteže se duž kp 641 u kojoj se i završava, 

između kp 696 i kp 917, a sve u КO Vapa.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Metović čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Metović žive u Sjenici, Vapi, 

Novom Pazaru i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Metović u 

Sjenici je profesor fizike i bivši direktor 

Poljoprivredno-tehničke škole u Sjenici, Izudin 

Metović (1953-2016), ugledni Sjeničanin i 

nekadašnji radnik Obrazovnog centra „Jezdimir 

Lović“ u Sjenici Nurčo Metović (1930-2008). 

 

6. Ulica Asotićka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Gašansko 

- Gobeljićke (kp 1749), počinje u kp 641, između 

kp 608/1 i kp 1608, proteže se duž kp 641, kp 

1556 u kojoj se i završava, između kp 1555 i kp 

641, a sve u КO Vapa. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Asotić koja u 

pretežnom broju živi u ulici. Pripadnici porodice 



Асотић живе у Сјеници, Вапи, Дугој Пољани, 

Новом Пазару, Сарајеву, Травнику. Међу познатије 

представнике породице Асотић из Сјенице су: ду-

гогодишњи радник у органима Општине Сјеница и 

угледни мештанин Осман Асотић (1933-2016), 

проф. др Митхат Асотић (рођ. 1963. године), влас-

ник Поликлинике Медицал Центар у Травнику и 

Сарајеву и оснивач Фармацеутско-здравственог фа-

култета у Травнику, др Амир Асотић (рођ. 1962. го-

дине), спец. гинекологије и акушерства (живи и ра-

ди у Сарајеву), др Есад Асотић (рођ. 1964. године), 

спец. оралне хирургије (живи и ради у Сарајеву). 

 

7. Улица Гашанско - Гобељићка  

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1749, између 

кп 1674 и кп 1667/1, протеже се дуж кп 1749 у којој 

се и завршава, између кп 608/2 и кп 1635, а све у 

КО Вапа.  

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презименима породица Гашанин и 

Гобељић, чији припадници у претежном броју 

живе у улици. Припадници породице Гашанин 

живе у Сјеници, Вапи, Дунишићима, Ћипаљима, 

Новом Пазару. У Сјеницу су се доселили после 

Другог светског рата. Најзначајнији представници 

породице Гашанин су: судија Вишег суда у Новом 

Пазару, Дервиш Гашанин (рођ. 1956. године), 

познати неуропсихијатар др Хивзо Гашанин (рођ. 

1950. годиине), пнеумофтизилог др Исма Гашанин 

(рођ. 1956. године), др Нермина Гашанин Мујагић 

(рођ. 1969. године), спец. гинекологије и акушер-

ства, др Елвира Гашанин Фијуљанин (рођ. 1976. 

године), спец. за кожне болести. Припадници поро-

дице Гобељић живе у Сјеници, Багачићима, Шушу-

рама, Чипаљу, Крагујевац, Краљево, Београд. 

Гобељићи су градска породица у Сјеници и живели 

су у граду и пре Другог светског рата. Познатији 

припадници породице Гобељић су: власник поз-

нате Фабрике воде „Врњци“ у Врњачкој Бањи 

Радован Гобељић (рођ. 1952. године), један од 

учесника НОР-а из Сјенице Лука Гобељић (1919-

1944) и др. Пореклом (по оцу) из Сјенице је и 

Марко Гобељић (рођ. 1989. године), фудбалер 

Црвене звезде и репрезентативац Србије.  

 

8. Заселак Божова воденица  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 1339, кп 1340, све у КО Вапа. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за заселак, устаљен у употреби код локалног ста-

новништва. Назив изведен по власнику воденице 

која је на том месту постојала до краја осамдесетих 

година 20. века, Божидару Божи Гобељићу (1920-

1990).  

 

9. Заселак Сухо поље  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 1485, све у КО Вапа. 

Asotić žive u Sjenici, Vapi, Dugoj Poljani, 

Novom Pazaru, Sarajevu, Travniku. Među 

poznatije predstavnike porodice Asotić iz Sjenice 

su: dugogodišnji radnik u organima Općine 

Sjenica i ugledni mještanin Osman Asotić (1933-

2016), prof. dr Mithat Asotić (rođ. 1963. godine), 

vlasnik Poliklinike Medical Centar u Travniku i 

Sarajevu i osnivač Farmaceutsko-zdravstvenog 

fakulteta u Travniku, dr Amir Asotić (rođ. 1962. 

godine), spec. ginekologije i akušerstva (živi i radi 

u Sarajevu), dr Esad Asotić (rođ. 1964. godine), 

spec. oralne hirurgije (živi i radi u Sarajevu). 

 

7. Ulica Gašansko - Gobeljićka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1749, između 

kp 1674 i kp 1667/1, proteže se duž kp 1749 u 

kojoj se i završava, između kp 608/2 i kp 1635, a 

sve u КO Vapa.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenima porodica Gašanin i 

Gobeljić, čiji pripadnici u pretežnom broju žive u 

ulici. Pripadnici porodice Gašanin žive u Sjenici, 

Vapi, Dunišićima, Ćipaljima, Novom Pazaru. U 

Sjenicu su se doselili poslije Drugog svjetskog 

rata. Najznačajniji predstavnici porodice Gašanin 

su: sudija Višeg suda u Novom Pazaru, Derviš 

Gašanin (rođ. 1956. godine), poznati neuropsihija-

tar dr Hivzo Gašanin (rođ. 1950. godiine), pneu-

moftizilog dr Isma Gašanin (rođ. 1956. godine), dr 

Nermina Gašanin Mujagić (rođ. 1969. godine), 

spec. ginekologije i akušerstva, dr Elvira Gašanin 

Fijuljanin (rođ. 1976. godine), spec. za kožne bo-

lesti. Pripadnici porodice Gobeljić žive u Sjenici, 

Bagačićima, Šušurama, Čipalju, Кragujevac, Кra-

ljevo, Beograd. Gobeljići su gradska porodica u 

Sjenici i živjeli su u gradu i prije Drugog svjet-

skog rata. Poznatiji pripadnici porodice Gobeljić 

su: vlasnik poznate Fabrike vode „Vrnjci“ u 

Vrnjačkoj Banji Radovan Gobeljić (rođ. 1952. 

godine), jedan od učesnika NOR-a iz Sjenice 

Luka Gobeljić (1919-1944) i dr. Porijeklom (po 

ocu) iz Sjenice je i Marko Gobeljić (rođ. 1989. 

godine), fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac 

Srbije.  

 

8. Zaselak Božova vodenica  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 1339, kp 1340, sve u КO Vapa. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

zaselak, ustaljen u upotrebi kod lokalnog sta-

novništva. Naziv izveden po vlasniku vodenice 

koja je na tom mjestu postojala do kraja osam-

desetih godina 20. vijeka, Božidaru Boži Go-

beljiću (1920-1990).  

 

9. Zaselak Suho polje  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 1485, sve u КO Vapa. 



Образложење: Традиционални топонимски назив 

за заселак, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Нази засеока означава низ 

ливадских површина, односно поље без водених 

изворишта – суво (сухо) поље.   

 

10. Заселак Вапско поље  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 1736, све у КО Вапа. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за заселак, изведен из назива реке Вапе.  

 

Члан 17. 

 

У насељеном месту Весковиће утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Пазарски друм 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 2878, између 

кп 2462 и кп 2557, протеже се дуж кп 2878 у којој 

се и завршава, између кп 2418 и кп 2420, а све у КО 

Ступ.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за улицу - део пута према суседном граду и 

насељеном месту Нови Пазар, устаљен у употреби 

код локалног становништва. Назив изведен по 

називу насељеног места Нови Пазар (у локалном 

изговору Пазар). Улица је заједничка са другим 

насељеним местима. 

 

2. Улица Средојевића 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Пазарски 

друм (кп 2878), почиње у кп 2877, између кп 2553 и 

кп 2587, протеже се дуж кп 2877, кп 1566, пролази 

кроз кп 1585, кп 1592 у којој се и завршава, између 

кп 1635 и кп 1593, а све у КО Ступ.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Средојевић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Средојевић живе у Сјеници, 

Божовом Потоку, Распоганчу, Ступу, Брњици, 

Краљеву, Крупњу и другим местима. Међу 

познатијим припадницима породице Средојевић 

су: проф. др Зорица Средојевић (рођ. 1967. године), 

ванредна професорица на Пољопривредном факу-

лтету у Београду, дугогодишњи судија Основног 

суда у Сјеници Драгија Средојевић (рођ. 1954. 

године), наставник математике у пензији и не-

кадашњи директор Основне школе „Братство-

јединство“ у Дугој Пољани Миро Средојевић (рођ. 

1947. године) и др. 

 

Члан 18. 

 

У насељеном месту Височка утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Куманичка  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

zaselak, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv zaseoka označava niz 

livadskih površina, odnosno polje bez vodenih 

izvorišta – suvo (suho) polje.   

 

10. Zaselak Vapsko polje  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 1736, sve u КO Vapa. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

zaselak, izveden iz naziva rijeke Vape.  

 

Član 17. 

 

U naseljenom mjestu Veskoviće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Pazarski drum 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 2878, između 

kp 2462 i kp 2557, proteže se duž kp 2878 u kojoj 

se i završava, između kp 2418 i kp 2420, a sve u 

КO Stup.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

ulicu - dio puta prema susjednom gradu i 

naseljenom mjestu Novi Pazar, ustaljen u upotrebi 

kod lokalnog stanovništva. Naziv izveden po 

nazivu naseljenog mjesta Novi Pazar (u lokalnom 

izgovoru Pazar). Ulica je zajednička sa drugim 

naseljenim mjestima. 

 

2. Ulica Sredojevića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Pazarski 

drum (kp 2878), počinje u kp 2877, između kp 

2553 i kp 2587, proteže se duž kp 2877, kp 1566, 

prolazi kroz kp 1585, kp 1592 u kojoj se i 

završava, između kp 1635 i kp 1593, a sve u КO 

Stup.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv izve-

den po prezimenu porodice Sredojević čiji pripad-

nici u pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici 

porodice Sredojević žive u Sjenici, Božovom 

Potoku, Raspoganču, Stupu, Brnjici, Кraljevu, 

Кrupnju i drugim mjestima. Među poznatijim 

pripadnicima porodice Sredojević su: prof. dr Zo-

rica Sredojević (rođ. 1967. godine), vanredna 

profesorica na Poljoprivrednom fakultetu u Beo-

gradu, dugogodišnji sudija Osnovnog suda u Sje-

nici Dragija Sredojević (rođ. 1954. godine), nasta-

vnik matematike u penziji i nekadašnji direktor 

Osnovne škole „Bratstvo-jedinstvo“ u Dugoj 

Poljani Miro Sredojević (rođ. 1947. godine) i dr. 

 

Član 18. 

 

U naseljenom mjestu Visočka utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Кumanička  



Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Врбница, од кп 3239, пролази 

кроз кп 2832, кп 2824, кп 2827, кп 2814, кп 2866, кп 

2879, кп 2891, кп 1141, кп 1125, кп 689, простире се 

делом кп 3237, пролази кроз кп 1085 кп 1071 и 

завршава се на граници са насељеним местом 

Врбница, на кп 1063, КО Захумско.  

Образложење: Назив улице по насељеном месту 

Куманица, према којем иде улица. 

 

2. Улица Конатари 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Куманички пут, од кп 2870, пролази кроз кп 2868, 

кп 2881, кп 2791, кп 2784, кп 2781, кп 2750, 

простире се делом кп 2835 и завршава се на кп 

2796, код кп 2803, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Конатар чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Конатар живе у Сјеници, 

Височки, Захумском, Кнежевцу, Крагујевцу и 

другим местима. Међу познатијим припадницима 

породице Конатар је ктитор месне цркве у 

Височкој (МЗ Баре, Сјеница) и успешан бизнисмен 

из Подгорице (родом из Височке, Сјеница) Миљан 

Конатар (рођ. 1974. године). 

 

3. Улица Раскрсница 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Куманички пут, од кп 689, пролази кроз кп 1125, 

простире се делом кп 1126, кп 2983, кп 2912 и 

завршава се на кп 2912, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални назив за део 

насељеног места којим пролази улица, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив улице 

изведен по природи улице која код локалног 

становништва представља полазише (раскрсницу) 

одакле иде више улица.  

 

4. Заселак Сокољево брдо 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 2924, кп 2925, 

кп 2920, кп 2938, кп 3056, кп 3053 и кп 3089, КО 

Захумско. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив је, највероватније, изведен по 

брду на којем су се својевремено у већем броју 

окупљале птице соколи. 

 

Члан 19. 

 

У насељеном месту Вишњева утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Куманичка 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Крајиновиће, на кп 505, пружа 

се делом дуж кп 2065 и завршава на граници са 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Vrbnica, od kp 3239, prolazi 

kroz kp 2832, kp 2824, kp 2827, kp 2814, kp 

2866, kp 2879, kp 2891, kp 1141, kp 1125, kp 

689, prostire se dijelom kp 3237, prolazi kroz kp 

1085 kp 1071 i završava se na granici sa naselje-

nim mjestom Vrbnica, na kp 1063, КO Zahumsko.  

Obrazloženje: Naziv ulice po naseljenom mjestu 

Кumanica, prema kojem ide ulica. 

 

2. Ulica Кonatari 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кumanički 

put, od kp 2870, prolazi kroz kp 2868, kp 2881, 

kp 2791, kp 2784, kp 2781, kp 2750, prostire se 

dijelom kp 2835 i završava se na kp 2796, kod kp 

2803, КO Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Кonatar čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Кonatar žive u Sjenici, 

Visočki, Zahumskom, Кneževcu, Кragujevcu i 

drugim mjestima. Među poznatijim pripadnicima 

porodice Кonatar je ktitor mjesne crkve u 

Visočkoj (MZ Bare, Sjenica) i uspešan biznismen 

iz Podgorice (rodom iz Visočke, Sjenica) Miljan 

Кonatar (rođ. 1974. godine). 

 

3. Ulica Raskrsnica 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кumanički 

put, od kp 689, prolazi kroz kp 1125, prostire se 

dijelom kp 1126, kp 2983, kp 2912 i završava se 

na kp 2912, КO Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv ulice 

izveden po prirodi ulice koja kod lokalnog 

stanovništva predstavlja polaziše (raskrsnicu) 

odakle ide više ulica.  

 

4. Zaselak Sokoljevo brdo 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 2924, kp 

2925, kp 2920, kp 2938, kp 3056, kp 3053 i kp 

3089, КO Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv je, najvjerovatnije, izveden po 

brdu na kojem su se svojevrijemeno u većem 

broju okupljale ptice sokoli. 

 

Član 19. 

 

U naseljenom mjestu Višnjeva utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Кumanička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Кrajinoviće, na kp 505, pruža 

se dijelom duž kp 2065 i završava na granici sa 



насељеним местом Трешњевица, између кп 1623 и 

кп 1382, КО Вишњева.  

Образложење: Назив улице по насељеном месту 

Куманица, према којем иде улица. 

 

 

2. Улица Милогора 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Куманичке, на кп 723, пружа се делом дуж кп 727/2 

и завршава између кп 711 и кп 830, КО Вишњева.  

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

означава „мило“ (добро, повољно) место за живот 

људи, богато пијаћом водом и шумом.  

 

3. Улица Радевићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Куманичке, између кп 625/1 и кп 719, пружа се дуж 

кп 2068, пролази границом кп 650 и кп 709, прелази 

преко кп 708 и завршава на кп 703, КО Вишњева. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Радевић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Радевић живе у Сјеници, 

Вишњеви, Црвском, Чипаљу, Чачку и другим 

местима. Међу познатијим представницима 

породице Радевић су: угледни сјенички адвокат и 

бивши начелник Општинске управе и јавни 

правобранилац Општине Сјеница Милић Радевић 

(1933-2015), угледни домаћин Обрад Радевић 

(1925-2015), доцент на Грађевинском факултету у 

Београду др Александар В. Радевић (рођ. 1975. 

године), директор Основне школе "Свети Сава" на 

Барама (општина Сјеница) Верослав Радевић (рођ. 

1957. године) и др. 

 

4. Заселак Јеремићи 

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 554, КО 

Вишњева. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Јеремић која 

живи у засеоку. Припадници породице Јеремић 

данас живе у Сјеници, Вишњеви, Крајиновићима, 

Новом Пазару. Међу познате представнике поро-

дице Јеремић су: утемељитељ насеља Мићо Јере-

мић (око 1900-1970), бивши професор Филолошког 

факултета у Београду и књижевни критићар др 

Љубиша Јеремић (1938-2018), књижевник Зоран 

Јеремић (рођ. 1965. године), проф. др Драган 

Јеремић (рођ. 1960. године) и др.   

 

5. Заселак Дугодолци 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 1546, кп 1550, 

кп 1536 и кп 695, КО Вишњева. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног ста-

naseljenim mjestom Trešnjevica, između kp 1623 

i kp 1382, КO Višnjeva.  

Obrazloženje: Naziv ulice po naseljenom mjestu 

Кumanica, prema kojem ide ulica. 

 

 

2. Ulica Milogora 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кumani-

čke, na kp 723, pruža se dijelom duž kp 727/2 i 

završava između kp 711 i kp 830, КO Višnjeva.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

označava „milo“ (dobro, povoljno) mjesto za 

život ljudi, bogato pijaćom vodom i šumom.  

 

3. Ulica Radevićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Кumaničke, između kp 625/1 i kp 719, pruža se 

duž kp 2068, prolazi granicom kp 650 i kp 709, 

prelazi preko kp 708 i završava na kp 703, КO 

Višnjeva. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio nase-

ljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv izveden 

po prezimenu porodice Radević čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Radević žive u Sjenici, Višnjevi, Crvskom, 

Čipalju, Čačku i drugim mjestima. Među 

poznatijim predstavnicima porodice Radević su: 

ugledni sjenički advokat i bivši načelnik Općinske 

uprave i javni pravobranilac Općine Sjenica Milić 

Radević (1933-2015), ugledni domaćin Obrad 

Radević (1925-2015), docent na Građevinskom 

fakultetu u Beogradu dr Aleksandar V. Radević 

(rođ. 1975. godine), direktor Osnovne škole "Sveti 

Sava" na Barama (općina Sjenica) Veroslav 

Radević (rođ. 1957. godine) i dr. 

 

4. Zaselak Jeremići 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 554, КO 

Višnjeva. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po prezimenu porodice Jeremić 

koja živi u zaseoku. Pripadnici porodice Jeremić 

danas žive u Sjenici, Višnjevi, Кrajinovićima, No-

vom Pazaru. Među poznate predstavnike porodice 

Jeremić su: utemeljitelj naselja Mićo Jeremić (oko 

1900-1970), bivši profesor Filološkog fakulteta u 

Beogradu i književni kritićar dr Ljubiša Jeremić 

(1938-2018), književnik Zoran Jeremić (rođ. 

1965. godine), prof. dr Dragan Jeremić (rođ. 1960. 

godine) i dr.   

 

5. Zaselak Dugodolci 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 1546, kp 

1550, kp 1536 i kp 695, КO Višnjeva. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stano-



новништва. Назив изведен из именице „дол“ - 

долина, поље између брда или гора. Подручје 

засеока покрива подручје дуже долине по којој су 

њени насељеници (мештани) названи „дугодол-

цима“ , од чега и назив засеока Дугодолци.  

 

6. Заселак Центар  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 666, КО 

Вишњева. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва, по 

централном положају у насељеном месту Виш-

њева. 

 

7. Заселак Пајевићи  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 1445, кп 1433, 

кп 1434, кп 1431, кп 1430 и кп 1426, КО Вишњева. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Пајевић 

чији припадници живе у засеоку. Припадници 

породице Пајевић живе у Сјеници, Вишњеви, 

Трешњевици, Вапи, Пријепољу, Крагујевцу и 

другим местима. Пајевићи су у Сјеници позната 

српска градска трговачка породица од педесетих 

година 19. века. Међу познатијим припадницима 

породице Пајевић су: некадашњи комерцијални 

директор Пољопривредног комбината „Пештер“ из 

Сјенице Ратко Пајевић (1937-2012), угледни 

домаћин Новак Пајевић (1920-1998), угледни 

сјенички предузетник Симо Пајевић (рођ. 1949. 

године), дугогодишњи шеф Месне канцеларије у 

Барама Петар Пајевић (рођ. 1948. године), 

дугогодишњи одборник у Скупштини општине 

Сјеница Будо Пајевић (рођ. 1943. године) и др. 

 

 

8. Заселак Радевића насеље 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 838, кп 848, кп 

868, кп 863, кп 866, кп 1347, кп 1362, кп 1363 и кп 

1346, КО Вишњева. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Радевић која 

живи у засеоку. Припадници породице Радевић 

живе у Сјеници, Вишњеви, Црвском, Чипаљу, 

Чачку и другим местима. Међу познатијим пред-

ставницима породице Радевић су: угледни сјенички 

адвокат и бивши начелник Општинске управе и 

јавни правобранилац Општине Сјеница Милић Ра-

девић (1933-2015), угледни домаћин Обрад Радевић 

(1925-2015), доцент на Грађевинском факултету у 

Београду др Александар В. Радевић (рођ. 1975. 

године), директор Основне школе "Свети Сава" на 

Барама (општина Сјеница) Верослав Радевић (рођ. 

1957. године) и др. 

 

9. Заселак Клечија 

Обухват: Заселак обухвата део кп 970, КО 

Вишњева. 

vništva. Naziv izveden iz imenice „dol“ - dolina, 

polje između brda ili gora. Područje zaseoka 

pokriva područje duže doline po kojoj su njeni 

naseljenici (mještani) nazvani „dugodolcima“ , od 

čega i naziv zaseoka Dugodolci.  

 

6. Zaselak Centar  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 666, КO 

Višnjeva. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva, po 

centralnom položaju u naseljenom mjestu Viš-

njeva. 

 

7. Zaselak Pajevići  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 1445, kp 

1433, kp 1434, kp 1431, kp 1430 i kp 1426, КO 

Višnjeva. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, usta-

ljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Pajević čiji 

pripadnici žive u zaseoku. Pripadnici porodice 

Pajević žive u Sjenici, Višnjevi, Trešnjevici, Vapi, 

Prijepolju, Кragujevcu i drugim mjestima. Pajevi-

ći su u Sjenici poznata srpska gradska trgovačka 

porodica od pedesetih godina 19. vijeka. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Pajević su: 

nekadašnji komercijalni direktor Poljoprivrednog 

kombinata „Pešter“ iz Sjenice Ratko Pajević 

(1937-2012), ugledni domaćin Novak Pajević 

(1920-1998), ugledni sjenički preduzetnik Simo 

Pajević (rođ. 1949. godine), dugogodišnji šef 

Mjesne kancijelarije u Barama Petar Pajević (rođ. 

1948. godine), dugogodišnji odbornik u Skupštini 

općine Sjenica Budo Pajević (rođ. 1943. godine) i 

dr. 

 

8. Zaselak Radevića naselje 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 838, kp 848, 

kp 868, kp 863, kp 866, kp 1347, kp 1362, kp 

1363 i kp 1346, КO Višnjeva. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po prezimenu porodice Radević 

koja živi u zaseoku. Pripadnici porodice Radević 

žive u Sjenici, Višnjevi, Crvskom, Čipalju, Čačku 

i drugim mjestima. Među poznatijim predstavni-

cima porodice Radević su: ugledni sjenički 

advokat i bivši načelnik Općinske uprave i javni 

pravobranilac Općine Sjenica Milić Radević 

(1933-2015), ugledni domaćin Obrad Radević 

(1925-2015), docent na Građevinskom fakultetu u 

Beogradu dr Aleksandar V. Radević (rođ. 1975. 

godine), direktor Osnovne škole "Sveti Sava" na 

Barama (općina Sjenica) Veroslav Radević (rođ. 

1957. godine) i dr. 

 

9. Zaselak Кlečija 

Obuhvat: Zaselak obuhvata dio kp 970, КO 

Višnjeva. 



Образложење (опис): Традиционални назив засе-

ока, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва. Назив је изведен из назива биљке "клека" 

које у засеоку и околном подручју има у већој 

количини.  

 

10. Заселак Вратло 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 758 и кп 759, 

КО Вишњева. 

Образложење: Традиционални назив засеока, уста-

љен у употреби код локалног становништва. Израз 

означава врата - улаз у планину Гиљеву. 

 

11. Заселак Брадићи 

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 352, КО 

Вишњева. 

Образложење: Традиционални назив засеока, уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Брадић, чији 

припадници живе у засеоку. Припадници породице 

Брадић живе у Сјеници, Блату, Вишњеви, Цетињу. 

Најпознатији представник породице Брадић у 

засеоку је утемељивач засеока и овдашњи угледни 

домаћин Радомир Брадић (1927-2016). 

 

12. Заселак Вишњевска Гиљева 

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 330, КО 

Вишњева. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва. Назив изведен по топонимима - називима 

насељеног места Вишњева и планине Гиљева. 

 

Члан 20. 

 

У насељеном месту Вишњице утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Низ долове  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Ракоњска 

(кп 5477), почиње у кп 5467/2, између кп 769 и кп 

2678, протеже се дуж кп 5467/2 у којој се и 

завршава, између кп 751 и кп 2811, а све у КО 

Штаваљ.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва за део насељеног места којим пролази 

улица. Назив изведен из именице „дол“ - долина, 

поље између брда или гора.  

 

2. Улица Ракоњска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Низ 

долове (кп 5467/2), почиње у кп 5477, између кп 

2675 и кп 2678, протеже се дуж кп 5477 у којој се и 

завршава, између кп 2979 и кп 2996, а све у КО 

Штаваљ. 

Образложење: Традиционални назив улице, уста-

љен у употреби код локалног становништва за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Ракоњац која у 

Obrazloženje (opis): Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv je izveden iz naziva biljke "kleka" koje u 

zaseoku i okolnom području ima u većoj količini.  

 

 

10. Zaselak Vratlo 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 758 i kp 

759, КO Višnjeva. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, usta-

ljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Izraz 

označava vrata - ulaz u planinu Giljevu. 

 

11. Zaselak Bradići 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 352, КO 

Višnjeva. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, usta-

ljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Bradić, čiji 

pripadnici žive u zaseoku. Pripadnici porodice 

Bradić žive u Sjenici, Blatu, Višnjevi, Cetinju. 

Najpoznatiji predstavnik porodice Bradić u 

zaseoku je utemeljivač zaseoka i ovdašnji ugledni 

domaćin Radomir Bradić (1927-2016). 

 

12. Zaselak Višnjevska Giljeva 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 330, КO 

Višnjeva. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanov-

ništva. Naziv izveden po toponimima - nazivima 

naseljenog mjesta Višnjeva i planine Giljeva. 

 

Član 20. 

 

U naseljenom mjestu Višnjice utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Niz dolove  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Rakonjska 

(kp 5477), počinje u kp 5467/2, između kp 769 i 

kp 2678, proteže se duž kp 5467/2 u kojoj se i 

završava, između kp 751 i kp 2811, a sve u КO 

Štavalj.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanov-

ništva za dio naseljenog mjesta kojim prolazi 

ulica. Naziv izveden iz imenice „dol“ - dolina, 

polje između brda ili gora.  

 

2. Ulica Rakonjska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Niz dolove 

(kp 5467/2), počinje u kp 5477, između kp 2675 i 

kp 2678, proteže se duž kp 5477 u kojoj se i 

završava, između kp 2979 i kp 2996, a sve u КO 

Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Rakonjac koja u 



претежном броју живи у улици. Припадници поро-

дице Ракоњац живе у Сјеници, Богутима, Вишњи-

цама, Ступу, Новом Пазару, Пријепољу, Краљеву, 

Крагујевцу, Чачку  и другим местима. Међу поз-

натијим припадницима породице Ракоњац у опш-

тини Сјеница су: један од вођа устанка на овим 

просторима 1876. године Ристо Ракоњац (1842-

1918), некадашњи председник некадашње општине 

Штаваљ Вуксан Ракоњац (1874-1953), бивши 

директор некадашњег Пољопривредног комбината 

"Пештер" у Сјеници Радослав Ракоњац (рођ. 1937. 

године), бивши председник општине Сјеница, 

бивши директор Техничке школе и Основне школе 

"Бранко Радичевић" у Штављу и истакнути 

друштвено-политички радник Сјенице Радослав Б. 

Ракоњац (рођ. 1951. године), народни посланик 

Љубинко Ракоњац (рођ. 1963. године) и др. 

 

3. Заселак Брдо  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 3525, све у КО Штаваљ. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен из речи "брдо" 

(облик рељефа) по којој је и засеок добио име. 

 

4. Заселак Бреза  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 3666, све у КО Штаваљ. 

Образложење: Традиционални назив засеока, уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по брезовој шуми која се налази у близини 

засеока.  

 

Члан 21. 

 

У насељеном месту Врапци утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Врапчанска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Брњица иде дуж кп 1244, 3433 и 

завршава се између кп 967 и 955, КО Брњица.  

Образложење: Назив улице према називу насеље-

ног места Врапци, којим пролази улица. 

 

2. Улица Долина 

Опис (обухват): Улица почиње од Врапчанске 

улице, између кп 1149 и кп 2519, пружа се делом 

дуж кп 3441, затим скреће и пружа се дуж кп 1119, 

делом дуж кп 3440 и завршава се на кп 1175/2, код 

Врапчанске улице, све у КО Врапци. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва. Назив изведен из речи „долина“ која 

означава одређену раван (равницу).  

 

3. Улица Средојевића 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 1068 КО 

Брњица и кп 1100 КО Ступ, пружа се дуж кп 2873 

pretežnom broju živi u ulici. Pripadnici porodice 

Rakonjac žive u Sjenici, Bogutima, Višnjicama, 

Stupu, Novom Pazaru, Prijepolju, Кraljevu, 

Кragujevcu, Čačku  i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Rakonjac u 

općini Sjenica su: jedan od vođa ustanka na ovim 

prostorima 1876. godine Risto Rakonjac (1842-

1918), nekadašnji predsjednik nekadašnje općine 

Štavalj Vuksan Rakonjac (1874-1953), bivši 

direktor nekadašnjeg Poljoprivrednog kombinata 

"Pešter" u Sjenici Radoslav Rakonjac (rođ. 1937. 

godine), bivši predsjednik općine Sjenica, bivši 

direktor Tehničke škole i Osnovne škole "Branko 

Radičević" u Štavlju i istaknuti društveno-

politički radnik Sjenice Radoslav B. Rakonjac 

(rođ. 1951. godine), narodni poslanik Ljubinko 

Rakonjac (rođ. 1963. godine) i dr. 

 

3. Zaselak Brdo  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 3525, sve u КO Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden iz riječi "brdo" (oblik 

reljefa) po kojoj je i zaseok dobio ime. 

 

4. Zaselak Breza  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 3666, sve u КO Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, usta-

ljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po brezovoj šumi koja se nalazi u blizini 

zaseoka 

 

Član 21. 

 

U naseljenom mjestu Vrapci utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Vrapčanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa na-

seljenim mjestom Brnjica ide duž kp 1244, 3433 i 

završava se između kp 967 i 955, КO Brnjica.  

Obrazloženje: Naziv ulice prema nazivu nase-

ljenog mjesta Vrapci, kojim prolazi ulica. 

 

2. Ulica Dolina 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Vrapčanske 

ulice, između kp 1149 i kp 2519, pruža se dijelom 

duž kp 3441, zatim skreće i pruža se duž kp 1119, 

dijelom duž kp 3440 i završava se na kp 1175/2, 

kod Vrapčanske ulice, sve u КO Vrapci. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanov-

ništva. Naziv izveden iz riječi „dolina“ koja 

označava određenu ravan (ravnicu).  

 

3. Ulica Sredojevića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 1068 КO 

Brnjica i kp 1100 КO Stup, pruža se duž kp 2873 



КО Ступ, кп 727 КО Ступ, дуж кп 2881 КО Ступ и 

завршава се између кп 998/1 КО Врапци и кп 736 

КО Ступ. 

Образложење: Традиционални назив засеока уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Средојевић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Средојевић живе у Сјеници, 

Божовом Потоку, Распоганчу, Ступу, Брњици, 

Краљеву, Крупњу и другим местима. Међу 

познатијим припадницима породице Средојевић 

су: проф. др Зорица Средојевић (рођ. 1967. године), 

ванредна професорица на Пољопривредном 

факултету у Београду, дугогодишњи судија 

Основног суда у Сјеници Драгија Средојевић (рођ. 

1954. године), наставник математике у пензији и 

некадашњи директор Основне школе „Братство-

јединство“ у Дугој Пољани Миро Средојевић (рођ. 

1947. године) и др. 

 

Члан 22. 

 

У насељеном месту Врбница утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Куманичка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1062, пролази 

кроз кп 1057, кп 684, кп 948, кп 938, кп 949, кп 974, 

кп 962, кп 774, простире се делом кп 3236, кп 3235 

и завршава се на кп 11/1, КО Захумско. На другом 

краку улица почиње од границе са насељеним 

местом Захумско, пролази кроз кп 1253, кп 1252, кп 

1226, кп 1234, кп 1238 и завршава се на граници са 

насељеним местом Височка, код 3239, КО 

Захумско. 

Образложење: Назив улице по називу насељеног 

места Куманица, према којем иде улица. 

 

2. Улица Горњоврбичка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Куманичке, од кп 3236, пролази кроз кп 775/1, кп 

673, кп 783, кп 839, простире се целом дужином кп 

847, кп 848, делом кп 3236 и завршава се између кп 

900 и кп 502, КО Захумско.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив је изведен по називу дела насељеног места 

Врбница, односно положају улице и дела насеља у 

односу на центар насељеног места Врбница (горњи 

део насељеног места). 

 

3. Улица Шапранова 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Куманичке, пролази кроз кп 11/1, кп 649, простире 

се целом дужином кп 65, делом кп 3230, кп 8 и 

завршава се између кп 1 и кп 51, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

КO Stup, kp 727 КO Stup, duž kp 2881 КO Stup i 

završava se između kp 998/1 КO Vrapci i kp 736 

КO Stup. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka usta-

ljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Sredojević čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Sredojević žive u Sjenici, 

Božovom Potoku, Raspoganču, Stupu, Brnjici, 

Кraljevu, Кrupnju i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Sredojević su: 

prof. dr Zorica Sredojević (rođ. 1967. godine), 

vanredna profesorica na Poljoprivrednom 

fakultetu u Beogradu, dugogodišnji sudija 

Osnovnog suda u Sjenici Dragija Sredojević (rođ. 

1954. godine), nastavnik matematike u penziji i 

nekadašnji direktor Osnovne škole „Bratstvo-

jedinstvo“ u Dugoj Poljani Miro Sredojević (rođ. 

1947. godine) i dr. 

 

Član 22. 

 

U naseljenom mjestu Vrbnica utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Кumanička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1062, prolazi 

kroz kp 1057, kp 684, kp 948, kp 938, kp 949, kp 

974, kp 962, kp 774, prostire se dijelom kp 3236, 

kp 3235 i završava se na kp 11/1, КO Zahumsko. 

Na drugom kraku ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Zahumsko, prolazi kroz kp 

1253, kp 1252, kp 1226, kp 1234, kp 1238 i 

završava se na granici sa naseljenim mjestom 

Visočka, kod 3239, КO Zahumsko. 

Obrazloženje: Naziv ulice po nazivu naseljenog 

mjesta Кumanica, prema kojem ide ulica. 

 

2. Ulica Gornjovrbička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Кumaničke, od kp 3236, prolazi kroz kp 775/1, kp 

673, kp 783, kp 839, prostire se cijelom dužinom 

kp 847, kp 848, dijelom kp 3236 i završava se 

između kp 900 i kp 502, КO Zahumsko.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen 

u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv je 

izveden po nazivu dijela naseljenog mjesta 

Vrbnica, odnosno položaju ulice i dijela naselja u 

odnosu na centar naseljenog mjesta Vrbnica 

(gornji dio naseljenog mjesta). 

 

3. Ulica Šapranova 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Кumaničke, prolazi kroz kp 11/1, kp 649, prostire 

se cijelom dužinom kp 65, dijelom kp 3230, kp 8 i 

završava se između kp 1 i kp 51, КO Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen 

u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 



Назив изведен из речи "шапран" која означава 

планину, брдо, стену, узвисину.  

 

4. Улица Марашевићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Куманичке, између кп 640 и кп 665, простире се 

делом кп 650, пролази кроз кп 656, кп 806, кп 804, 

кп 811, простире се делом кп 3233, кп 599 и 

завршава се између кп 604 и кп 608, КО Захумско.  

Образложење: Традиционални назив улице, уста-

љен у употреби код локалног становништва за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Марашевић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Марашевић (негде и 

Мараш) живе у Сјеници, Врбници, Штитарима 

(Нови Пазар), Београду и другим местима (у Црној 

Гори). Међу познатијим припадницима породице 

Марашевић је некадашњи познати сјенички 

полицајац Милисав Марашевић (рођ. 1946. године). 

 

5. Улица Леловићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Кума-

ничке, између кп 662 и кп 775/3, простире се целом 

дужином кп 669, пролази кроз кп 794 и завршава се 

на кп 777, између кп 781 и кп 789, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални назив улице, уста-

љен у употреби код локалног становништва за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Леловић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Леловић живе у Сјеници, 

Вишњеви, Врбници, Бијелом Пољу и другим 

местима. Од припадника породице Леловић 

познатији је професор Грађевинског факултета у 

Београду проф. др Селимир Леловић (рођ. 1966. 

године).  

 

6. Улица Бабићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Марашевићке, између кп 625 и кп 656, простире се 

делом кп 650, кп 3234 и завршава се између кп 92 и 

кп 116, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Бабић која у 

претежном броју живи у улици. Припадници 

породице Бабић живе у Сјеници, Врбници, Штав-

љу, Весковићима, Новом Пазару, Крагујевцу, 

Подгорици и другим местима. Међу значајније 

представнике породице Бабић у Сјеници су: 

некадашњи угледни радник Општинског штаба 

народне одбране у Сјеници Никола Бабић (1932-

2006), некадашњи декан Машинског факултета у 

Крагујевцу, бивши министар енергетике академик 

проф. др Милун Бабић (рођ. 1950. године), једна од 

првих сјеничких учитељица Милева Бабић (рођ. 

1937. године), наставник физичког васпитања 

Бране Бабић (рођ. 1954. године), познати сјенички 

izveden iz riječi "šapran" koja označava planinu, 

brdo, stenu, uzvisinu.  

 

4. Ulica Maraševićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кumanič-

ke, između kp 640 i kp 665, prostire se dijelom kp 

650, prolazi kroz kp 656, kp 806, kp 804, kp 811, 

prostire se dijelom kp 3233, kp 599 i završava se 

između kp 604 i kp 608, КO Zahumsko.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio naselje-

nog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv izveden po 

prezimenu porodice Marašević čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Marašević (negdje i Maraš) žive u Sjenici, Vrbni-

ci, Štitarima (Novi Pazar), Beogradu i drugim 

mjestima (u Crnoj Gori). Među poznatijim pripad-

nicima porodice Marašević je nekadašnji poznati 

sjenički policajac Milisav Marašević (rođ. 1946. 

godine). 

 

5. Ulica Lelovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кumanič-

ke, između kp 662 i kp 775/3, prostire se cijelom 

dužinom kp 669, prolazi kroz kp 794 i završava se 

na kp 777, između kp 781 i kp 789, КO Zahum-

sko. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio nase-

ljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv izveden 

po prezimenu porodice Lelović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Lelović žive u Sjenici, Višnjevi, Vrbnici, Bijelom 

Polju i drugim mjestima. Od pripadnika porodice 

Lelović poznatiji je profesor Građevinskog 

fakulteta u Beogradu prof. dr Selimir Lelović 

(rođ. 1966. godine).  

 

6. Ulica Babićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Maraševićke, između kp 625 i kp 656, prostire se 

dijelom kp 650, kp 3234 i završava se između kp 

92 i kp 116, КO Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Babić koja u 

pretežnom broju živi u ulici. Pripadnici porodice 

Babić žive u Sjenici, Vrbnici, Štavlju, Veskovi-

ćima, Novom Pazaru, Кragujevcu, Podgorici i 

drugim mjestima. Među značajnije predstavnike 

porodice Babić u Sjenici su: nekadašnji ugledni 

radnik Općinskog štaba narodne odbrane u Sjenici 

Nikola Babić (1932-2006), nekadašnji dekan 

Mašinskog fakulteta u Кragujevcu, bivši ministar 

energetike akademik prof. dr Milun Babić (rođ. 

1950. godine), jedna od prvih sjeničkih učiteljica 

Mileva Babić (rođ. 1937. godine), nastavnik 

fizičkog vaspitanja Brane Babić (rođ. 1954. 

godine), poznati sjenički oftalmolog dr Gordana 



офталмолог др Гордана Бабић (рођ. 1971. године).  

 

7. Заселак Милинковићи 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 1033, кп 1035, 

кп 1037, кп 1017, кп 1016 и кп 685, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални назив засеока 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Милинко-

вић која живи у засеоку. Припадници породице 

Милинковић живе у Сјеници, Врбници, Машови-

ћима, Крагујевцу, Чачку и другим местима.  

 

 

8. Заселак Манастир Куманица  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 742/10, кп 

742/11, кп 742/12, делове кп 742/2 и кп 739/1, КО 

Захумско. 

Образложење: Назив улице према манастиру 

Куманица, поред којег пролази улица. 

 

Члан 23. 

 

У насељеном месту Врсјенице утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Тутинска 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1491, између 

кп 613 и кп 615, протеже се дуж кп 1491, кп 1279, 

кп 1276 у којој се и завршава, између кп 1279 и кп 

1485, а све у КО Врсјенице.  

Образложење: Назив улице по називу суседне 

општине и насељеног места Тутин, према којем иде 

улица. 

 

2. Улица Нишићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 1491), почиње у кп 681, између кп 686 и кп 606, 

протеже се дуж кп 681, кп 683 у којој се и 

завршава, између кп 592 и кп 684, а све у КО 

Врсјенице. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Нишић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Нишић живе у Сјеници, 

Врсјеницама, Раждагињи, Бијелом Пољу. Један од 

најпознатијих представника породице Нишић је 

један од највећих сјеничких привредника власник 

Текстилне фабрике "Санатекс" Мехмед Мехо 

Нишић (рођ. 1949. године), добитник општинског 

признања „Награда општине“ за изузетне резултате 

у раду и унапређењу привреде у општини Сјеница. 

 

3. Улица Пејовићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 1491), почиње у кп 1484, између кп 721 и кп 

725, протеже се дуж кп 1484, кп 335 у којој се и 

завршава, између кп 277/2 и кп 337/1, а све у КО 

Врсјенице. 

Babić (rođ. 1971. godine).  

 

7. Zaselak Milinkovići 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 1033, kp 

1035, kp 1037, kp 1017, kp 1016 i kp 685, КO 

Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka usta-

ljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Milinković koja 

živi u zaseoku. Pripadnici porodice Milinković 

žive u Sjenici, Vrbnici, Mašovićima, Кragujevcu, 

Čačku i drugim mjestima.  

 

8. Zaselak Manastir Кumanica  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 742/10, kp 

742/11, kp 742/12, dijelove kp 742/2 i kp 739/1, 

КO Zahumsko. 

Obrazloženje: Naziv ulice prema manastiru 

Кumanica, pored kojeg prolazi ulica. 

 

Član 23. 

 

U naseljenom mjestu Vrsjenice utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Tutinska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1491, između 

kp 613 i kp 615, proteže se duž kp 1491, kp 1279, 

kp 1276 u kojoj se i završava, između kp 1279 i 

kp 1485, a sve u КO Vrsjenice.  

Obrazloženje: Naziv ulice po nazivu susjedne 

općine i naseljenog mjesta Tutin, prema kojem ide 

ulica. 

 

2. Ulica Nišićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 1491), počinje u kp 681, između kp 686 i kp 

606, proteže se duž kp 681, kp 683 u kojoj se i 

završava, između kp 592 i kp 684, a sve u КO 

Vrsjenice. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Nišić čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Nišić žive u Sjenici, 

Vrsjenicama, Raždaginji, Bijelom Polju. Jedan od 

najpoznatijih predstavnika porodice Nišić je jedan 

od najvećih sjeničkih privrednika vlasnik 

Tekstilne fabrike "Sanateks" Mehmed Meho Nišić 

(rođ. 1949. godine), dobitnik općinskog priznanja 

„Nagrada općine“ za izuzetne rezultate u radu i 

unapređenju privrede u općini Sjenica. 

 

3. Ulica Pejovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 1491), počinje u kp 1484, između kp 721 i kp 

725, proteže se duž kp 1484, kp 335 u kojoj se i 

završava, između kp 277/2 i kp 337/1, a sve u КO 

Vrsjenice. 



Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Пејовић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Пејовић живе у Сјеници, 

Врсјеницама, Тутину, Пријепољу и другим 

местима. Међу припадницима са презименом 

Пејовић има припадника и српске и бошњачке 

националности. Међу познатијим припадницима 

породице Пејовић из овог краја су угледни 

домаћину Азем Пејовић (рођ. 1936. године), Нусрет 

Пејовић (рођ. 1959. године). Један од најпознатијих 

представника породице Пејовић српске 

националности је естрадни уметник Ацо Пејовић 

(рођ. 1972. године), пореклом из Милошевог Дола 

(Пријепоље) у близини Сјенице. 

 

4. Улица Славковићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 1276), почиње у кп 1485, између кп 749 и кп 

1027, протеже се дуж кп 1485 у којој се и завршава, 

између кп 449 и кп 491/1, а све у КО Врсјенице.  

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Славковић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Славковић живе у Сјеници, 

Багачићима, Врсјеницама, Краљеву, Чачку и 

другим местима. Познатији припадницу породице 

Славковић су: угледни домаћин Славко Славковић 

(1934-2008), те бивши заменик градоначелника 

Ниша родом из Штавља Љубивоје Славковић (рођ. 

1952. године).  

 

5. Улица Токовска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Муратовско-Луковске (кп 1033), почиње у кп 1482, 

између кп 1035 и кп 1044, протеже се дуж кп 1482 

у којој се и завршава, између кп 344 и кп 448, а све 

у КО Врсјенице. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Токовић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Токовић живе у Сјеници, 

Врсјеницама и другим местима. Међу  припадни-

цима породице Токовић данас су познатији: 

истакнути сјенички сликар и културни радник Ризо 

Токовић (рођ. 1940. године), власник нове ауто-

буске станице у Сјеници и Бензинске пумпе "Гани 

компани" Вејсил Токовић (рођ. 1969. године), 

власник кафе ресторана "Вива" Шемсудин Токовић 

(рођ. 1967. године), угледни домаћин Изет Токовић 

(рођ. 1953. године).  

 

6. Улица Муратовско-Луковска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Pejović čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Pejović žive u Sjenici, 

Vrsjenicama, Tutinu, Prijepolju i drugim 

mjestima. Među pripadnicima sa prezimenom 

Pejović ima pripadnika i srpske i bošnjačke 

nacionalnosti. Među poznatijim pripadnicima 

porodice Pejović iz ovog kraja su ugledni 

domaćinu Azem Pejović (rođ. 1936. godine), 

Nusret Pejović (rođ. 1959. godine). Jedan od 

najpoznatijih predstavnika porodice Pejović 

srpske nacionalnosti je estradni umjetnik Aco 

Pejović (rođ. 1972. godine), porijeklom iz 

Miloševog Dola (Prijepolje) u blizini Sjenice. 

 

4. Ulica Slavkovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 1276), počinje u kp 1485, između kp 749 i kp 

1027, proteže se duž kp 1485 u kojoj se i 

završava, između kp 449 i kp 491/1, a sve u КO 

Vrsjenice.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Slavković čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Slavković žive u Sjenici, 

Bagačićima, Vrsjenicama, Кraljevu, Čačku i 

drugim mjestima. Poznatiji pripadnicu porodice 

Slavković su: ugledni domaćin Slavko Slavković 

(1934-2008), te bivši zamjenik gradonačelnika 

Niša rodom iz Štavlja Ljubivoje Slavković (rođ. 

1952. godine).  

 

5. Ulica Tokovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Muratovsko-Lukovske (kp 1033), počinje u kp 

1482, između kp 1035 i kp 1044, proteže se duž 

kp 1482 u kojoj se i završava, između kp 344 i kp 

448, a sve u КO Vrsjenice. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio nase-

ljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv izveden 

po prezimenu porodice Toković čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Toković žive u Sjenici, Vrsjenicama i drugim 

mjestima. Među  pripadnicima porodice Toković 

danas su poznatiji: istaknuti sjenički slikar i 

kulturni radnik Rizo Toković (rođ. 1940. godine), 

vlasnik nove autobuske stanice u Sjenici i 

Benzinske pumpe "Gani kompani" Vejsil Toković 

(rođ. 1969. godine), vlasnik kafe restorana "Viva" 

Šemsudin Toković (rođ. 1967. godine), ugledni 

domaćin Izet Toković (rođ. 1953. godine).  

 

6. Ulica Muratovsko-Lukovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 



(кп 1276), почиње у кп 1207, између кп 1276 и кп 

1027, пролази кроз кп 1207, кп 1206, протеже се 

дуж кп 1033, кп 1489, кп 1067, пролази кроз кп 

1066, кп 1059, кп 964, кп 974, протеже се дуж кп 

1486 у којој се и завршава, између кп 337/1 и кп 

353, а све у КО Врсјенице. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презименима породица Муратовић и 

Луковић чији припадници у претежном броју живе 

у улици. Припадници породице Муратовић живе у 

Сјеници, Врсјеницама, Житнићу, Крћу, Новом 

Пазару и другим местима. Међу познатијим 

припадницима породице Муратовић су: универзи-

тетски професор др Адмир Муратовић (рођ. 1977. 

године), познати хуманитарац волонтер Хидо Му-

ратовић (рођ. 1959. године), некадашњи одборник у 

Скупштини општине Сјеница Сулејман Муратовић 

(рођ. 1935. године) и др. Припадници породице 

Луковић живе у Сјеници, Врсјеницама, Брњици, 

Краљеву, Крагујевцу и другим местима. Међу поз-

нате припаднике породице Луковић спадају: аутор 

бројних радова о Сјеничко-Пештерској висоравни 

Селимир Луковић (1939-2015), познати кошаркаш-

ки тренер Љубисав Луковић (рођ. 1961. године), 

дугогодишњи начелник Полицијске станице у Сје-

ници Никола Луковић (рођ. 1946. године), познати 

сјенички атлетичар (бацач диска) и један од најбо-

љих учесника Санџачких и МОСИ игара Драган 

Луковић (рођ. 1949. године), фудбалер сјеничке 

"Слоге" Синиша Луковић (рођ. 1968. године). 

 

7. Улица Врсјеничка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Мура-

товско-Луковске (кп 1087), почиње у кп 1486, 

између кп 965 и кп 1088, протеже се дуж кп 1486 у 

којој се и завршава, између кп 874 и кп 985, а све у 

КО Врсјенице. 

Образложење: Назив улице по насељеном месту 

Врсјенице, којим пролази улица.  

 

Члан 24. 

 

У насељеном месту Голубан утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Пазарски друм 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Дуга Пољана, на кп 857 иде дуж 

кп 837/1, кп 838, кп 819, кп 816, кп 833, кп 825, кп 

831, кп 313, кп 323, кп 345/1, кп 465/1, кп 427 и 

завршава се на граници са насељеним местом Дуга 

Пољана, на кп 426, све у КО Дуга Пољана. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за улицу - део пута према суседном граду и 

насељеном месту Нови Пазар, устаљен у употреби 

код локалног становништва. Назив изведен по 

називу насељеног места Нови Пазар (у локалном 

изговору Пазар). Улица је заједничка са другим 

(kp 1276), počinje u kp 1207, između kp 1276 i 

kp 1027, prolazi kroz kp 1207, kp 1206, proteže 

se duž kp 1033, kp 1489, kp 1067, prolazi kroz kp 

1066, kp 1059, kp 964, kp 974, proteže se duž kp 

1486 u kojoj se i završava, između kp 337/1 i kp 

353, a sve u КO Vrsjenice. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio nase-

ljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv izveden 

po prezimenima porodica Muratović i Luković čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Muratović žive u Sjenici, 

Vrsjenicama, Žitniću, Кrću, Novom Pazaru i 

drugim mjestima. Među poznatijim pripadnicima 

porodice Muratović su: univerzitetski profesor dr 

Admir Muratović (rođ. 1977. godine), poznati 

humanitarac volonter Hido Muratović (rođ. 1959. 

godine), nekadašnji odbornik u Skupštini općine 

Sjenica Sulejman Muratović (rođ. 1935. godine) i 

dr. Pripadnici porodice Luković žive u Sjenici, 

Vrsjenicama, Brnjici, Кraljevu, Кragujevcu i 

drugim mjestima. Među poznate pripadnike 

porodice Luković spadaju: autor brojnih radova o 

Sjeničko-Pešterskoj visoravni Selimir Luković 

(1939-2015), poznati košarkaški trener Ljubisav 

Luković (rođ. 1961. godine), dugogodišnji načel-

nik Policijske stanice u Sjenici Nikola Luković 

(rođ. 1946. godine), poznati sjenički atletičar 

(bacač diska) i jedan od najboljih učesnika 

Sandžačkih i MOSI igara Dragan Luković (rođ. 

1949. godine), fudbaler sjeničke "Sloge" Siniša 

Luković (rođ. 1968. godine). 

 

7. Ulica Vrsjenička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Mura-

tovsko-Lukovske (kp 1087), počinje u kp 1486, 

između kp 965 i kp 1088, proteže se duž kp 1486 

u kojoj se i završava, između kp 874 i kp 985, a 

sve u КO Vrsjenice. 

Obrazloženje: Naziv ulice po naseljenom mjestu 

Vrsjenice, kojim prolazi ulica.  

 

Član 24. 

 

U naseljenom mjestu Goluban utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Pazarski drum 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa nase-

ljenim mjestom Duga Poljana, na kp 857 ide duž 

kp 837/1, kp 838, kp 819, kp 816, kp 833, kp 825, 

kp 831, kp 313, kp 323, kp 345/1, kp 465/1, kp 

427 i završava se na granici sa naseljenim mjes-

tom Duga Poljana, na kp 426, sve u КO Duga 

Poljana. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

ulicu - dio puta prema susjednom gradu i nase-

ljenom mjestu Novi Pazar, ustaljen u upotrebi kod 

lokalnog stanovništva. Naziv izveden po nazivu 

naseljenog mjesta Novi Pazar (u lokalnom izgovo-



насељеним местима. 

 

 

2. Улица Голубанска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Дуга Пољана иде преко кп 776, 

777 до кп 525, КО Дуга Пољана. 

Образложење: Назив улице изведен по називу 

насељеног места Голубан којим пролази улица. 

 

Члан 25. 

 

У насељеном месту Горње Лопиже утврђују се 

следећи називи улица и засеока: 

 

1. Улица Ловићка 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1861, између 

кп 1554 и кп 1694, протеже се дуж кп 1861, кп 1571 

у којој се и завршава, између кп 1524 и кп 1544, а 

све у КО Горње Лопиже. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Ловић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Ловић живе у Сјеници, 

Горњим Лопижама, Увцу, Београду и другим 

местима. Најпознатији представник породице 

Ловић је народни херој Јездимир Ловић (1919-

1943) из Сјенице. Међу познатијим припадницима 

породице Ловић су и: први председник Среског 

народноослободилачког одбора Чедо Ловић (1922-

1975), бивши републички инпектор Јовица Ловић 

(рођ. 1952. године). 

 

2. Улица Дубоки поток 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1204/1, између 

кп 1210 и кп 1212, пролази кроз кп 1210, кп 1204/1, 

кп 1137, протеже се дуж кп 1853/1, кп 1080 у којој 

се и завршава, између кп 1070 и кп 1082, а све у КО 

Горње Лопиже. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва за део насељеног места којим 

пролази улица. Назив изведен по називу Дубоки 

поток као називу речног тока у близини улице. 

 

3. Улица Џада 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1137, између 

кп 1140 и кп 1181, протеже се дуж кп 1137, кп 

1853/1 у којој се и завршава, између кп 105 и кп 

109, а све у КО Горње Лопиже. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва за део насељеног места којим 

пролази улица. Назив изведен из именице џада - 

синоним за улицу, пут. 

 

4. Улица Шиповaчка 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1860, између 

ru Pazar). Ulica je zajednička sa drugim naselje-

nim mjestima. 

 

2. Ulica Golubanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Duga Poljana ide preko kp 

776, 777 do kp 525, КO Duga Poljana. 

Obrazloženje: Naziv ulice izveden po nazivu 

naseljenog mjesta Goluban kojim prolazi ulica. 

 

Član 25. 

 

U naseljenom mjestu Gornje Lopiže utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Lovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1861, između 

kp 1554 i kp 1694, proteže se duž kp 1861, kp 

1571 u kojoj se i završava, između kp 1524 i kp 

1544, a sve u КO Gornje Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Lović čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Lović žive u Sjenici, Gornjim 

Lopižama, Uvcu, Beogradu i drugim mjestima. 

Najpoznatiji predstavnik porodice Lović je 

narodni heroj Jezdimir Lović (1919-1943) iz 

Sjenice. Među poznatijim pripadnicima porodice 

Lović su i: prvi predsjednik Sreskog 

narodnooslobodilačkog odbora Čedo Lović (1922-

1975), bivši republički inpektor Jovica Lović (rođ. 

1952. godine). 

 

2. Ulica Duboki potok 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1204/1, 

između kp 1210 i kp 1212, prolazi kroz kp 1210, 

kp 1204/1, kp 1137, proteže se duž kp 1853/1, kp 

1080 u kojoj se i završava, između kp 1070 i kp 

1082, a sve u КO Gornje Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva za dio naseljenog mjesta kojim 

prolazi ulica. Naziv izveden po nazivu Duboki 

potok kao nazivu rječnog toka u blizini ulice. 

 

3. Ulica Džada 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1137, između 

kp 1140 i kp 1181, proteže se duž kp 1137, kp 

1853/1 u kojoj se i završava, između kp 105 i kp 

109, a sve u КO Gornje Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva za dio naseljenog mjesta kojim 

prolazi ulica. Naziv izveden iz imenice džada - 

sinonim za ulicu, put. 

 

4. Ulica Šipovačka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1860, između 



кп 1465 и кп 1580, протеже се дуж кп 1860, кп 

1445, кп 1337, кп 1854, пролази кроз кп 270, кп 282, 

кп 285, иде целом дужином кп 1854, до кп 1399 и 

кп 1718, а све у КО Горње Лопиже.  

Образложење: Традиционални топонимски назив, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по шиповима (пободеним стубовима) 

постављеним уз улицу.  

 

5. Улица Ушачка 

Опис (обухват): Улица представља наставак Улице 

Ушачка из насељених места Ушак и Доње Лопиже, 

делом кп 995, кп 996 и кп 998, дуж кп 1858, до кп 

1853/1, до Улице Џада, а све у КО Горње Лопиже.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва за део насељеног места којим пролази 

улица. Назив изведен по насељеном месту Ушак. 

 

 

6. Улица Лијешће 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1853/1, у кп 

885, иде дуж кп 885, кп 884, кп 857, кп 858, кп 860, 

кп 863, кп 864, кп 872, кп 871 до кп 1854, односно 

до Улице Шиповачке, а све у КО Горње Лопиже. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва за део насељеног места којим пролази 

улица. Назив изведен из речи "лијеска" (леска, 

лијешће), називу биљке која даје лешнике које има 

у већој количини на околном подручју.  

 

 

7. Заселак Туријак  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 1747, кп 1824, кп 1828, све у КО 

Горње Лопиже. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив непознате етимологије. 

 

Члан 26. 

 

У насељеном месту Гошево утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Којовска 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 2056 КО 

Вишњева и кп 4903 КО Гошево, пружа се дуж кп 

4886/1,пролази кроз кп 4888, кп 4889, кп 4891, кп 

4894, простире се делом кп 7476, целом дужином 

кп 1546/1, делом кп 7477, пролази кроз кп 1563, кп 

1516, кп 1511 и завршава се на раскрсници двеју 

улица Александра Лешњака и Кочовића, кп 7473, 

КО Гошево. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Којовић чији 

kp 1465 i kp 1580, proteže se duž kp 1860, kp 

1445, kp 1337, kp 1854, prolazi kroz kp 270, kp 

282, kp 285, ide cijelom dužinom kp 1854, do kp 

1399 i kp 1718, a sve u КO Gornje Lopiže.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po šipovima (pobodenim stubovima) 

postavljenim uz ulicu.  

 

5. Ulica Ušačka 

Opis (obuhvat): Ulica predstavlja nastavak Ulice 

Ušačka iz naseljenih mjesta Ušak i Donje Lopiže, 

dijelom kp 995, kp 996 i kp 998, duž kp 1858, do 

kp 1853/1, do Ulice Džada, a sve u КO Gornje 

Lopiže.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovni-

štva za dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. 

Naziv izveden po naseljenom mjestu Ušak. 

 

6. Ulica Liješće 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1853/1, u kp 

885, ide duž kp 885, kp 884, kp 857, kp 858, kp 

860, kp 863, kp 864, kp 872, kp 871 do kp 1854, 

odnosno do Ulice Šipovačke, a sve u КO Gornje 

Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovniš-

tva za dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. 

Naziv izveden iz riječi "lijeska" (leska, liješće), 

nazivu biljke koja daje lešnike koje ima u većoj 

količini na okolnom području.  

 

7. Zaselak Turijak  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 1747, kp 1824, kp 1828, sve u КO 

Gornje Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv nepoznate etimologije. 

 

Član 26. 

 

U naseljenom mjestu Goševo utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Кojovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 2056 КO 

Višnjeva i kp 4903 КO Goševo, pruža se duž kp 

4886/1,prolazi kroz kp 4888, kp 4889, kp 4891, 

kp 4894, prostire se dijelom kp 7476, cijelom 

dužinom kp 1546/1, dijelom kp 7477, prolazi kroz 

kp 1563, kp 1516, kp 1511 i završava se na 

raskrsnici dvijeju ulica Aleksandra Lešnjaka i 

Кočovića, kp 7473, КO Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio nase-

ljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv izveden 

po prezimenu porodice Кojović čiji pripadnici u 



припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Којовић живе у Сјеници, 

Гошеву, Дујкама, Краљеву и другим местима. 

Међу познатијим представницима породице Којо-

вић су: угледни домаћин и бивши радник Основне 

школе у Барама Владе Којовић (1930-2015), као и 

познати поштари из овог краја Лазар Којовић 

(1920-1998) и Жика Којовић (рођ. 1952. године).  

 

2. Улица Александра Лешњака 

Опис (обухват): Улица почиње од раскрснице са 

Улицом Којовска, између кп 1511 и кп 1510, 

простире се делом кп 7478, делом кп 7486 и 

завршава се на кп 5068, КО Гошево.  

Образложење: Александар Лешњак (1910-1941) је 

био један од истакнутијих бораца са подручја 

Месне заједнице Баре на самом почетку НОР-а. 

Рођен је 1910. године у селу Црвско. Био је биран 

за месног начелника (кмета). Погинуо је током 

борби против италијанске војске, на Барама, 12. 

јула 1941. године. 

 

3. Улица Кочовића 

Опис (обухват): Улица почиње од раскрснице 

улица Александра Лешњака и Којовска, између кп 

1511 и кп 1510, простире се делом кп 7473, пролази 

кроз кп 1508, кп 1506, кп 1507, кп 1644, простире 

се делом кп 1630, пролази кроз кп 1632, кп 1646, 

простире се делом кп 7479 и завршава се између кп 

4554 и кп 4530, КО Гошево. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Кочовић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Кочовић живе у Сјеници, 

Гошеву, Новој Вароши, Новом Пазару, Краљеву и 

другим местима. Познати представници породице 

Кочовић у Гошеву су: угледни домаћини Тодор 

Кочовић (1912-1974) и Матија Кочовић (1910-

1970). Познатији представници породице Кочовић 

из Сјенице су: познати карате стручњак, нека-

дашњи заменик министра спорта у Влади Србије и 

бизнисмен Драгољуб Кочовић (рођ. 1950. године), 

публициста Богољуб Кочовић (1920-2013), профе-

сор на Факултету политичких наука у Београду 

доктор политичких наука Драгослав Кочовић (рођ. 

1954. године), некадашњи директор Дома здравља 

у Сјеници физијатар др Миланко Кочовић (рођ. 

1958. године) и др. 

 

4. Заселак Грушина 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 1424 и кп 

1425, КО Гошево. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив највероватније изведен по 

јелу које се припремало до посебној врсти овчијег 

млека које се добија непосредно по јагњењу оваца 

„грушавини“, од којег назива је изведен назив 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Кojović žive u Sjenici, Goševu, Dujkama, Кralje-

vu i drugim mjestima. Među poznatijim predstav-

nicima porodice Кojović su: ugledni domaćin i 

bivši radnik Osnovne škole u Barama Vlade 

Кojović (1930-2015), kao i poznati poštari iz ovog 

kraja Lazar Кojović (1920-1998) i Žika Кojović 

(rođ. 1952. godine).  

 

2. Ulica Aleksandra Lešnjaka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od raskrsnice sa 

Ulicom Кojovska, između kp 1511 i kp 1510, 

prostire se dijelom kp 7478, dijelom kp 7486 i 

završava se na kp 5068, КO Goševo.  

Obrazloženje: Aleksandar Lešnjak (1910-1941) je 

bio jedan od istaknutijih boraca sa područja 

Mjesne zajednice Bare na samom početku NOR-a. 

Rođen je 1910. godine u selu Crvsko. Bio je biran 

za mjesnog načelnika (kmeta). Poginuo je tokom 

borbi protiv italijanske vojske, na Barama, 12. jula 

1941. godine. 

 

3. Ulica Кočovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od raskrsnice ulica 

Aleksandra Lešnjaka i Кojovska, između kp 1511 

i kp 1510, prostire se dijelom kp 7473, prolazi 

kroz kp 1508, kp 1506, kp 1507, kp 1644, prostire 

se dijelom kp 1630, prolazi kroz kp 1632, kp 

1646, prostire se dijelom kp 7479 i završava se 

između kp 4554 i kp 4530, КO Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv izve-

den po prezimenu porodice Кočović čiji pripad-

nici u pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici 

porodice Кočović žive u Sjenici, Goševu, Novoj 

Varoši, Novom Pazaru, Кraljevu i drugim 

mjestima. Poznati predstavnici porodice Кočović 

u Goševu su: ugledni domaćini Todor Кočović 

(1912-1974) i Matija Кočović (1910-1970). Poz-

natiji predstavnici porodice Кočović iz Sjenice su: 

poznati karate stručnjak, nekadašnji zamjenik 

ministra sporta u Vladi Srbije i biznismen Dra-

goljub Кočović (rođ. 1950. godine), publicista 

Bogoljub Кočović (1920-2013), profesor na Faku-

ltetu političkih nauka u Beogradu doktor politic-

kih nauka Dragoslav Кočović (rođ. 1954. godine), 

nekadašnji direktor Doma zdravlja u Sjenici 

fizijatar dr Milanko Кočović (rođ. 1958. godine) i 

dr. 

 

4. Zaselak Grušina 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 1424 i kp 

1425, КO Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv najvjerovatnije izveden po 

jelu koje se pripremalo do posebnoj vrsti ovčijeg 

mlijeka koje se dobija neposredno po jagnjenju 

ovaca „grušavini“, od kojeg naziva je izveden 



„грушина“.  

 

5. Заселак Крш 

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 4480, КО 

Гошево. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив по крашком стеновитом 

подручју - кршу.  

 

6. Заселак Гошевски катуни 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 1923, кп 1925 

и кп 1924, КО Гошево. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен из назива насељеног 

места Гошево и именице катуни (станови, 

привремена сточарска насеља на планини). 

 

Члан 27. 

 

У насељеном месту Грабовица утврђују се следећи 

називи засеока: 

 

1. Заселак Џигали  

Опис (обухват): Заселак обухвата простор између 

кп 83, кп 425, кп 528 и кп 355, све у КО Тријебине. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Џигал која 

живи у засеоку. Припадници породице Џигал живе 

у Сјеници, Тријебинама, Грабовици, Дугој Пољани, 

Новом Пазару, Пријепољу и другим местима. Међу 

познатије представнике породице Џигал спадају: 

бивши заменик министра за мањине и дугого-

дишњи друштвено-политички радник и руководи-

лац из Сјенице Мустафа Џигал (1950-2014), књи-

жевник Хуско Џигал (1944-2004) и др. 

 

 

2. Заселак Тотићи  

Опис (обухват): Заселак окухвата кп 680, кп 675 и 

кп 670, све у КО Тријебине. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Тотић чији 

припадници живе у засеоку. Припадници породице 

Тотић живе у Сјеници, Урсулама, Папићима, 

Грабовици, Новом Пазару и другим местима. 

Понатији припадници породици Тотић су: учесник 

НОР-а Иљаз Тотић (1895-1991), некадашњи еконо-

миста у Здравственом центру Ужице, директор 

Радиотелевизије Нови Пазар и професор на 

Државном универзитету у Новом Пазару проф. др 

Ибрахим Тотић (рођ. 1956. године) и др.  

 

 

3. Заселак Аврамовићи  

Опис (обухват): Заселак обухвата простор између 

кп 77, кп 19, кп 11 и кп 13, све у КО Тријебине. 

naziv „grušina“.  

 

5. Zaselak Кrš 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 4480, 

КO Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv po kraškom stjenovitom 

području - kršu.  

 

6. Zaselak Goševski katuni 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 1923, kp 

1925 i kp 1924, КO Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden iz naziva naseljenog 

mjesta Goševo i imenice katuni (stanovi, 

privrijemena stočarska naselja na planini). 

 

Član 27. 

 

U naseljenom mjestu Grabovica utvrđuju se 

sljedeći nazivi zaseoka: 

 

1. Zaselak Džigali  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata prostor između 

kp 83, kp 425, kp 528 i kp 355, sve u КO 

Trijebine. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, usta-

ljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Džigal koja živi u 

zaseoku. Pripadnici porodice Džigal žive u Sje-

nici, Trijebinama, Grabovici, Dugoj Poljani, No-

vom Pazaru, Prijepolju i drugim mjestima. Među 

poznatije predstavnike porodice Džigal spadaju: 

bivši zamjenik ministra za manjine i dugogodišnji 

društveno-politički radnik i rukovodilac iz Sjenice 

Mustafa Džigal (1950-2014), književnik Husko 

Džigal (1944-2004) i dr. 

 

2. Zaselak Totići  

Opis (obuhvat): Zaselak okuhvata kp 680, kp 675 

i kp 670, sve u КO Trijebine. 

 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, usta-

ljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Totić čiji pripad-

nici žive u zaseoku. Pripadnici porodice Totić žive 

u Sjenici, Ursulama, Papićima, Grabovici, Novom 

Pazaru i drugim mjestima. Ponatiji pripadnici po-

rodici Totić su: učesnik NOR-a Iljaz Totić (1895-

1991), nekadašnji ekonomista u Zdravstvenom 

centru Užice, direktor Radiotelevizije Novi Pazar 

i profesor na Državnom univerzitetu u Novom 

Pazaru prof. dr Ibrahim Totić (rođ. 1956. godine) i 

dr.  

 

3. Zaselak Avramovići  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata prostor između 

kp 77, kp 19, kp 11 i kp 13, sve u КO Trijebine. 



Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Аврамовић 

која живи у засеоку. Припадници породице 

Аврамовић живе у Сјеници, Шушурама, Чедову, 

Дружинићима, Грабовици, Сјеници, Чачку, 

Крагујевцу, Београду и другим местима. 

Најпознатији представници породице Аврамовић у 

Сјеници су: угледни сјенички привредник и 

некадашњи председник општине Сјеница од 1949. 

до 1955. године Драго Аврамовић (1930-2005), 

бивши начелник Општинске управе Сјеница и 

председник Општинског суда у Сјеници Драган 

Аврамовић (рођ. 1944. године). 

 

Члан 28. 

 

У насељеном месту Градац утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Уз Брезу 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 335, између кп 

323 и кп 329, протеже се дуж кп 335, кп 1096, кп 

1083, кп 2897 у којој се и завршава, између кп 1063 

и кп 1407/1, а све у КО Драгојловиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва за део насељеног места којим 

пролази улица. Назив изведен по називу насељеног 

места Бреза према којем иде улица (улица иде - 

пролази према, ка или (локално) „уз“ Брезу). 

 

2. Улица Градина 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Уз Брезу 

(кп 2897), почиње у кп 1407/1, између кп 1062 и кп 

1405, пролази кроз кп 1405, кп 1400/1, кп 1391, 

протеже се дуж кп 1408, кп 2896 у којој се и 

завршава, између кп 853 и кп 1510, а све у КО 

Драгојловиће. 

Образложење: Традиционални назив улице, по 

археолошком налазишту Градина у близини улице. 

 

3. Улица Уз јагњила 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Уз Брезу 

(кп 335), почиње у кп 2894, између кп 343 и кп 

1101, протеже се дуж кп 2894 у којој се и завршава, 

између кп 617 и кп 667, а све у КО Драгојловиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва за део насељеног места којим 

пролази улица. Назив изведен по месту где су се 

некада јагњиле овце (улица иде – пролази према, ка 

или (локално „уз“ јагњила). 

 

4. Улица Ждријело 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Врело (кп 

2896), почиње у кп 2895, између кп 853 и кп 861, 

протеже се дуж кп 2895 у којој се и завршава, 

између кп 850 и кп 870, а све у КО Драгојловиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po prezimenu porodice Avramović 

koja živi u zaseoku. Pripadnici porodice 

Avramović žive u Sjenici, Šušurama, Čedovu, 

Družinićima, Grabovici, Sjenici, Čačku, 

Кragujevcu, Beogradu i drugim mjestima. 

Najpoznatiji predstavnici porodice Avramović u 

Sjenici su: ugledni sjenički privrednik i nekadašnji 

predsjednik općine Sjenica od 1949. do 1955. 

godine Drago Avramović (1930-2005), bivši 

načelnik Općinske uprave Sjenica i predsjednik 

Općinskog suda u Sjenici Dragan Avramović 

(rođ. 1944. godine). 

 

Član 28. 

 

U naseljenom mjestu Gradac utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Uz Brezu 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 335, između 

kp 323 i kp 329, proteže se duž kp 335, kp 1096, 

kp 1083, kp 2897 u kojoj se i završava, između kp 

1063 i kp 1407/1, a sve u КO Dragojloviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva za dio naseljenog mjesta kojim 

prolazi ulica. Naziv izveden po nazivu naseljenog 

mjesta Breza prema kojem ide ulica (ulica ide - 

prolazi prema, ka ili (lokalno) „uz“ Brezu). 

 

2. Ulica Gradina 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Uz Brezu 

(kp 2897), počinje u kp 1407/1, između kp 1062 i 

kp 1405, prolazi kroz kp 1405, kp 1400/1, kp 

1391, proteže se duž kp 1408, kp 2896 u kojoj se i 

završava, između kp 853 i kp 1510, a sve u КO 

Dragojloviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, po 

arheološkom nalazištu Gradina u blizini ulice. 

 

3. Ulica Uz jagnjila 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Uz Brezu 

(kp 335), počinje u kp 2894, između kp 343 i kp 

1101, proteže se duž kp 2894 u kojoj se i 

završava, između kp 617 i kp 667, a sve u КO 

Dragojloviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva za dio naseljenog mjesta kojim 

prolazi ulica. Naziv izveden po mjestu gdje su se 

nekada jagnjile ovce (ulica ide – prolazi prema, ka 

ili (lokalno „uz“ jagnjila). 

 

4. Ulica Ždrijelo 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Vrelo (kp 

2896), počinje u kp 2895, između kp 853 i kp 861, 

proteže se duž kp 2895 u kojoj se i završava, 

između kp 850 i kp 870, a sve u КO Dragojloviće. 



улице, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва за део насељеног места којим пролази 

улица. Назив изведен по оближњем уском пролазу 

- "ждријелу" (ждрелу). 

 

 

Члан 29. 

 

У насељеном месту Гргаје утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Филиповска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Трешњевица, између кп 186 и 

кп 192, пружа се делом кп 2231, прелази преко кп 

208, границом кп 206 и кп 203, целом дужином кп 

272, наставља делом кп 2229, преко кп 718/1, кп 

529, преко кп 597 и завршава на кп 1053, КО Баре. 

Образложење: Традиционални назив улице, уста-

љен у употреби код локалног становништва за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив изве-

ден по презимену породице Филиповић чији при-

падници у претежном броју живе у улици. При-

падници породице Филиповић живе у Сјеници, 

Гргајама и другим местима. Међу познатијим пред-

ставницима породице Филиповић су: професор 

информатике у Сјеници Перо Филиповић (рођ. 

1958. године), радник Фабрике „Весна“ у Сјеници 

Бане Филиповић (рођ. 1947. године). 

 

2. Улица Крушкари 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Филипо-

вићи, на кп 718/1, пружа се делом кп 2231 и завр-

шава на кп 2232 између кп 906 и кп 875, КО Баре. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва за део насељеног места којим пролази 

улица. Назив изведен по „крушкарима“, мешта-

нима који су се претежно бавили гајењем и 

обрадом крушки  

 

3. Заселак Ђуровићи  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 210 и кп 236, 

КО Баре. 

Образложење: Традиционални назив засеока, уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Ђуровић која живи 

у засеоку. Припадници породице Ђуровић живе у 

Сјеници, Гргајама, Драгојловићима, Краљеву, Кра-

гујевцу  и другим местима.  

 

4. Заселак Поток 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 1027, КО 

Баре. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва. Назив изведен по воденом току - потоку 

који пролази засеоком.  

 

5. Заселак Драневина 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv uli-

ce, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva 

za dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Na-

ziv izveden po obližnjem uskom prolazu - "ždri-

jelu" (ždrelu). 

 

Član 29. 

 

U naseljenom mjestu Grgaje utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Filipovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Trešnjevica, između kp 186 i 

kp 192, pruža se dijelom kp 2231, prelazi preko 

kp 208, granicom kp 206 i kp 203, cijelom 

dužinom kp 272, nastavlja dijelom kp 2229, preko 

kp 718/1, kp 529, preko kp 597 i završava na kp 

1053, КO Bare. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio nase-

ljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv izveden 

po prezimenu porodice Filipović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Filipović žive u Sjenici, Grgajama i drugim mjes-

tima. Među poznatijim predstavnicima porodice 

Filipović su: profesor informatike u Sjenici Pero 

Filipović (rođ. 1958. godine), radnik Fabrike „Ve-

sna“ u Sjenici Bane Filipović (rođ. 1947. godine). 

 

2. Ulica Кruškari 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Filipovići, 

na kp 718/1, pruža se dijelom kp 2231 i završava 

na kp 2232 između kp 906 i kp 875, КO Bare. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanov-

ništva za dio naseljenog mjesta kojim prolazi 

ulica. Naziv izveden po „kruškarima“, mještanima 

koji su se pretežno bavili gajenjem i obradom 

kruški  

 

3. Zaselak Đurovići  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 210 i kp 

236, КO Bare. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, usta-

ljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Đurović koja živi 

u zaseoku. Pripadnici porodice Đurović žive u 

Sjenici, Grgajama, Dragojlovićima, Кraljevu, Кra-

gujevcu  i drugim mjestima.  

 

4. Zaselak Potok 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 1027, КO 

Bare. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za-

seoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanov-

ništva. Naziv izveden po vodenom toku - potoku 

koji prolazi zaseokom.  

 

5. Zaselak Dranevina 



Опис (обухват): Заселак обухвата кп 348, кп 325, кп 

358/1, кп 378 и кп 375, КО Баре. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва. Назив непознате етимологије.  

 

6. Заселак Забрђе  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 445, кп 504, кп 

511, кп 509 и кп 505, КО Баре. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва. Назив изведен из речи "брдо" и означава 

подручје које се налази "иза брда" - "за брдом". 

 

7. Заселак Под џаду  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 545, кп 544, кп 

552 и део кп 558, КО Баре. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног ста-

новништва. Назив изведен по именици "џада" - пут, 

улица и означава подручје иза пута (под путом - 

локални израз "под џаду").  

 

8. Заселак Под крш  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 2108 и кп 

2106, КО Баре. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног ста-

новништва. Назив изведен из речи "крш" и 

означава подручје које се налази поред, уз или иза 

крша (под кршем - локални израз "под крш"). 

 

Члан 30. 

 

У насељеном месту Доње Горачиће утврђују се 

следећи називи улица: 

 

1. Улица Нововарошка 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Аљиновићи, на кп 1360/2, 

прелази преко кп 1304/2, кп 1305/1, кп 1309/2, кп 

1321/2, кп 1322/2, кп 1328/2, кп 1123/2, кп 1148/1, 

простире се целом дужином кп 1149/2, прелази 

преко кп 1047, кп 1046, целом дужином кп 1060/2, 

преко кп 1078/2, кп 1082/2, кп 1082/3, кп 1519/6, кп 

1492/3, пружа се целом дужином кп 1536, улица се 

завршава на кп 1633, између кп 3042 (КО Доње 

Лопиже) и кп 1535/1, остало у КО Доње Горачиће.  

Образложење: Назив улице по називу суседне 

општине и насељеном месту Нова Варош, према 

којој иде улица. 

 

 

2. Улица Мала ријека 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Нововарошке, између кп 1044/2 и кп 1091/2, пружа 

се делом дуж кп 1630, делом дуж кп 1624, скреће и 

простире се делом дуж кп 1622, делом дуж кп 1625, 

улица се завршава између кп 655 и кп 608, све у КО 

Доње Горачиће. 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 348, kp 325, 

kp 358/1, kp 378 i kp 375, КO Bare. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za-

seoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanov-

ništva. Naziv nepoznate etimologije.  

 

6. Zaselak Zabrđe  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 445, kp 504, 

kp 511, kp 509 i kp 505, КO Bare. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za-

seoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanov-

ništva. Naziv izveden iz riječi "brdo" i označava 

područje koje se nalazi "iza brda" - "za brdom". 

 

7. Zaselak Pod džadu  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 545, kp 544, 

kp 552 i dio kp 558, КO Bare. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za-

seoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanov-

ništva. Naziv izveden po imenici "džada" - put, 

ulica i označava područje iza puta (pod putom - 

lokalni izraz "pod džadu").  

 

8. Zaselak Pod krš  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 2108 i kp 

2106, КO Bare. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden iz riječi "krš" i 

označava područje koje se nalazi pored, uz ili iza 

krša (pod kršem - lokalni izraz "pod krš"). 

 

Član 30. 

 

U naseljenom mjestu Donje Goračiće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Novovaroška 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Aljinovići, na kp 1360/2, 

prelazi preko kp 1304/2, kp 1305/1, kp 1309/2, kp 

1321/2, kp 1322/2, kp 1328/2, kp 1123/2, kp 

1148/1, prostire se cijelom dužinom kp 1149/2, 

prelazi preko kp 1047, kp 1046, cijelom dužinom 

kp 1060/2, preko kp 1078/2, kp 1082/2, kp 

1082/3, kp 1519/6, kp 1492/3, pruža se cijelom 

dužinom kp 1536, ulica se završava na kp 1633, 

između kp 3042 (КO Donje Lopiže) i kp 1535/1, 

ostalo u КO Donje Goračiće.  

Obrazloženje: Naziv ulice po nazivu susjedne 

općine i naseljenom mjestu Nova Varoš, prema 

kojoj ide ulica. 

 

2. Ulica Mala rijeka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Novovaroške, između kp 1044/2 i kp 1091/2, 

pruža se dijelom duž kp 1630, dijelom duž kp 

1624, skreće i prostire se dijelom duž kp 1622, 

dijelom duž kp 1625, ulica se završava između kp 

655 i kp 608, sve u КO Donje Goračiće. 



Образложење: Традиционални топонимски назив, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по малом воденом току (малој реци - 

ријеци) која иде подручјем уз улицу.  

 

3. Улица Брајевска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Мала 

ријека, између кп 1041 и кп 782, пружа се делом 

дуж кп 783, прелази преко кп 1039, целом дужином 

кп 1628, делом дуж кп 1626, улица се завршава на 

граници са насељеним местом Аљиновићи, између 

кп 1275/1 и кп 51, све у КО Доње Горачиће. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Брајевић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Брајевић живе у Сјеници, 

Доњим Горачићима и другим местима. Међу 

познатијим представницима породице Брајевић су: 

републички финансијски инспектор Милан 

Брајевић (1958. године), приватни предузетник 

машински инжињер Горан Брајевић (рођ. 1965. 

године) 

 

4. Улица Недовићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Нововарошке, између кп 1149/3 и кп 1048/1, пружа 

се целом дужином кп 1049, кп 1629 (прелазећи на 

суседне кп 1013, кп 1012, кп 1002, кп 1001), улица 

се завршава код Улице Брајевске, између кп 1227 и 

кп 952, све у КО Доње Горачиће. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Недовић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Недовић живе у Сјеници, 

Доњем Горачићу, Крагујевцу и другим местима. 

Познатији припадници породице Недовић су: 

педагог и публициста Велизар Недовић (1928-2012) 

из Бистрице код Бијелог Поља, песник и 

композитор Драгиша Недовић (1916-1966) из 

Крагујевца, сјенички полицајац Слађан Недовић 

(рођ. 1960. године), један од познатијих сјеничких 

занатлија Драган Недовић (1940. године). 

 

 

5. Улица Ранитовска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Брајевске, 

између кп 73 и кп 862, пружа се делом дуж кп 1627, 

улица се завршава између кп 837 и кп 103, све у КО 

Доње Горачиће. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Ранитовић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Ранитовић живе у Сјеници, 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po malom vodenom toku (maloj rijeci) 

koja ide područjem uz ulicu.  

 

3. Ulica Brajevska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Mala 

rijeka, između kp 1041 i kp 782, pruža se dijelom 

duž kp 783, prelazi preko kp 1039, cijelom 

dužinom kp 1628, dijelom duž kp 1626, ulica se 

završava na granici sa naseljenim mjestom 

Aljinovići, između kp 1275/1 i kp 51, sve u КO 

Donje Goračiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Brajević čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Brajević žive u Sjenici, 

Donjim Goračićima i drugim mjestima. Među 

poznatijim predstavnicima porodice Brajević su: 

republički finansijski inspektor Milan Brajević 

(1958. godine), privatni preduzetnik mašinski 

inžinjer Goran Brajević (rođ. 1965. godine) 

 

4. Ulica Nedovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Novovaroške, između kp 1149/3 i kp 1048/1, 

pruža se cijelom dužinom kp 1049, kp 1629 

(prelazeći na susjedne kp 1013, kp 1012, kp 1002, 

kp 1001), ulica se završava kod Ulice Brajevske, 

između kp 1227 i kp 952, sve u КO Donje 

Goračiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Nedović čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Nedović žive u Sjenici, 

Donjem Goračiću, Кragujevcu i drugim mjestima. 

Poznatiji pripadnici porodice Nedović su: 

pedagog i publicista Velizar Nedović (1928-2012) 

iz Bistrice kod Bijelog Polja, pjesnik i kompozitor 

Dragiša Nedović (1916-1966) iz Кragujevca, 

sjenički policajac Slađan Nedović (rođ. 1960. 

godine), jedan od poznatijih sjeničkih zanatlija 

Dragan Nedović (1940. godine). 

 

5. Ulica Ranitovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Brajevske, 

između kp 73 i kp 862, pruža se dijelom duž kp 

1627, ulica se završava između kp 837 i kp 103, 

sve u КO Donje Goračiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Ranitović čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Ranitović žive u Sjenici, 



Доњим Горачићима, Новом Пазару, Новој Вароши, 

Краљеву, Чачку и другим местима. Међу 

познатијим припадницима породице Ранитовић су: 

књижевник, новинар и публициста мр Гордан 

Ранитовић (1959-2011), проф. др Даница Ранитовић 

(рођ. 1960. године), филмски режисер Бранко 

Ранитовић (1925-2010) и др. 

 

Члан 31. 

 

У насељеном месту Доње Лопиже утврђују се 

следећи називи улица и засеока: 

 

1. Улица Репиште 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 3431, између 

кп 1523 и кп 1535, пролази кроз кп 1523, протеже 

се дуж кп 3426 у којој се и завршава, између кп 

1020 и кп 1182, а све у КО Доње Лопиже. 

Образложење: Традиционални топонимски назив, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен из речи "репа - репиште" која је 

својевремено означавала место интензивнијег 

сијања репе.  

 

2. Улица Чајак 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Брод (кп 

1664), почиње у кп 1664, између кп 1663/1 и кп 

1518, протеже се дуж кп 1664, кп 3425, кп 953 у 

којој се и завршава, између кп 952 и кп 959, а све у 

КО Доње Лопиже. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва за део насељеног места којим 

пролази улица. Назив изведен из речи "чајак" - лак 

и брз чамац који се својевремено користио на овом 

подручју за прелазак реке.  

 

3. Улица Уз Говеђак 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Чајак (кп 

1677/1), почиње у кп 1677/1, између кп 896/2 и кп 

1678, протеже се дуж кп 3424 у којој се и завршава, 

између кп 794 и кп 806, а све у КО Доње Лопиже. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва за део насељеног места којим 

пролази улица. Назив изведен по називу места - 

подручја којим пролази улица (место на којем су 

својевремено сјенички месари у већем обиму 

одвозили и одлагали говеђе кости, од чега је настао 

назив Говеђак, а улица се простире, иде, поред, ка, 

према или (локално) „уз“ Говеђак).  

 

4. Улица Брежђе 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Уз 

Говеђак (кп 3424), почиње у кп 3422, између кп 605 

и кп 873, протеже се дуж кп 3422 у којој се и 

завршава, између кп 634 и кп 642, а све у КО Доње 

Лопиже. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

Donjim Goračićima, Novom Pazaru, Novoj 

Varoši, Кraljevu, Čačku i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Ranitović su: 

književnik, novinar i publicista mr Gordan 

Ranitović (1959-2011), prof. dr Danica Ranitović 

(rođ. 1960. godine), filmski režiser Branko 

Ranitović (1925-2010) i dr. 

 

Član 31. 

 

U naseljenom mjestu Donje Lopiže utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Repište 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 3431, između 

kp 1523 i kp 1535, prolazi kroz kp 1523, proteže 

se duž kp 3426 u kojoj se i završava, između kp 

1020 i kp 1182, a sve u КO Donje Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden iz riječi "repa - repište" koja je 

svojevrijemeno označavala mjesto intenzivnijeg 

sijanja repe.  

 

2. Ulica Čajak 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Brod (kp 

1664), počinje u kp 1664, između kp 1663/1 i kp 

1518, proteže se duž kp 1664, kp 3425, kp 953 u 

kojoj se i završava, između kp 952 i kp 959, a sve 

u КO Donje Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva za dio naseljenog mjesta kojim 

prolazi ulica. Naziv izveden iz riječi "čajak" - lak i 

brz čamac koji se svojevrijemeno koristio na 

ovom području za prelazak reke.  

 

3. Ulica Uz Goveđak 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Čajak (kp 

1677/1), počinje u kp 1677/1, između kp 896/2 i 

kp 1678, proteže se duž kp 3424 u kojoj se i 

završava, između kp 794 i kp 806, a sve u КO 

Donje Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva za dio naseljenog mjesta kojim 

prolazi ulica. Naziv izveden po nazivu mjesta - 

područja kojim prolazi ulica (mjesto na kojem su 

svojevrijemeno sjenički mesari u većem obimu 

odvozili i odlagali goveđe kosti, od čega je nastao 

naziv Goveđak, a ulica se prostire, ide, pored, ka, 

prema ili (lokalno) „uz“ Goveđak).  

 

4. Ulica Brežđe 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Uz 

Goveđak (kp 3424), počinje u kp 3422, između kp 

605 i kp 873, proteže se duž kp 3422 u kojoj se i 

završava, između kp 634 i kp 642, a sve u КO 

Donje Lopiže. 



улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва за део насељеног места којим 

пролази улица. Назив изведен по мањој брезовој 

шуми (локални израз "брезђе").  

 

 

5. Улица Брод 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Репиште 

(кп 3431), почиње у кп 1535, између кп 1534 и кп 

1539, протеже се дуж кп 1549, кп 1664, кп 1661, кп 

3421 у којој се и завршава, између кп 401 и кп 

1700, а све у КО Доње Лопиже. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва за део насељеног места којим 

пролази улица. Назив изведен по именици "брод" 

која означава мост, прелаз преко реке. 

 

6. Улица Тубићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Брод (кп 

3421), почиње у кп 1733/2, између кп 3413/1 и кп 

1733/1, пролази кроз кп 1761/2, кп 1775, кп 1794, кп 

1841 у којој се и завршава, између кп 1843 и кп 

1849, а све у КО Доње Лопиже. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Тубић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Тубић живе у Сјеници, 

Доњим Лопижама, Дугој Пољани, Чачку и другим 

местима. Међу познатијим припадницима 

породице Тубић су: некадашњи угледни сјенички 

трговац и председник Општине у периоду од 1921. 

до 1924. године Гојко Тубић (1875-1967), 

некадашњи директор Основне школе „Светозар 

Марковић у Сјеници Драган Тубић (1928-1998), 

бивши професор техничке наставе у сјеничкој 

Пољопривредно-техничкој школи Радун Тубић 

(1949-2013), дугогодишњи високи функционер у 

Влади Србије и различитим министарствима Зоран 

Тубић (рођ. 1957. године). 

 

7. Улица Дека 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Киковићка (кп 3419), почиње у кп 3436, између кп 

1730 и кп 1717, протеже се дуж кп 3436, кп 2027, 

кп 3435 у којој се и завршава, између кп 2157 и кп 

2181, а све у КО Доње Лопиже. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице устаљен у употреби код локалног 

становништва за део насељеног места којим 

пролази улица. Назив изведен по речи "дека" која у 

конретном случају означава равно подручје 

(равницу).  

 

8. Улица Киковићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Брод (кп 

3421), почиње у кп 3419, између кп 1724 и кп 

1733/2, протеже се дуж кп 3419 у којој се и 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva za dio naseljenog mjesta kojim 

prolazi ulica. Naziv izveden po manjoj brezovoj 

šumi (lokalni izraz "brezđe").  

 

5. Ulica Brod 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Repište 

(kp 3431), počinje u kp 1535, između kp 1534 i 

kp 1539, proteže se duž kp 1549, kp 1664, kp 

1661, kp 3421 u kojoj se i završava, između kp 

401 i kp 1700, a sve u КO Donje Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva za dio naseljenog mjesta kojim 

prolazi ulica. Naziv izveden po imenici "brod" 

koja označava most, prelaz preko reke. 

 

6. Ulica Tubićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Brod (kp 

3421), počinje u kp 1733/2, između kp 3413/1 i 

kp 1733/1, prolazi kroz kp 1761/2, kp 1775, kp 

1794, kp 1841 u kojoj se i završava, između kp 

1843 i kp 1849, a sve u КO Donje Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Tubić čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Tubić žive u Sjenici, Donjim 

Lopižama, Dugoj Poljani, Čačku i drugim 

mjestima. Među poznatijim pripadnicima 

porodice Tubić su: nekadašnji ugledni sjenički 

trgovac i predsjednik Općine u periodu od 1921. 

do 1924. godine Gojko Tubić (1875-1967), 

nekadašnji direktor Osnovne škole „Svetozar 

Marković u Sjenici Dragan Tubić (1928-1998), 

bivši profesor tehničke nastave u sjeničkoj 

Poljoprivredno-tehničkoj školi Radun Tubić 

(1949-2013), dugogodišnji visoki funkcioner u 

Vladi Srbije i različitim ministarstvima Zoran 

Tubić (rođ. 1957. godine). 

 

7. Ulica Deka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кikovićka 

(kp 3419), počinje u kp 3436, između kp 1730 i 

kp 1717, proteže se duž kp 3436, kp 2027, kp 

3435 u kojoj se i završava, između kp 2157 i kp 

2181, a sve u КO Donje Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva za dio naseljenog mjesta kojim 

prolazi ulica. Naziv izveden po riječi "deka" koja 

u konretnom slučaju označava ravno područje 

(ravnicu).  

 

8. Ulica Кikovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Brod (kp 

3421), počinje u kp 3419, između kp 1724 i kp 

1733/2, proteže se duž kp 3419 u kojoj se i 



завршава, између кп 388 и кп 391, а све у КО Доње 

Лопиже. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Киковић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Киковић живе у Сјеници, 

Доњим Лопижама, Кокошићима, Краљеву, Чачку и 

другим местима. Међу познатије припаднике 

породице Киковић спадају: угледни просветни 

радник Војо Киковић (рођ. 1938. године), фудбалер 

а сада фудбалски тренер Миленко Мико Киковић 

(рођ. 1954. године), угледни доктор на ВМА у 

Београду ендокринолог др Саша Киковић (рођ. 

1968. године). 

 

9. Заселак Бешев гај 

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 1222, кп 1227, кп 1266, све у КО Доње 

Лопиже. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по речи "гај" која означава мању 

шуму, непознато по чијем имену носи назив. 

 

10. Заселак Сојчићи 

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 1927, кп 1936, све у КО Доње 

Лопиже. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Сојчић чији 

припадници живе у засеоку. Припадници породице 

Сојчић живе у Доњим Лопижама, Београду и неким 

другим местима. Познатији представник породице 

Сојчић је угледни земљорадник Александар Сојчић 

(рођ. 1967. године). 

 

Члан 32. 

 

У насељеном месту Долиће утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Дужанска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Бољаре иде дуж кп 1568 до кп 

1565, КО Долиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен из речи дуга (дугачка) долина. 

 

2. Улица Долићка 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1571, иде дуж 

кп 1571, делом кп 1570, кп 1056, дуж кп 1565, до кп 

1212, КО Долиће 

Образложење: Назив улице према насељеном месту 

Долиће, којим пролази улица. 

 

završava, između kp 388 i kp 391, a sve u КO 

Donje Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Кiković čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Кiković žive u Sjenici, 

Donjim Lopižama, Кokošićima, Кraljevu, Čačku i 

drugim mjestima. Među poznatije pripadnike 

porodice Кiković spadaju: ugledni prosvjetni 

radnik Vojo Кiković (rođ. 1938. godine), fudbaler 

a sada fudbalski trener Milenko Miko Кiković 

(rođ. 1954. godine), ugledni doktor na VMA u 

Beogradu endokrinolog dr Saša Кiković (rođ. 

1968. godine). 

 

9. Zaselak Bešev gaj 

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 1222, kp 1227, kp 1266, sve u КO 

Donje Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po riječi "gaj" koja označava manju 

šumu, nepoznato po čijem imenu nosi naziv. 

 

10. Zaselak Sojčići 

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 1927, kp 1936, sve u КO Donje 

Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po prezimenu porodice Sojčić čiji 

pripadnici žive u zaseoku. Pripadnici porodice 

Sojčić žive u Donjim Lopižama, Beogradu i 

nekim drugim mjestima. Poznatiji predstavnik 

porodice Sojčić je ugledni zemljoradnik 

Aleksandar Sojčić (rođ. 1967. godine). 

 

Član 32. 

 

U naseljenom mjestu Doliće utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Dužanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Boljare ide duž kp 1568 do 

kp 1565, КO Doliće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen 

u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden iz riječi duga (dugačka) dolina. 

 

2. Ulica Dolićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1571, ide duž 

kp 1571, dijelom kp 1570, kp 1056, duž kp 1565, 

do kp 1212, КO Doliće 

Obrazloženje: Naziv ulice prema naseljenom 

mjestu Doliće, kojim prolazi ulica. 

 



3. Улица Турковска   

Опис (обухват): Улица почиње на кп 1418, пружа 

се дуж кп 1418, прелази преко кп 1415, кп 1476, кп 

1472/2, кп 1472/4 и завршава на кп 1481, све у КО 

Долиће. 

Образложење: Традиционални назив улице, по пре-

зимену породице Турковић чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници поро-

дице Турковић живе у Сјеници, Долићима, Крњој 

Јели, Карајукића Бунарима, Растеновићимa, Боро-

штици и другим местима. Међу познатије припад-

нике породице Турковић спадају: учесник НОР-а и 

бивши дугогодишњи одборник у Скупштини опш-

тине Сјеница Неко Турковић (1918-1998), дугого-

дишњи друштвено-политички радник, бивши на-

челник Полицијске станице у Сјеници и директор 

Трговачког предузећа "Сјеница" Рамиз Турковић 

(1930-2003), дугогодишњи директор Рудника угља 

Штаваљ Менсуд Турковић (рођ. 1957. године), 

естрадни уметник Шеки Турковић (рођ. 1953. 

године), некадшњи директор некадашњег Пољо-

привредног комбината "Пештер" у Сјеници и бив-

ши председник општине Сјеница а сада угледни 

бизнисмен Муриз Турковић (рођ. 1955. године), 

дугогодишњи одборник у Скупштини општине 

Сјеница Зијадин Турковић (рођ. 1964. године) и др.  

 

4. Улица Рушковска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1565, иде дуж 

1576, 1494, 1500, 1514, 1360, 1575 до кп 1338, КО 

Долиће. 

Образложење: Традиционални назив улице уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по надимку "Рушко" угледног домаћина 

Рушида Турковића (1932-1999) из овог краја.  

 

5. Улица Баљанска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1565, иде дуж 

кп 1119 до кп 1287, КО Долиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, непознате етимологије. 

 

6. Заселак Турковића станови 

Опис (обухват): Заселак се пружа на кп 224, 221, 

289 и 1565, КО Долиће. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен из презимена породице Турковић и 

речи „стан“ и означава сеоске летње планинске 

куће које користе припадници породице Турковић, 

чији представници живе у њима. Припадници 

породице Турковић живе у Сјеници, Долићима, 

Крњој Јели, Карајукића Бунарима, Растеновићим, 

Бороштици и другим местима. Међу познатије 

припаднике породице Турковић спадају: учесник 

НОР-а и бивши дугогодишњи одборник у Скуп-

штини општине Сјеница Неко Турковић (1918-

1998), дугогодишњи друштвено-политички радник, 

бивши начелник Полицијске станице у Сјеници и 

директор Трговачког предузећа "Сјеница" Рамиз 

3. Ulica Turkovska   

Opis (obuhvat): Ulica počinje na kp 1418, pruža 

se duž kp 1418, prelazi preko kp 1415, kp 1476, 

kp 1472/2, kp 1472/4 i završava na kp 1481, sve u 

КO Doliće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, po 

prezimenu porodice Turković čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Turković žive u Sjenici, Dolićima, Кrnjoj Jeli, 

Кarajukića Bunarima, Rastenovićima, Boroštici i 

drugim mjestima. Među poznatije pripadnike 

porodice Turković spadaju: učesnik NOR-a i bivši 

dugogodišnji odbornik u Skupštini općine Sjenica 

Neko Turković (1918-1998), dugogodišnji 

društveno-politički radnik, bivši načelnik Poli-

cijske stanice u Sjenici i direktor Trgovačkog 

preduzeća "Sjenica" Ramiz Turković (1930-

2003), dugogodišnji direktor Rudnika uglja 

Štavalj Mensud Turković (rođ. 1957. godine), 

estradni umjetnik Šeki Turković (rođ. 1953. 

godine), nekadšnji direktor nekadašnjeg Poljo-

privrednog kombinata "Pešter" u Sjenici i bivši 

predsjednik općine Sjenica a sada ugledni biz-

nismen Muriz Turković (rođ. 1955. godine), 

dugogodišnji odbornik u Skupštini općine Sjenica 

Zijadin Turković (rođ. 1964. godine) i dr.  

 

4. Ulica Ruškovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1565, ide duž 

1576, 1494, 1500, 1514, 1360, 1575 do kp 1338, 

КO Doliće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po nadimku "Ruško" uglednog domaćina 

Rušida Turkovića (1932-1999) iz ovog kraja.  

 

5. Ulica Baljanska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1565, ide duž 

kp 1119 do kp 1287, КO Doliće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, nepoznate etimologije. 

 

6. Zaselak Turkovića stanovi 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža na kp 224, 221, 

289 i 1565, КO Doliće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden iz prezimena porodice Turković i 

riječi „stan“ i označava seoske letnje planinske 

kuće koje koriste pripadnici porodice Turković, 

čiji predstavnici žive u njima. Pripadnici porodice 

Turković žive u Sjenici, Dolićima, Кrnjoj Jeli, 

Кarajukića Bunarima, Rastenovićim, Boroštici i 

drugim mjestima. Među poznatije pripadnike 

porodice Turković spadaju: učesnik NOR-a i bivši 

dugogodišnji odbornik u Skupštini općine Sjenica 

Neko Turković (1918-1998), dugogodišnji društ-

veno-politički radnik, bivši načelnik Policijske 

stanice u Sjenici i direktor Trgovačkog preduzeća 

"Sjenica" Ramiz Turković (1930-2003), dugogo-



Турковић (1930-2003), дугогодишњи директор 

Рудника угља Штаваљ Менсуд Турковић (рођ. 

1957. године), естрадни уметник Шеки Турковић 

(рођ. 1953. године), некадшњи директор некада-

шњег Пољопривредног комбината "Пештер" у 

Сјеници и бивши председник општине Сјеница а 

сада угледни бизнисмен Муриз Турковић (рођ. 

1955. године), дугогодишњи одборник у Скупш-

тини општине Сјеница Зијадин Турковић (рођ. 

1964. године) и др.  

 

Члан 33. 

 

У насељеном месту Драгојловиће утврђују се 

следећи називи улица и засеока: 

 

1. Улица Дубињска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Станковића (кп 2900), почиње у кп 2892, између кп 

1786 и кп 1787/2, протеже се дуж кп 2892 у којој се 

и завршава, између кп 2229 и кп 2437, а све у КО 

Драгојловиће. 

Образложење: Традиционални назив улице, по 

називу дела насељеног места Дубиње, према којем 

иде улица. 

 

2. Улица Магдића 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Дубињска 

(кп 2892), почиње у кп 2433, између кп 2442 и кп 

2446, протеже се дуж кп 2433, кп 2899/2 у којој се и 

завршава, између кп 2476 и кп 2641, а све у КО 

Драгојловиће.  

Образложење: Традиционални назив улице, уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по овдашњој угледној мештанки баби 

Магди Кнежевић (19. век).  

 

3. Улица Чесмица 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Дубињска 

(кп 2892), почиње у кп 2460, између кп 1799 и кп 

2452, протеже се дуж кп 2460 у којој се и завршава, 

између кп 2461 и кп 2484, а све у КО Драгојловиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва. 

 

4. Улица Станковића 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Дубињска 

(кп 2892), почиње у кп 2900, између кп 1715 и кп 

1787/2, протеже се дуж кп 2900 у којој се и 

завршава, између кп 2563 и кп 2641, а све у КО 

Драгојловиће.  

Образложење: Традиционални назив улице, уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по угледном мештанину Станку Кнеже-

вићу (крај 19. и почетак 20. века). 

 

5. Улица Илићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Стан-

ковића (кп 2900), почиње у кп 1701, између кп 1702 

dišnji direktor Rudnika uglja Štavalj Mensud 

Turković (rođ. 1957. godine), estradni umjetnik 

Šeki Turković (rođ. 1953. godine), nekadšnji 

direktor nekadašnjeg Poljoprivrednog kombinata 

"Pešter" u Sjenici i bivši predsjednik općine 

Sjenica a sada ugledni biznismen Muriz Turković 

(rođ. 1955. godine), dugogodišnji odbornik u 

Skupštini općine Sjenica Zijadin Turković (rođ. 

1964. godine) i dr.  

 

 

Član 33. 

 

U naseljenom mjestu Dragojloviće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Dubinjska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Stankovića 

(kp 2900), počinje u kp 2892, između kp 1786 i 

kp 1787/2, proteže se duž kp 2892 u kojoj se i 

završava, između kp 2229 i kp 2437, a sve u КO 

Dragojloviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, po nazivu 

dijela naseljenog mjesta Dubinje, prema kojem 

ide ulica. 

 

2. Ulica Magdića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Dubinjska 

(kp 2892), počinje u kp 2433, između kp 2442 i 

kp 2446, proteže se duž kp 2433, kp 2899/2 u 

kojoj se i završava, između kp 2476 i kp 2641, a 

sve u КO Dragojloviće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv izve-

den po ovdašnjoj uglednoj mještanki babi Magdi 

Кnežević (19. vijek).  

 

3. Ulica Česmica 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Dubinjska 

(kp 2892), počinje u kp 2460, između kp 1799 i 

kp 2452, proteže se duž kp 2460 u kojoj se i 

završava, između kp 2461 i kp 2484, a sve u КO 

Dragojloviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv uli-

ce, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

 

4. Ulica Stankovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Dubinjska 

(kp 2892), počinje u kp 2900, između kp 1715 i 

kp 1787/2, proteže se duž kp 2900 u kojoj se i 

završava, između kp 2563 i kp 2641, a sve u КO 

Dragojloviće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv izve-

den po uglednom mještaninu Stanku Кneževiću 

(kraj 19. i početak 20. vijeka). 

 

5. Ulica Ilićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Stankovića 

(kp 2900), počinje u kp 1701, između kp 1702 i 



и кп 2520, пролази кроз кп 1701, кп 1696, кп 1685 у 

којој се и завршава, између кп 1683 и кп 1708, а све 

у КО Драгојловиће. 

Образложење: Традиционални назив улице, по 

презимену породице Илић која у претежном броју 

живи у улици. Припадници породице Илић живе у 

Сјеници, Драгојловићу, Новом Пазару, Чачку, 

Краљеву и многим другим местима. Познатији 

представник породице Илић је бивши шеф 

некадашњег рибњака Пољопривредног комбината 

„Пештер“ Драго Илић (рођ. 1950. године). 

 

6. Улица Врело 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Градина 

(кп 2896), почиње у кп 1571, између кп 1570 и кп 

1572, пролази кроз кп 1618, кп 2865, протеже се 

дуж кп 2901 у којој се и завршава, између кп 1598 и 

кп 1625, а све у КО Драгојловиће.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по изворишту (врелу) воде.  

 

7. Улица Градина 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 2896, између 

кп 1425 и кп 1571, пролази кроз кп 2896, кп 1421, 

протеже се дуж кп 1408, пролази кроз кп 1391, кп 

1400/1, кп 1405, кп 1407/1 у којој се и завршава, 

између кп 1062 и кп 1405, а све у КО Драгојловиће.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по археолошком налазишту Градина у 

близини улице. 

 

 

8. Заселак Јаћимово камење 

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 28, све у КО Драгојловиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва. Назив изведен по угледном мештанину 

Јаћиму Обрадовићу (крај 19. и прва половина 20. 

века).  

 

Члан 34. 

 

У насељеном месту Дражевиће утврђују се 

следећи називи улица и засеока: 

 

1. Улица Дражевићка 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Камешница иде дуж кп 2100 до 

границе са насељеним местом Дуга Пољана, КО 

Дражевиће. 

Образложење: Назив улице према насељеном месту 

Дражевиће, којим у највећем делу пролази улица. 

 

 

2. Улица Дебљеж 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2100 иде дуж 

кп 1192 до границе са насељеним местом Житниће, 

КО Дражевиће.  

Образложење: Традиционални назив за део 

kp 2520, prolazi kroz kp 1701, kp 1696, kp 1685 

u kojoj se i završava, između kp 1683 i kp 1708, a 

sve u КO Dragojloviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, po 

prezimenu porodice Ilić koja u pretežnom broju 

živi u ulici. Pripadnici porodice Ilić žive u Sjenici, 

Dragojloviću, Novom Pazaru, Čačku, Кraljevu i 

mnogim drugim mjestima. Poznatiji predstavnik 

porodice Ilić je bivši šef nekadašnjeg ribnjaka 

Poljoprivrednog kombinata „Pešter“ Drago Ilić 

(rođ. 1950. godine). 

 

6. Ulica Vrelo 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Gradina 

(kp 2896), počinje u kp 1571, između kp 1570 i 

kp 1572, prolazi kroz kp 1618, kp 2865, proteže 

se duž kp 2901 u kojoj se i završava, između kp 

1598 i kp 1625, a sve u КO Dragojloviće.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po izvorištu (vrelu) vode.  

 

7. Ulica Gradina 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 2896, između 

kp 1425 i kp 1571, prolazi kroz kp 2896, kp 1421, 

proteže se duž kp 1408, prolazi kroz kp 1391, kp 

1400/1, kp 1405, kp 1407/1 u kojoj se i završava, 

između kp 1062 i kp 1405, a sve u КO 

Dragojloviće.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po arheološkom nalazištu Gradina u blizini 

ulice. 

 

8. Zaselak Jaćimovo kamenje 

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 28, sve u КO Dragojloviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za-

seoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovniš-

tva. Naziv izveden po uglednom mještaninu 

Jaćimu Obradoviću (kraj 19. i prva polovina 20. 

vijeka).  

 

Član 34. 

 

U naseljenom mjestu Draževiće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Draževićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Кamešnica ide duž kp 2100 

do granice sa naseljenim mjestom Duga Poljana, 

КO Draževiće. 

Obrazloženje: Naziv ulice prema naseljenom 

mjestu Draževiće, kojim u najvećem dijelu prolazi 

ulica. 

 

2. Ulica Debljež 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2100 ide duž 

kp 1192 do granice sa naseljenim mjestom 

Žitniće, КO Draževiće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv za dio 



насељеног места којим пролази улица, непознате 

етимологије. 

 

3. Улица Мујовићка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2100 иде дуж 

кп 2104 до кп 2105, КО Дражевиће.  

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Мујовић чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Мујовић живе у Сјеници, Крћу, Дугој 

Пољани, Дражевићима, Новом Пазару и другим 

местиима. Међу најпознатије припаднике породице 

Мујовић спадају: некадашњи судија Основног суда 

у Сјеници и угледни сјенички адвокат Мујо 

Мујовић (1928-2008), познати сјенички фудбалер 

Касо Мујовић (рођ. 1947. године), актуелни 

председник општине Сјеница Хазбо Мујовић (рођ. 

1965. године). 

 

4. Улица Мусићка  

Опис (обухват): Улица почиње од 2100 иде преко 

кп 1382, 1374 до кп 1371, КО Дражевиће.  

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Мусић чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Мусић живе у Сјеници, Дражевићу, 

Новој Вароши, Пријепољу и другим местима. 

Мусићи су позната занатлијска породица у 

Сјеници. Међу припадницима породице Мусић 

посебно се истичу учесници НОР-а из Нове 

Вароши: народни херој Југославије из Другог 

светског рата и НОР-а и генерал милиције Зећир 

Мусић (1919-1987), Јусуф Мусић и др. Познатији 

представници породице Мусић из Сјенице су 

чувене сјеничке занатлије Салко Мусић (1925-

1998) и Јусо Мусић (1926-2001). 

 

5. Улица Јасен 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2100 иде 

преко кп 1295, 1292, 1297, 2102 до кп 2101, КО 

Дражевиће. 

Образложење: Традиционални назив за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

јасеновом дрвету. 

 

6. Улица Кириџијска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 432, иде дуж 

кп 441, 437, 440, 439 и 438, КО Дражевиће. 

Образложење: Традиционални назив за део 

насељеног места којим пролази улица, непознате 

етимологије. 

 

7. Улица Шерифовића 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2100, прелази 

преко кп 377, малим делом прелази преко кп 393, 

пружа се дуж кп 403, кп 402, кп 400, дуж кп 401 и 

завршава код кп 2102, све у КО Дражевиће. 

Образложење: Традиционални назив улице по пре-

зимену породице Шерифовић чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници поро-

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, nepoznate 

etimologije. 

 

3. Ulica Mujovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2100 ide duž 

kp 2104 do kp 2105, КO Draževiće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Mujović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Mujović žive u Sjenici, Кrću, Dugoj Poljani, 

Draževićima, Novom Pazaru i drugim mjestima. 

Među najpoznatije pripadnike porodice Mujović 

spadaju: nekadašnji sudija Osnovnog suda u 

Sjenici i ugledni sjenički advokat Mujo Mujović 

(1928-2008), poznati sjenički fudbaler Кaso 

Mujović (rođ. 1947. godine), aktuelni predsjednik 

općine Sjenica Hazbo Mujović (rođ. 1965. 

godine). 

 

4. Ulica Musićka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od 2100 ide preko 

kp 1382, 1374 do kp 1371, КO Draževiće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Musić čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Musić žive u Sjenici, Draževiću, Novoj Varoši, 

Prijepolju i drugim mjestima. Musići su poznata 

zanatlijska porodica u Sjenici. Među pripadnicima 

porodice Musić posebno se ističu učesnici NOR-a 

iz Nove Varoši: narodni heroj Jugoslavije iz 

Drugog svjetskog rata i NOR-a i general milicije 

Zećir Musić (1919-1987), Jusuf Musić i dr. 

Poznatiji predstavnici porodice Musić iz Sjenice 

su čuvene sjeničke zanatlije Salko Musić (1925-

1998) i Juso Musić (1926-2001). 

 

 

5. Ulica Jasen 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2100 ide 

preko kp 1295, 1292, 1297, 2102 do kp 2101, КO 

Draževiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

jasenovom drvetu. 

 

6. Ulica Кiridžijska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 432, ide duž 

kp 441, 437, 440, 439 i 438, КO Draževiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, nepoznate 

etimologije. 

 

7. Ulica Šerifovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2100, prelazi 

preko kp 377, malim dijelom prelazi preko kp 

393, pruža se duž kp 403, kp 402, kp 400, duž kp 

401 i završava kod kp 2102, sve u КO Draževiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Šerifović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 



дице Шерифовић живе у Сјеници, Дражевићу, Но-

вом Пазару, Тутину, Крагујевцу и другим местима. 

Припадника са презименом Шерифовић има и међу 

бошњачким и међу српским становништвом. Међу 

познатијим припадницима породице Шерифовић је 

Рамиз Шерифовић (рођ. 1964. године). 

 

8. Улица Ливадска 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 408 и кп 

425, пружа се дуж кп 412, прелази преко кп 413 и 

завршава се код кп 393, све у КО Дражевиће. 

Образложење: Назив улице изведен из речи „лива-

да“, по плодној ливади кроз коју пролази улица. 

  

9. Улица Смајовска 

Опис (обухват): Улица почиње на кп 372, пружа се 

дуж кп 377 и завршава између кп 378 и кп 376, све 

у КО Дражевиће. 

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Смајовић чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници поро-

дице Смајовић живе у Сјеници, Дражевићу, Дујка-

ма, Камешници, Тутину, Новом Пазару и другим 

местима. Међу познатије припаднике породице 

Смајовић спада некадашњи директор сјеничког 

Аутотранспортног предузећа и председник Основ-

ног суда у Сјеници Вејсил Смајовић (рођ. 1958. 

године), угледни мештанин Алија Смајовић (рођ. 

1964. године). 

 

10. Улица Нова Смајовића  

Опис (обухват): Улица почиње на кп 368, прелази 

преко кп 373, дуж границе кп 376 и кп 368 и 

завршава се код кп 2102, све у КО Дражевиће. 

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Смајовић чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници поро-

дице Смајовић живе у Сјеници, Дражевићу, Дујка-

ма, Камешници, Тутину, Новом Пазару и другим 

местима. Међу познатије припаднике породице 

Смајовић спада некадашњи директор сјеничког 

Аутотранспортног предузећа и председник Основ-

ног суда у Сјеници Вејсил Смајовић (рођ. 1958. 

године), угледни мештанин Алија Смајовић (рођ. 

1964. године). 

 

11. Заселак Врела 

Опис (обухват): Заселак се пружа на кп 1843, 1842 

и 188/1, КО Дражевиће.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по изворишту (врелу) 

воде.  

 

12. Заселак Кршине 

Опис (обухват): Заселак се пружа на кп 188/1, 1884 

и 1889, КО Дражевиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив означава кршовито подручје 

Šerifović žive u Sjenici, Draževiću, Novom 

Pazaru, Tutinu, Кragujevcu i drugim mjestima. 

Pripadnika sa prezimenom Šerifović ima i među 

bošnjačkim i među srpskim stanovništvom. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Šerifović je 

Ramiz Šerifović (rođ. 1964. godine). 

 

8. Ulica Livadska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 408 i kp 

425, pruža se duž kp 412, prelazi preko kp 413 i 

završava se kod kp 393, sve u КO Draževiće. 

Obrazloženje: Naziv ulice izveden iz riječi „liva-

da“, po plodnoj livadi kroz koju prolazi ulica. 

  

9. Ulica Smajovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje na kp 372, pruža se 

duž kp 377 i završava između kp 378 i kp 376, sve 

u КO Draževiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po pre-

zimenu porodice Smajović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Smajović žive u Sjenici, Draževiću, Dujkama, 

Кamešnici, Tutinu, Novom Pazaru i drugim mjes-

tima. Među poznatije pripadnike porodice 

Smajović spada nekadašnji direktor sjeničkog 

Autotransportnog preduzeća i predsjednik Osnov-

nog suda u Sjenici Vejsil Smajović (rođ. 1958. 

godine), ugledni mještanin Alija Smajović (rođ. 

1964. godine). 

 

10. Ulica Nova Smajovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje na kp 368, prelazi 

preko kp 373, duž granice kp 376 i kp 368 i 

završava se kod kp 2102, sve u КO Draževiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po pre-

zimenu porodice Smajović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Smajović žive u Sjenici, Draževiću, Dujkama, 

Кamešnici, Tutinu, Novom Pazaru i drugim mjes-

tima. Među poznatije pripadnike porodice 

Smajović spada nekadašnji direktor sjeničkog 

Autotransportnog preduzeća i predsjednik Osnov-

nog suda u Sjenici Vejsil Smajović (rođ. 1958. 

godine), ugledni mještanin Alija Smajović (rođ. 

1964. godine). 

 

11. Zaselak Vrela 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža na kp 1843, 

1842 i 188/1, КO Draževiće.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po izvorištu (vrelu) 

vode.  

 

12. Zaselak Кršine 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža na kp 188/1, 

1884 i 1889, КO Draževiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv označava kršovito područje 



(локали израз „кршине“).  

 

Члан 35. 

 

У насељеном месту Дружиниће утврђују се 

следећи називи улица и засеока: 

 

1. Улица Мунићи 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 4283 (КО 

Урсуле), између кп 207 и кп 4219/2 (КО Урсуле), 

протеже се дуж кп 892, кп 893, кп 894, кп 492, кп 

558, кп 611 у којој се и завршава, између кп 569 и 

кп 712, а све у КО Дружиниће. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Мунић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Мунић живе у Сјеници, 

Дружинићима, Брњици, Чачку, Краљеву и другим 

местима. Међу познатијим представницима 

породице Мунић је некадашњи познати сјенички 

путар Миливоје Мунић (1933-2016), угледни 

домаћин и један од покретача етно туризма на 

подручју општине Сјеница Славко Мунић (рођ. 

1958. године). 

 

2. Улица Дружинићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Мунићи 

(кп 558), почиње у кп 558, између кп 612 и кп 557, 

протеже се дуж кп 558, кп 882, кп 876, кп 853, кп 

843, кп 834 у којој се и завршава, између кп 749 и 

кп 838, а све у КО Дружиниће. 

Образложење: Назив улице по насељеном месту 

Дружиниће, којим у највећем делу пролази улица. 

 

3. Улица Петаковића 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Мунићи 

(кп 893), почиње у кп 893, између кп 218 и кп 380, 

протеже се дуж кп 893 у којој се и завршава, 

између кп 274 и кп 791, а све у КО Дружиниће. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Петаковић 

чији припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Петаковић живе у Сјеници, 

Дружинићима, Ужицу, Крагујевцу, Чачку и другим 

местима. Познатији представници породице 

Петаковић су: ванредни професор на Филолошком 

факултету у Београду, др Славко Петаковић (рођ. 

1973. године), дугугодишњи радник Општинске 

управе Сјеница и угледни мештанин Желимир 

Петаковић (рођ. 1952. године) и др.  

 

4. Заселак Муховићи  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 35, кп 37, све у КО Дружиниће.  

Образложење: Традиционални назив засеока, уста-

љен у употреби код локалног станонвиштва. Назив 

по презимену породице Муховић чији припадници 

живе у засеоку. Припадници породице Муховић 

(lokali izraz „kršine“).  

 

Član 35. 

 

U naseljenom mjestu Družiniće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Munići 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 4283 (КO 

Ursule), između kp 207 i kp 4219/2 (КO Ursule), 

proteže se duž kp 892, kp 893, kp 894, kp 492, kp 

558, kp 611 u kojoj se i završava, između kp 569 i 

kp 712, a sve u КO Družiniće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Munić čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Munić žive u Sjenici, 

Družinićima, Brnjici, Čačku, Кraljevu i drugim 

mjestima. Među poznatijim predstavnicima 

porodice Munić je nekadašnji poznati sjenički 

putar Milivoje Munić (1933-2016), ugledni 

domaćin i jedan od pokretača etno turizma na 

području općine Sjenica Slavko Munić (rođ. 1958. 

godine). 

 

2. Ulica Družinićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Munići 

(kp 558), počinje u kp 558, između kp 612 i kp 

557, proteže se duž kp 558, kp 882, kp 876, kp 

853, kp 843, kp 834 u kojoj se i završava, između 

kp 749 i kp 838, a sve u КO Družiniće. 

Obrazloženje: Naziv ulice po naseljenom mjestu 

Družiniće, kojim u najvećem dijelu prolazi ulica. 

 

3. Ulica Petakovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Munići 

(kp 893), počinje u kp 893, između kp 218 i kp 

380, proteže se duž kp 893 u kojoj se i završava, 

između kp 274 i kp 791, a sve u КO Družiniće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Petaković čiji 

pripadnici u pre–težnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Petaković žive u Sjenici, 

Družinićima, Užicu, Кragujevcu, Čačku i drugim 

mjestima. Poznatiji predstavnici porodice 

Petaković su: vanredni profesor na Filološkom 

fakultetu u Beogradu, dr Slavko Petaković (rođ. 

1973. godine), dugugodišnji radnik Općinske 

uprave Sjenica i ugledni mještanin Želimir 

Petaković (rođ. 1952. godine) i dr.  

 

4. Zaselak Muhovići  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 35, kp 37, sve u КO Družiniće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, usta-

ljen u upotrebi kod lokalnog stanonvištva. Naziv 

po prezimenu porodice Muhović čiji pripadnici 

žive u zaseoku. Pripadnici porodice Muhović žive 



живе у Сјеници, Дружинићима, Урсулама, Понор-

цу, Сугубинама и другим местима. Међу познати-

јим припадницима породице Муховић су: познати 

сјенички банкар 80-тих и 90-тих година 20. века 

Јакуп Муховић (1938-2007), привредници Заим 

Муховић (рођ. 1955. године) и Зејнил Муховић 

(рођ. 1950. године), истакнути београдски бизнис-

мен и познати дародавац Енвер Муховић (рођ. 

1963. године), привредник Хасан Муховић (рођ. 

1948. године), др Алмина Муховић (рођ. 1976. 

године), стоматолози др Фарук Муховић (рођ. 

1970. године) и др Амер Муховић (рођ. 1974. 

године) и др. 

 

5. Заселак Видиковац 

Опис (обухват): Заселак обухвата делове кп 131, кп 

132, кп 130 и кп 126, све у КО Дружиниће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, по називу Видиковац (месту са којег се 

јасно и добро види околно подручје клисуре реке 

Увац и данас Сјеничког језера). 

 

Члан 36. 

 

У насељеном месту Дубница утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Врелска  

Опис (обухват): Улица почиње на кп 869 (у 

насељеном месту Сјеница), простире се целом 

дужином кп 870, делом дуж кп 862, поред границе 

са насељеним местом Медаре, улица се завршава 

између кп 208 и кп 211, све у КО Дубница.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по изворишту реке Грабовице под називом 

"Врела", поред којег иде улица.  

 

2. Улица Расима Муминовића  

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Медаре, између кп 4124 (КО 

Сјеница) и кп 215, простире се целом дужином кп 

216, наставља се делом дуж кп 862, улица се 

завршава између кп 265 и кп 322, све у КО 

Дубница.  

Образложење: Назив по личности - Расиму 

Муминовићу. Расим Муминовић (1935-2012) је био 

један од највећих бошњачких филозофа и један од 

највећих сјеничких интелектуалаца уопште. 

Завршио је студије филозофије и немачког језика, а 

докторирао филозофију. Био је професор на 

Филозофском факултету у Сарајеву а на крају 

каријере изабран је у звање професора емеритуса. 

Написао је више књига а позната дела су му: 

"Филозофија Ернеста Блоха",  "Филозофија и 

пракса", "Заробљени ум", "Филозофија и критика 

друштва". 

 

3. Улица Дебело брдо  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Расима 

Муминовића , између кп 219/2 (КО Дубница) и кп 

u Sjenici, Družinićima, Ursulama, Ponorcu, Sugu-

binama i drugim mjestima. Među poznatijim pri-

padnicima porodice Muhović su: poznati sjenički 

bankar 80-tih i 90-tih godina 20. vijeka Jakup 

Muhović (1938-2007), privrednici Zaim Muhović 

(rođ. 1955. godine) i Zejnil Muhović (rođ. 1950. 

godine), istaknuti beogradski biznismen i poznati 

darodavac Enver Muhović (rođ. 1963. godine), 

privrednik Hasan Muhović (rođ. 1948. godine), dr 

Almina Muhović (rođ. 1976. godine), stomatolozi 

dr Faruk Muhović (rođ. 1970. godine) i dr Amer 

Muhović (rođ. 1974. godine) i dr. 

 

 

5. Zaselak Vidikovac 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dijelove kp 

131, kp 132, kp 130 i kp 126, sve u КO Družiniće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, po nazivu Vidikovac (mjestu sa kojeg se 

jasno i dobro vidi okolno područje klisure reke 

Uvac i danas Sjeničkog jezera). 

 

Član 36. 

 

U naseljenom mjestu Dubnica utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Vrelska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje na kp 869 (u 

naseljenom mjestu Sjenica), prostire se cijelom 

dužinom kp 870, dijelom duž kp 862, pored 

granice sa naseljenim mjestom Medare, ulica se 

završava između kp 208 i kp 211, sve u КO 

Dubnica.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po izvorištu reke Grabovice pod nazivom 

"Vrela", pored kojeg ide ulica.  

 

2. Ulica Rasima Muminovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Medare, između kp 4124 (КO 

Sjenica) i kp 215, prostire se cijelom dužinom kp 

216, nastavlja se dijelom duž kp 862, ulica se 

završava između kp 265 i kp 322, sve u КO 

Dubnica.  

Obrazloženje: Naziv po ličnosti - Rasimu 

Muminoviću. Rasim Muminović (1935-2012) je 

bio jedan od najvećih bošnjačkih filozofa i jedan 

od najvećih sjeničkih intelektualaca uopšte. 

Završio je studije filozofije i njemačkog jezika, a 

doktorirao filozofiju. Bio je profesor na 

Filozofskom fakultetu u Sarajevu a na kraju 

karijere izabran je u zvanje profesora emeritusa. 

Napisao je više knjiga a poznata djela su mu: 

"Filozofija Ernesta Bloha",  "Filozofija i praksa", 

"Zarobljeni um", "Filozofija i kritika društva". 

 

3. Ulica Debelo brdo  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Rasima 

Muminovića , između kp 219/2 (КO Dubnica) i 



263 (КО Дубница), пружа се целом дужином кп 250 

(КО Дубница), наставља се делом дуж кп 4344, 

улица се завршава између кп 4019 и кп 4011, све 

остало у КО Сјеница.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по географском појму (називу брда којим 

пролази улица). 

 

4. Улица Луг 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Расима 

Муминовића , између кп 324 и кп 323, пружа се 

делом дуж кп 864, улица се завршава између кп 548 

и кп 522, све у КО Дубница. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по речи "луг" - шума, 

гај, гора. 

 

5. Улица Стара Хасановска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Луг, 

између кп 429 и кп 475, пружа се делом дуж кп 865, 

завршава се између кп 549 и кп 548, све у КО 

Дубница. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва, по 

презимену породице Хасановић чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Хасановић живе у Сјеници, Дубници, 

Медарима, Новом Пазару, Тутину и другим 

местима. Припадници породице Хасановић у 

претежном броју живе у Дубници и Медарима. 

Познатији представник породице Хасановић је њен 

родоначелник (оснивач) на подручју општине 

Сјеница Хасан Хасановић (1817-1889). Међу 

познатијим представницима породице Хасановић је 

и власник познате грађевинске фирме у Немачкој 

„Будница бау“ Хасиб - Хаско Хасановић (рођ. 

1968. године). 

 

6. Улица Машовска 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 637 и кп 

791, пружа се целом дужином кп 866, улица се 

завршава између кп 620/2 и кп 561, све у КО 

Дубница. 

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Машовић чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Машовић живе у Сјеници, Машовићима, 

Дугој Пољани, Дражевићима, Дубници, Новом 

Пазару и другим местима. Међу познатијим 

припадницима породице Машовић су: 

генералпуковник војске БиХ Сенад Машовић (рођ. 

1969. године), неурохирург др Анес Машовић (рођ. 

1982. године), судија Основног суда у Сјеници 

Алмир Машовић (рођ. 1977. године). 

 

7. Улица Каришички поток  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Врелске, 

између кп 126 и кп 134, пружа се делом дуж кп 861, 

улица се завршава између кп 197 и кп 175, све у КО 

kp 263 (КO Dubnica), pruža se cijelom dužinom 

kp 250 (КO Dubnica), nastavlja se dijelom duž kp 

4344, ulica se završava između kp 4019 i kp 4011, 

sve ostalo u КO Sjenica.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po geografskom pojmu (nazivu brda kojim 

prolazi ulica). 

 

4. Ulica Lug 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Rasima 

Muminovića , između kp 324 i kp 323, pruža se 

dijelom duž kp 864, ulica se završava između kp 

548 i kp 522, sve u КO Dubnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po riječi "lug" - 

šuma, gaj, gora. 

 

5. Ulica Stara Hasanovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Lug, 

između kp 429 i kp 475, pruža se dijelom duž kp 

865, završava se između kp 549 i kp 548, sve u 

КO Dubnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva, po prezimenu 

porodice Hasanović čiji pripadnici u pretežnom 

broju žive u ulici. Pripadnici porodice Hasanović 

žive u Sjenici, Dubnici, Medarima, Novom 

Pazaru, Tutinu i drugim mjestima. Pripadnici 

porodice Hasanović u pretežnom broju žive u 

Dubnici i Medarima. Poznatiji predstavnik 

porodice Hasanović je njen rodonačelnik 

(osnivač) na području općine Sjenica Hasan 

Hasanović (1817-1889). Među poznatijim 

predstavnicima porodice Hasanović je i vlasnik 

poznate građevinske firme u Njemačkoj „Budnica 

bau“ Hasib - Hasko Hasanović (rođ. 1968. 

godine). 

 

6. Ulica Mašovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 637 i kp 

791, pruža se cijelom dužinom kp 866, ulica se 

završava između kp 620/2 i kp 561, sve u КO 

Dubnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Mašović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Mašović žive u Sjenici, Mašovićima, Dugoj 

Poljani, Draževićima, Dubnici, Novom Pazaru i 

drugim mjestima. Među poznatijim pripadnicima 

porodice Mašović su: generalpukovnik vojske 

BiH Senad Mašović (rođ. 1969. godine), 

neurohirurg dr Anes Mašović (rođ. 1982. godine), 

sudija Osnovnog suda u Sjenici Almir Mašović 

(rođ. 1977. godine). 

 

7. Ulica Кarišički potok  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Vrelske, 

između kp 126 i kp 134, pruža se dijelom duž kp 

861, ulica se završava između kp 197 i kp 175, 



Дубница. 

Образложење: Традиционални назив за део 

насељеног места кроз које пролази улица, по 

презимену породице Каришик која у претежном 

броју живи у улици и по топониму - географском 

појму. Припадници породице Каришик живе у 

Сјеници, Тријебинама, Шарама, Новом Пазару и 

другим местима. Чланови породице Каришик били 

су: Хузеир Каришик (1928-2013), Сулејман 

Каришик (1926-2012), Суљо Каришик (1924-2018) 

– сви били учесници НОР-а. Међу познатијим 

представницима породице Каришик су: 

дугогодишњи одборник Тријебина у Скупштини 

општине Сјеница Харун Каришик (рођен 1940. 

године), спортски новинар из Новог Пазара 

(пореклом из Сјенице) Фехим Каришик (рођ. 1964. 

године), глумица Суада Каришик (рођ. 1972. 

године), позната по улози у филму „Дом за 

вешање“, сада живи и ради у Немачкој. 

 

8. Улица Челебијска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Каришички поток, између кп 179 и кп 131, пружа 

се целом дужином кп 96, прелази преко и завршава 

се на кп 86, све у КО Дубница. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места кроз које пролази улица, 

непознате етимологије (реч челебија на турском 

има значење млад човек, господин - може бити 

„господска“). 

 

9. Улица Куманичка 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Тријебине, на кп 1, пружа се 

делом дуж кп 859, прелази преко кп 4293 (КО 

Сјеница), делом дуж кп 871, прелази преко кп 4299 

(КО Сјеница), делом дуж кп 4338 (КО Сјеница), 

улица се завршава између кп 4299/2 (КО Сјеница) и 

кп 4312/1 (КО Сјеница), остало у КО Дубница.  

Образложење: Назив улице по граничном месту 

Куманица, према којем иде улица. 

 

10. Улица Хасанова  

Опис (обухват): Улица почиње између кп 205 и кп 

327, пружа се целом дужином кп 863, делом дуж кп 

861, улица се завршава на граници са насељеним 

местом Дујке, између кп 782 и кп 780, све у КО 

Дубница.   

Образложење: Традиционални назив улице у 

употреби код локалног становништва. Назив улице 

по Хасану Хасановићу (1817-1889), родоначелнику 

(оснивачу) породице Хасановић у Дубници. При-

падници породице Хасановић живе у Сјеници, 

Дубници, Медарима, Новом Пазару, Тутину и 

другим местима. Међу познатијим представницима 

породице Хасановић је и власник познате грађе-

винске фирме у Немачкој „Будница бау“ Хасиб - 

Хаско Хасановић (рођ. 1968. године). 

   

 

sve u КO Dubnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv za dio 

naseljenog mjesta kroz koje prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Кarišik koja u pretežnom 

broju živi u ulici i po toponimu - geografskom 

pojmu. Pripadnici porodice Кarišik žive u Sjenici, 

Trijebinama, Šarama, Novom Pazaru i drugim 

mjestima. Članovi porodice Кarišik bili su: Huzeir 

Кarišik (1928-2013), Sulejman Кarišik (1926-

2012), Suljo Кarišik (1924-2018) – svi bili 

učesnici NOR-a. Među poznatijim predstavnicima 

porodice Кarišik su: dugogodišnji odbornik 

Trijebina u Skupštini općine Sjenica Harun 

Кarišik (rođen 1940. godine), sportski novinar iz 

Novog Pazara (porijeklom iz Sjenice) Fehim 

Кarišik (rođ. 1964. godine), glumica Suada 

Кarišik (rođ. 1972. godine), poznata po ulozi u 

filmu „Dom za vešanje“, sada živi i radi u 

Njemačkoj. 

 

8. Ulica Čelebijska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кarišički 

potok, između kp 179 i kp 131, pruža se cijelom 

dužinom kp 96, prelazi preko i završava se na kp 

86, sve u КO Dubnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kroz koje prolazi ulica, 

nepoznate etimologije (riječ čelebija na turskom 

ima značenje mlad čovjek, gospodin - može biti 

„gospodska“). 

 

9. Ulica Кumanička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Trijebine, na kp 1, pruža se 

dijelom duž kp 859, prelazi preko kp 4293 (КO 

Sjenica), dijelom duž kp 871, prelazi preko kp 

4299 (КO Sjenica), dijelom duž kp 4338 (КO 

Sjenica), ulica se završava između kp 4299/2 (КO 

Sjenica) i kp 4312/1 (КO Sjenica), ostalo u КO 

Dubnica.  

Obrazloženje: Naziv ulice po graničnom mjestu 

Кumanica, prema kojem ide ulica. 

 

10. Ulica Hasanova  

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 205 i kp 

327, pruža se cijelom dužinom kp 863, dijelom 

duž kp 861, ulica se završava na granici sa 

naseljenim mjestom Dujke, između kp 782 i kp 

780, sve u КO Dubnica.   

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice u upotrebi 

kod lokalnog stanovništva. Naziv ulice po Hasanu 

Hasanoviću (1817-1889), rodonačelniku (osniva-

ču) porodice Hasanović u Dubnici. Pripadnici 

porodice Hasanović žive u Sjenici, Dubnici, Me-

darima, Novom Pazaru, Tutinu i drugim mjestima. 

Među poznatijim predstavnicima porodice Hasa-

nović je i vlasnik poznate građevinske firme u 

Njemačkoj „Budnica bau“ Hasib - Hasko Hasa-

nović (rođ. 1968. godine). 

   



11. Улица Новомахалска 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 479 и кп 

480, прелази преко кп 478, кп 476 и кп 469, улица 

се завршава код Улице Стара Хасановска, на кп 

469, све у КО Дубница. 

Образложење: Назив улице изведен из речи 

"махала" која означава део насељеног места и 

новијем добу (времену) изградње насеља у улици. 

  

12. Заселак Хилмови станови  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 724 и кп 707, 

све у КО Дубница. 

Образложење: Традиционалн назив засеока, 

изведен из имена Хилмо Хасановић (рођ. 1944. 

године), угледеног домаћина чија породица живи у 

засеоку и речи „стан“ и означава сеоске летње 

планинске куће које користе припадници породице 

Хилма Хасановића, која живи у њима.   

 

Члан 37. 

 

У насељеном месту Дуга Пољана утврђују се 

следећи називи улица и засеока: 

 

1. Улица Селима еф. Јусуфовића 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Дражевиће иде дуж кп 2099 до 

границе са насељеним местом Љутаје, КО Дуга 

Пољана.  

Образложење: Селим еф. Јусуфовић (1870-1921) је 

био председник општине Дуга Пољана и представ-

ник Дуге Пољане у Сјеничком срезу, у периоду 

после Првог светског рата. Обављао је послове 

имама у Дугој Пољани. Несретно је настрадао од 

стране јаворских комита, у јуну 1921. године. 

 

2. Улица Пазарски друм 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2099 иде дуж 

кп 2093 па затим преко кп 313, 345/1, 465/1, 412 до 

границе са насељеним местом Сушица, КО Дуга 

Пољана. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за улицу - део пута према суседном граду и 

насељеном месту Нови Пазар, устаљен у употреби 

код локалног становништва. Назив изведен по 

називу насељеног места Нови Пазар (у локалном 

изговору Пазар). Улица је заједничка са другим 

насељеним местима. 

 

3. Улица Реџовића сокак 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2099 иде дуж 

кп 1133/1, 1175 и завршава се између кп 1194 и 

1142, КО Дуга Пољана.  

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Реџовић која у претежном 

броју живи у улици. Припадници породице 

Реџовић живе у Сјеници, Дугој Пољани, Брези, 

Новом Пазару, Тутину и другим местима. Међу 

познатијим представницима породице Реџовић су: 

бивши официр Војске Србије пуковник др Хајро 

11. Ulica Novomahalska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 479 i kp 

480, prelazi preko kp 478, kp 476 i kp 469, ulica 

se završava kod Ulice Stara Hasanovska, na kp 

469, sve u КO Dubnica. 

Obrazloženje: Naziv ulice izveden iz riječi "maha-

la" koja označava dio naseljenog mjesta i novijem 

dobu (vrijemenu) izgradnje naselja u ulici. 

  

12. Zaselak Hilmovi stanovi  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 724 i kp 

707, sve u КO Dubnica. 

Obrazloženje: Tradicionaln naziv zaseoka, 

izveden iz imena Hilmo Hasanović (rođ. 1944. 

godine), ugledenog domaćina čija porodica živi u 

zaseoku i riječi „stan“ i označava seoske letnje 

planinske kuće koje koriste pripadnici porodice 

Hilma Hasanovića, koja živi u njima.   

 

Član 37. 

 

U naseljenom mjestu Duga Poljana utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Selima ef. Jusufovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Draževiće ide duž kp 2099 do 

granice sa naseljenim mjestom Ljutaje, КO Duga 

Poljana.  

Obrazloženje: Selim ef. Jusufović (1870-1921) je 

bio predsjednik općine Duga Poljana i predstavnik 

Duge Poljane u Sjeničkom srezu, u periodu poslije 

Prvog svjetskog rata. Obavljao je poslove imama 

u Dugoj Poljani. Nesretno je nastradao od strane 

javorskih komita, u junu 1921. godine. 

 

2. Ulica Pazarski drum 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2099 ide duž 

kp 2093 pa zatim preko kp 313, 345/1, 465/1, 412 

do granice sa naseljenim mjestom Sušica, КO 

Duga Poljana. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

ulicu - dio puta prema susjednom gradu i 

naseljenom mjestu Novi Pazar, ustaljen u upotrebi 

kod lokalnog stanovništva. Naziv izveden po 

nazivu naseljenog mjesta Novi Pazar (u lokalnom 

izgovoru Pazar). Ulica je zajednička sa drugim 

naseljenim mjestima. 

 

3. Ulica Redžovića sokak 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2099 ide duž 

kp 1133/1, 1175 i završava se između kp 1194 i 

1142, КO Duga Poljana.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Redžović koja u pretežnom 

broju živi u ulici. Pripadnici porodice Redžović 

žive u Sjenici, Dugoj Poljani, Brezi, Novom 

Pazaru, Tutinu i drugim mjestima. Među 

poznatijim predstavnicima porodice Redžović su: 

bivši oficir Vojske Srbije pukovnik dr Hajro 



Реџовић (рођ. 1949. године), некадашњи директор 

новопазарске Фабрике обуће „Рас“ и успешни 

бизнисмен проф. др Муамер Реџовић (рођ. 1959. 

године), познати сјенички интерниста др Исо 

Реџовић (рођ. 1952. године) и др.  

 

4. Улица Ћосовска  

Опис (обухват): Улица почиње од 2106 иде дуж кп 

2105 до кп 2104, КО Дуга Пољана.  

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Ћосовић чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Ћосовић живе у Сјеници, Дугој Пољани, 

Карајукића Бунарима и другим местима. 

 

5. Улица Шефика еф. Шачића 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2099 иде дуж 

2106 и завршава се између кп 1258 и 1281, КО Дуга 

Пољана. 

Образложење: Шефик еф. Шачић (1934-2016) је 

био дугогодишњи имам џамије у Дугој Пољани и 

један од најпознатијих имама у читавом сјеничком 

крају. Рођен је 1934. године у селу Жабрен, Сјени-

ца. За имама џамије у Дугој Пољани постављен је 

још 1962. године, коју дужност је обављао до краја 

живота. 

 

6. Улица Џевада Љајића 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Љутаје иде дуж кп 2104 и 

завршава се између кп 1906 и 1927, КО Дуга 

Пољана. 

Образложење: Др Џевад Љајић (1974-2015) је био 

лекар, специјалиста анестезиологије, новопазарске 

опште болнице. Рођен је у Дугој Пољани, 1974. 

године. Погинуо је у паду хеликоптера Војске 

Србије код Сурчина, приликом транспорта 

животно угрожене бебе из породице Адемовић из 

Новог Пазара. 

 

7. Улица Шаранска 

Опис (обухват): Улица почиње од гранце са 

насељеним местом Љутаје ид дуж кп 281, 282, 2092 

и завршава се између кп 79 и 80, КО Дуга Пољана.  

Образложење: Назив улице према насељеном месту 

Шаре, према којем иде улица. 

 

8. Улица Лазинска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Голубан иде дуж кп 397, 2094 и 

21 и завршава се између кп 23 и 18, КО Дуга 

Пољана.  

Образложење: Назив улице према насељеном месту 

Лазине, којим пролази улица. 

 

9. Улица Стародрумска  

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Љутаје иде дуж границе са 

насељеним местом Шаре дуж кп 3796 (КО Шаре) и 

завршава се између кп 3654 (КО Шаре) и 88 (КО 

Redžović (rođ. 1949. godine), nekadašnji direktor 

novopazarske Fabrike obuće „Ras“ i uspješni 

biznismen prof. dr Muamer Redžović (rođ. 1959. 

godine), poznati sjenički internista dr Iso 

Redžović (rođ. 1952. godine) i dr.  

 

4. Ulica Ćosovska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od 2106 ide duž kp 

2105 do kp 2104, КO Duga Poljana.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Ćosović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Ćosović žive u Sjenici, Dugoj Poljani, Кarajukića 

Bunarima i drugim mjestima. 

 

5. Ulica Šefika ef. Šačića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2099 ide duž 

2106 i završava se između kp 1258 i 1281, КO 

Duga Poljana. 

Obrazloženje: Šefik ef. Šačić (1934-2016) je bio 

dugogodišnji imam džamije u Dugoj Poljani i 

jedan od najpoznatijih imama u čitavom sje-

ničkom kraju. Rođen je 1934. godine u selu Žab-

ren, Sjenica. Za imama džamije u Dugoj Poljani 

postavljen je još 1962. godine, koju dužnost je 

obavljao do kraja života. 

 

6. Ulica Dževada Ljajića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Ljutaje ide duž kp 2104 i 

završava se između kp 1906 i 1927, КO Duga 

Poljana. 

Obrazloženje: Dr Dževad Ljajić (1974-2015) je 

bio ljekar, specijalista anesteziologije, 

novopazarske opšte bolnice. Rođen je u Dugoj 

Poljani, 1974. godine. Poginuo je u padu 

helikoptera Vojske Srbije kod Surčina, prilikom 

transporta životno ugrožene bebe iz porodice 

Ademović iz Novog Pazara. 

 

7. Ulica Šaranska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od grance sa nase-

ljenim mjestom Ljutaje id duž kp 281, 282, 2092 i 

završava se između kp 79 i 80, КO Duga Poljana.  

Obrazloženje: Naziv ulice prema naseljenom 

mjestu Šare, prema kojem ide ulica. 

 

8. Ulica Lazinska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Goluban ide duž kp 397, 

2094 i 21 i završava se između kp 23 i 18, КO 

Duga Poljana.  

Obrazloženje: Naziv ulice prema naseljenom 

mjestu Lazine, kojim prolazi ulica. 

 

9. Ulica Starodrumska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Ljutaje ide duž granice sa 

naseljenim mjestom Šare duž kp 3796 (КO Šare) i 

završava se između kp 3654 (КO Šare) i 88 (КO 



Дуга Пољана). 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив означава трасу неког старог 

пута (друма) који је ишао трасом улице (кроз ово 

подручје у периоду све до половине 20. века 

пролазили су сви важнији путеви који су ишли у 

правцу Дубровника и Босне).  

 

10. Улица Пострмац 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 1048 и кп 

1378, пружа се дуж кп 2099 и завршава се између 

кп 1388 и кп 1000, све у КО Дуга Пољана. 

Образложење: Традиционални топонимски назив, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по имену брда Стрмац - улица иде, 

пролази брдом Стрмцем. Улица је заједничка за 

неколико насељених места и носи исти назив као у 

другим насељеним местима кроз која пролази. 

 

11. Заселак Врујци 

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 545/2, КО 

Дуга Пољана. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, непознате етимологије. 

 

Члан 38. 

 

У насељеном месту Дујке утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Дубничка 

Опис (обухват): Улица почиње на граници са 

насељеним местом Дубница, између кп 4 КО Дујке 

и кп 782 КО Дубница, пружа се делом дуж кп 3584, 

дуж кп 702 и завршава између кп 704 и кп 701/1, 

све остало у КО Дујке. 

Образложење: Традицонални топонимски назив 

улице према насељеном месту Дубница, којим у 

претежном делу пролази улица. 

 

2. Улица Чоловска  

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Раждагиња, на кп 343, пружа се 

делом дуж кп 3587, делом дуж кп 3591, прелази 

преко кп 887 па се враћа на кп 3591 и завршава 

између кп 1344 и кп 851, КО Дујке. 

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Чоловић, чији припадници  у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Чоловић живе у Сјеници, Дујкама, 

Раждагињи, Новом Пазару, Краљеву, Чачку и 

другим местима. Припадника породице Чоловић 

има и српске и бошњачке националности. Међу 

познатијим припадницима породице Чоловић су: 

учесници НОР-а браћа Исидор Чоловић (1921-

1979) и Нићифор Чоловић (1924-1982), некадашњи 

директор некадашње Београдске банке у Сјеници 

Миле Чоловић (1926-1989), познати радник 

Шумског предузећа у Сјеници и угледни мештанин 

Duga Poljana). 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv označava trasu nekog starog 

puta (druma) koji je išao trasom ulice (kroz ovo 

područje u periodu sve do polovine 20. vijeka 

prolazili su svi važniji putevi koji su išli u pravcu 

Dubrovnika i Bosne).  

 

10. Ulica Postrmac 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 1048 i 

kp 1378, pruža se duž kp 2099 i završava se izme-

đu kp 1388 i kp 1000, sve u КO Duga Poljana. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po imenu brda Strmac - ulica ide, 

prolazi brdom Strmcem. Ulica je zajednička za 

nekoliko naseljenih mjesta i nosi isti naziv kao u 

drugim naseljenim mjestima kroz koja prolazi. 

 

11. Zaselak Vrujci 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 545/2, 

КO Duga Poljana. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, nepoznate etimologije. 

 

Član 38. 

 

U naseljenom mjestu Dujke utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Dubnička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje na granici sa 

naseljenim mjestom Dubnica, između kp 4 КO 

Dujke i kp 782 КO Dubnica, pruža se dijelom duž 

kp 3584, duž kp 702 i završava između kp 704 i 

kp 701/1, sve ostalo u КO Dujke. 

Obrazloženje: Tradiconalni toponimski naziv 

ulice prema naseljenom mjestu Dubnica, kojim u 

pretežnom dijelu prolazi ulica. 

 

2. Ulica Čolovska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Raždaginja, na kp 343, pruža 

se dijelom duž kp 3587, dijelom duž kp 3591, 

prelazi preko kp 887 pa se vraća na kp 3591 i 

završava između kp 1344 i kp 851, КO Dujke. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Čolović, čiji pripadnici  u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Čolović žive u Sjenici, Dujkama, Raždaginji, 

Novom Pazaru, Кraljevu, Čačku i drugim 

mjestima. Pripadnika porodice Čolović ima i 

srpske i bošnjačke nacionalnosti. Među poznatijim 

pripadnicima porodice Čolović su: učesnici NOR-

a braća Isidor Čolović (1921-1979) i Nićifor 

Čolović (1924-1982), nekadašnji direktor 

nekadašnje Beogradske banke u Sjenici Mile 

Čolović (1926-1989), poznati radnik Šumskog 

preduzeća u Sjenici i ugledni mještanin Smajo 



Смајо Чоловић (1932-2008), успешни сјенички 

приватни предузетник и власник Хотела „Лане“ 

Шефћет Чоловић (рођ. 1961. године) и др. 

 

3. Улица Граца  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Чоловска 

махала, између кп 797 и кп 685, пружа се дуж кп 

798, делом дуж кп 3588 и завршава између кп 1392 

и кп 832, КО Дујке. 

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Граца, чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Граца / Грацић живе у Сјеници, Дујкама, 

Медарима, Новом Пазару и другим местима. У 

Сјеницу и приградска насеља Сјенице дошли су 

после Другог светског рата. Међу познатије 

представници породице Граца / Грацић спадају: 

некадашњи професор математике Расим Граца / 

Грацић (1946-1999), професор социологије и 

фолозофије Ћамил Граца / Грацић (1950-2014) и др. 

 

4. Улица Дујчанска 

Опис (обухват): Улица почиње  између кп 680 и кп 

631, пружа се дуж кп 655 и завршава на кп 563, КО 

Дујке. 

Образложење: Назив улице изведен по називу 

насељеног места Дујке. 

 

5. Улица Брдска 

Опис (обухват): Улица почиње на кп 3588, пружа 

се делом дуж кп 3588 и завршава између кп 606 и 

кп 641, КО Дујке. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по локалитету пода 

називом Брдо. 

 

6. Заселак Речевића куће 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 134, кп 110/1, 

кп 112, кп 126, кп 137/1, кп 139, кп 140 и кп 156/1, 

КО Дујке.  

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Речевић, 

која живи у засеоку. Припадници породице 

Речевић живе у Сјеници, Дујкама, Штављу, 

Краљеву, Чачку и другим местима. Познатији 

представници породице Речевић су: некадашњи 

председник некадашње општине Раждагиња Лексо 

Речевић (1872-1941), овдашњи угледни домаћин, 

страдао у току Другог светског рата, Сретко 

Речевић (1906-1941), учесник НОР-а Милан 

Речевић (1880-1970), угледни мештанин Крсто 

Речевић (1926-2014). Међу познатије припаднике 

породице Речевић спада дугогодишњи инспектор 

рада у Сјеници Зоран Речевић (рођ. 1957. године). 

 

7. Заселак Чоловића куће 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 302, кп 298, кп 

300, кп 299, кп 93 и део кп 301, КО Дујке. 

Čolović (1932-2008), uspješni sjenički privatni 

preduzetnik i vlasnik Hotela „Lane“ Šefćet 

Čolović (rođ. 1961. godine) i dr. 

 

3. Ulica Graca  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Čolovska 

mahala, između kp 797 i kp 685, pruža se duž kp 

798, dijelom duž kp 3588 i završava između kp 

1392 i kp 832, КO Dujke. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Graca, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Graca / Gracić žive u Sjenici, Dujkama, 

Medarima, Novom Pazaru i drugim mjestima. U 

Sjenicu i prigradska naselja Sjenice došli su 

poslije Drugog svjetskog rata. Među poznatije 

predstavnici porodice Graca / Gracić spadaju: 

nekadašnji profesor matematike Rasim Graca / 

Gracić (1946-1999), profesor sociologije i 

folozofije Ćamil Graca / Gracić (1950-2014) i dr. 

 

4. Ulica Dujčanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje  između kp 680 i kp 

631, pruža se duž kp 655 i završava na kp 563, 

КO Dujke. 

Obrazloženje: Naziv ulice izveden po nazivu 

naseljenog mjesta Dujke. 

 

5. Ulica Brdska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje na kp 3588, pruža 

se dijelom duž kp 3588 i završava između kp 606 

i kp 641, КO Dujke. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po lokalitetu poda 

nazivom Brdo. 

 

6. Zaselak Rečevića kuće 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 134, kp 

110/1, kp 112, kp 126, kp 137/1, kp 139, kp 140 i 

kp 156/1, КO Dujke.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po prezimenu porodice Rečević, 

koja živi u zaseoku. Pripadnici porodice Rečević 

žive u Sjenici, Dujkama, Štavlju, Кraljevu, Čačku 

i drugim mjestima. Poznatiji predstavnici porodice 

Rečević su: nekadašnji predsjednik nekadašnje 

općine Raždaginja Lekso Rečević (1872-1941), 

ovdašnji ugledni domaćin, stradao u toku Drugog 

svjetskog rata, Sretko Rečević (1906-1941), 

učesnik NOR-a Milan Rečević (1880-1970), 

ugledni mještanin Кrsto Rečević (1926-2014). 

Među poznatije pripadnike porodice Rečević 

spada dugogodišnji inspektor rada u Sjenici Zoran 

Rečević (rođ. 1957. godine). 

 

7. Zaselak Čolovića kuće 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 302, kp 298, 

kp 300, kp 299, kp 93 i dio kp 301, КO Dujke. 



Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Чоловић, 

која живи у засеоку. Припадници породице 

Чоловић живе у Сјеници, Дујкама, Раждагињи, 

Новом Пазару, Краљеву, Чачку и другим местима. 

Припадника породице Чоловић има и српске и 

бошњачке националности. Међу познатијим 

припадницима породице Чоловић су: учесници 

НОР-а браћа Исидор Чоловић (1921-1979) и 

Нићифор Чоловић (1924-1982), некадашњи 

директор некадашње Београдске банке у Сјеници 

Миле Чоловић (1926-1989), познати радник 

Шумског предузећа у Сјеници и угледни мештанин 

Смајо Чоловић (1932-2008), успешни сјенички 

приватни предузетник и власник Хотела „Лане“ 

Шефћет Чоловић (рођ. 1961. године) и др. 

 

8. Заселак Чоловића станови  

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 479 и кп 

478, КО Дујке. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен из презимена породице Чоловић и 

речи „стан“ и означава сеоске летње планинске 

куће које користе припадници породице Чоловић, 

чији представници у засеоку. Припадници 

породице Чоловић живе у Сјеници, Дујкама, 

Раждагињи, Новом Пазару, Краљеву, Чачку и 

другим местима. Припадника породице Чоловић 

има и српске и бошњачке националности. Међу 

познатијим припадницима породице Чоловић су: 

учесници НОР-а браћа Исидор Чоловић (1921-

1979) и Нићифор Чоловић (1924-1982), некадашњи 

директор некадашње Београдске банке у Сјеници 

Миле Чоловић (1926-1989), познати радник 

Шумског предузећа у Сјеници и угледни мештанин 

Смајо Чоловић (1932-2008), успешни сјенички 

приватни предузетник и власник Хотела „Лане“ 

Шефћет Чоловић (рођ. 1961. године) и др. 

 

9. Заселак Хасановића станови 

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 1034, КО 

Дујке. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен из презимена породице Хасановић и 

речи „стан“ и означава сеоске летње планинске 

куће које користе припадници породице Турковић, 

чији представници живе у засеоку. Припадници 

породице Хасановић живе у Сјеници, Дубници, 

Медарима, Новом Пазару, Тутину и другим 

местима. Припадници породице Хасановић у 

претежном броју живе у Дубници и Медарима. 

Познатији представник породице Хасановић је њен 

родоначелник (оснивач) на подручју општине 

Сјеница Хасан Хасановић (1817-1889). Међу 

познатијим представницима породице Хасановић је 

и власник познате грађевинске фирме у Немачкој 

„Будница бау“ Хасиб - Хаско Хасановић (рођ. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po prezimenu porodice Čolović, 

koja živi u zaseoku. Pripadnici porodice Čolović 

žive u Sjenici, Dujkama, Raždaginji, Novom 

Pazaru, Кraljevu, Čačku i drugim mjestima. 

Pripadnika porodice Čolović ima i srpske i 

bošnjačke nacionalnosti. Među poznatijim 

pripadnicima porodice Čolović su: učesnici NOR-

a braća Isidor Čolović (1921-1979) i Nićifor 

Čolović (1924-1982), nekadašnji direktor 

nekadašnje Beogradske banke u Sjenici Mile 

Čolović (1926-1989), poznati radnik Šumskog 

preduzeća u Sjenici i ugledni mještanin Smajo 

Čolović (1932-2008), uspješni sjenički privatni 

preduzetnik i vlasnik Hotela „Lane“ Šefćet 

Čolović (rođ. 1961. godine) i dr. 

 

8. Zaselak Čolovića stanovi  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 479 i kp 

478, КO Dujke. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden iz prezimena porodice Čolović i 

riječi „stan“ i označava seoske letnje planinske 

kuće koje koriste pripadnici porodice Čolović, čiji 

predstavnici u zaseoku. Pripadnici porodice 

Čolović žive u Sjenici, Dujkama, Raždaginji, 

Novom Pazaru, Кraljevu, Čačku i drugim 

mjestima. Pripadnika porodice Čolović ima i 

srpske i bošnjačke nacionalnosti. Među poznatijim 

pripadnicima porodice Čolović su: učesnici NOR-

a braća Isidor Čolović (1921-1979) i Nićifor 

Čolović (1924-1982), nekadašnji direktor 

nekadašnje Beogradske banke u Sjenici Mile 

Čolović (1926-1989), poznati radnik Šumskog 

preduzeća u Sjenici i ugledni mještanin Smajo 

Čolović (1932-2008), uspješni sjenički privatni 

preduzetnik i vlasnik Hotela „Lane“ Šefćet 

Čolović (rođ. 1961. godine) i dr. 

 

9. Zaselak Hasanovića stanovi 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 1034, 

КO Dujke. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden iz prezimena porodice Hasanović i 

riječi „stan“ i označava seoske letnje planinske 

kuće koje koriste pripadnici porodice Turković, 

čiji predstavnici žive u zaseoku. Pripadnici 

porodice Hasanović žive u Sjenici, Dubnici, 

Medarima, Novom Pazaru, Tutinu i drugim 

mjestima. Pripadnici porodice Hasanović u 

pretežnom broju žive u Dubnici i Medarima. 

Poznatiji predstavnik porodice Hasanović je njen 

rodonačelnik (osnivač) na području općine 

Sjenica Hasan Hasanović (1817-1889). Među 

poznatijim predstavnicima porodice Hasanović je 

i vlasnik poznate građevinske firme u Njemačkoj 

„Budnica bau“ Hasib - Hasko Hasanović (rođ. 



1968. године). 

 

10. Заселак Граца станови  

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 2421, део 

кп 2408 и део кп 2420, КО Дујке. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен из презимена породице Граца и речи 

„стан“ и означава сеоске летње планинске куће које 

користе припадници породице Граца, чији 

представници живе у засеоку. Припадници 

породице Граца / Грацић живе у Сјеници, Дујкама, 

Медарима, Новом Пазару и другим местима. У 

Сјеницу и приградска насеља Сјенице дошли су 

после Другог светског рата. Међу познатије 

представници породице Граца / Грацић спадају: 

некадашњи професор математике Расим Граца / 

Грацић (1946-1999), професор социологије и 

фолозофије Ћамил Граца / Грацић (1950-2014) и др. 

 

Члан 39. 

 

У насељеном месту Дунишиће утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Бијековица 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Махала 

(кп 2131), почиње у кп 2131 , између кп 1048 и кп 

1207, протеже се дуж кп 2131, кп 2127, пролази 

кроз кп 715, кп 710 у којој се и завршава, између кп 

706 и кп 709/2, а све у КО Дунишиће. 

Образложење: Традиционални топонимдки назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

непознате етимологије. 

 

2. Улица Махала 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Суљов 

сокак (кп 2133), почиње у кп 2133 , између кп 1037 

и кп 1214, протеже се дуж кп 2133, кп 2131 у којој 

се и завршава, између кп 902 и кп 896, а све у КО 

Дунишиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насеља којим иде улица (именица махала 

означава део насеља).  

 

3. Улица Суљов сокак 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 2132 , између 

кп 1103 и кп 1172, протеже се дуж кп 2132, кп 

2133, кп 2138 у којој се и завршава, између кп 1498 

и кп 1808, а све у КО Дунишиће. 

Образложење: Традиционални назив за део 

насељеног места којим пролази улица, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по Сулејману - Суљу Козићу (1940-2014), 

угледном домаћину и трговцу из Дунишића, 

познатом у ширем крају. Улица у највећем делу 

пролази поред имања чији је власник био Сулејман 

- Суљо Козић. Припадници породице Козић у 

1968. godine). 

 

10. Zaselak Graca stanovi  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 2421, 

dio kp 2408 i dio kp 2420, КO Dujke. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden iz prezimena porodice Graca i 

riječi „stan“ i označava seoske letnje planinske 

kuće koje koriste pripadnici porodice Graca, čiji 

predstavnici žive u zaseoku. Pripadnici porodice 

Graca / Gracić žive u Sjenici, Dujkama, 

Medarima, Novom Pazaru i drugim mjestima. U 

Sjenicu i prigradska naselja Sjenice došli su 

poslije Drugog svjetskog rata. Među poznatije 

predstavnici porodice Graca / Gracić spadaju: 

nekadašnji profesor matematike Rasim Graca / 

Gracić (1946-1999), profesor sociologije i 

folozofije Ćamil Graca / Gracić (1950-2014) i dr. 

 

Član 39. 

 

U naseljenom mjestu Dunišiće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Bijekovica 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Mahala 

(kp 2131), počinje u kp 2131 , između kp 1048 i 

kp 1207, proteže se duž kp 2131, kp 2127, prolazi 

kroz kp 715, kp 710 u kojoj se i završava, između 

kp 706 i kp 709/2, a sve u КO Dunišiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimdki naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, 

nepoznate etimologije. 

 

2. Ulica Mahala 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Suljov 

sokak (kp 2133), počinje u kp 2133 , između kp 

1037 i kp 1214, proteže se duž kp 2133, kp 2131 u 

kojoj se i završava, između kp 902 i kp 896, a sve 

u КO Dunišiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen 

u upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naselja kojim ide ulica (imenica mahala označava 

dio naselja).  

 

3. Ulica Suljov sokak 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 2132 , između 

kp 1103 i kp 1172, proteže se duž kp 2132, kp 

2133, kp 2138 u kojoj se i završava, između kp 

1498 i kp 1808, a sve u КO Dunišiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po Sulejmanu - Sulju Кoziću (1940-

2014), uglednom domaćinu i trgovcu iz Dunišića, 

poznatom u širem kraju. Ulica u najvećem dijelu 

prolazi pored imanja čiji je vlasnik bio Sulejman - 

Suljo Кozić. Pripadnici porodice Кozić u 



значајном броју насељавају подручје насељеног 

места Дунишићи, а један огранак породице Козић 

живи у насељеном месту Сјеница.  

 

4. Улица Дивич 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Суљов 

сокак (кп 2133), почиње у кп 2135, између кп 1012 

и кп 1018, протеже се дуж кп 2135, кп 2139 у којој 

се и завршава, између кп 1861 и кп 1949, а све у КО 

Дунишиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив је непознате етимологије. 

 

Члан 40. 

 

У насељеном месту Жабрен утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Махалска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Петрово Поље иде дуж кп 1657 

и завршава се између кп 377 и 448, КО Жабрен.  

Образложење: Традицонални топонимски назив 

улице, изведен из речи "махала" (део насеља). 

 

2. Улица Жабренска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1657 иде дуж 

кп 1659 и завршава се између кп 749 и 957, КО 

Жабрен. 

Образложење: Назив улице по насељеном месту 

Жабрен, којим у највећем делу пролази улица. 

 

3. Улица Хасанова 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1657 иде дуж 

кп 531, 505, 1658 и завршава се између кп 890 и 

869, КО Жабрен.  

Образложење: Традиционални назив улице 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив улице према угледном мештанину Хасану 

Кучевићу (крај 19. и почетак 20. века).  

  

4. Улица Кучевића  

Опис (обухват): Улица почиње од 1657 иде преко 

кп 72, 74, 62, 635, 1667, 660, 1661 и завршава се 

између кп 1071 и 1064, КО Жабрен. 

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Кучевић чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Кучевић живе у Сјеници, Жабрену, 

Камешници, Дугој Пољани, Тутину, Новом Пазару 

и другим местима. Међу познатијим представ-

ницима породице Кучевић са подручја општине 

Сјеница су познати сјенички полицајац Абдулах 

Кучевић (1962-2012), угледни бизнисмен Мурат 

Кучевић (рођ. 1963. године) из Сјенице, познати 

сјенички специјалиста медицине рада др Ћемал 

Кучевић (рођ. 1964. године) и др. 

 

značajnom broju naseljavaju područje naseljenog 

mjesta Dunišići, a jedan ogranak porodice Кozić 

živi u naseljenom mjestu Sjenica.  

 

4. Ulica Divič 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Suljov 

sokak (kp 2133), počinje u kp 2135, između kp 

1012 i kp 1018, proteže se duž kp 2135, kp 2139 u 

kojoj se i završava, između kp 1861 i kp 1949, a 

sve u КO Dunišiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen 

u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv je 

nepoznate etimologije. 

 

Član 40. 

 

U naseljenom mjestu Žabren utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Mahalska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa nase-

ljenim mjestom Petrovo Polje ide duž kp 1657 i 

završava se između kp 377 i 448, КO Žabren.  

Obrazloženje: Tradiconalni toponimski naziv 

ulice, izveden iz riječi "mahala" (dio naselja). 

 

2. Ulica Žabrenska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1657 ide duž 

kp 1659 i završava se između kp 749 i 957, КO 

Žabren. 

Obrazloženje: Naziv ulice po naseljenom mjestu 

Žabren, kojim u najvećem dijelu prolazi ulica. 

 

3. Ulica Hasanova 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1657 ide duž 

kp 531, 505, 1658 i završava se između kp 890 i 

869, КO Žabren.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv ulice 

prema uglednom mještaninu Hasanu Кučeviću 

(kraj 19. i početak 20. vijeka).  

  

4. Ulica Кučevića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od 1657 ide preko 

kp 72, 74, 62, 635, 1667, 660, 1661 i završava se 

između kp 1071 i 1064, КO Žabren. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Кučević čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Кučević žive u Sjenici, Žabrenu, Кamešnici, 

Dugoj Poljani, Tutinu, Novom Pazaru i drugim 

mjestima. Među poznatijim predstavnicima poro-

dice Кučević sa područja općine Sjenica su 

poznati sjenički policajac Abdulah Кučević 

(1962-2012), ugledni biznismen Murat Кučević 

(rođ. 1963. godine) iz Sjenice, poznati sjenički 

specijalista medicine rada dr Ćemal Кučević (rođ. 

1964. godine) i dr. 

 



5. Улица Кучевска горња 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 59/3 иде 

преко кп 59/1, 59/2, 55, 54 до кп 51, КО Жабрен. 

Образложење: Традиционални назив улице по пре-

зимену породице Кучевић чији припадници у пре-

тежном броју живе у улици. Припадници породице 

Кучевић живе у Сјеници, Жабрену, Камешници, 

Дугој Пољани, Тутину, Новом Пазару и другим 

местима. Међу познатијим представницима поро-

дице Кучевић са подручја општине Сјеница су 

познати сјенички полицајац Абдулах Кучевић 

(1962-2012), угледни бизнисмен Мурат Кучевић 

(рођ. 1963. године) из Сјенице, познати сјенички 

специјалиста медицине рада др Ћемал Кучевић 

(рођ. 1964. године) и др. 

 

6. Заселак Медовићи 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 1441, 

1440, 1436, 1442, 1429, 1434, КО Жабрен. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

презимену породице Медовић, чији припадници 

живе у засеоку. Припадници породице Медовић 

живе у Сјеници, Жабрену, Тутину, Новом Пазару и 

другим местима. Један од познатијих припадница 

породице Медовић је некадашњи сјенички наста-

вник математике Назим Медовић (рођ. 1943. 

године). 

 

7. Заселак Сухара 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 1301, 

1249, 1172, 1185, КО Жабрен. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, изведен из придева "сухо" (суво) - сухо 

(суво) место.  

 

Члан 41. 

 

У насељеном месту Житниће утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Броњска  

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Дражевиће иде полукружно 

дуж кп 1627, 1625 и назад до границе са насељеним 

местом Дражевиће, КО Житниће.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Броња, чији припадници у 

претежном броју живе у делу насељеног места кроз 

које пролази улица. Припадници породице Броња 

живе у Сјеници, Житнићима, Лескови, Рамошеву, 

Новом Пазару. У Сјеници међу значајније 

представнике породице Броња спадају: један од 

првих и најчувенијих сјеничких возача Салих 

Броња (1928-2004), један од најстаријих сјеничких 

водоинсталатера Делија Броња (рођ. 1942. године), 

угледни домаћин Нуро Броња (рођ. 1933. године), 

власник радње за производњу намештаја 

"Миндереш" у Дугој Пољани Решад Броња (рођ. 

1973. године). 

5. Ulica Кučevska gornja 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 59/3 ide 

preko kp 59/1, 59/2, 55, 54 do kp 51, КO Žabren. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Кučević čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Кučević žive u Sjenici, Žabrenu, Кamešnici, 

Dugoj Poljani, Tutinu, Novom Pazaru i drugim 

mjestima. Među poznatijim pred–stavnicima 

porodice Кučević sa područja općine Sjenica su 

poznati sjenički policajac Abdulah Кučević 

(1962-2012), ugledni biznismen Murat Кučević 

(rođ. 1963. godine) iz Sjenice, poznati sjenički 

specijalista medicine rada dr Ćemal Кučević (rođ. 

1964. godine) i dr. 

 

6. Zaselak Medovići 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 1441, 

1440, 1436, 1442, 1429, 1434, КO Žabren. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

prezimenu porodice Medović, čiji pripadnici žive 

u zaseoku. Pripadnici porodice Medović žive u 

Sjenici, Žabrenu, Tutinu, Novom Pazaru i drugim 

mjestima. Jedan od poznatijih pripadnica porodice 

Medović je nekadašnji sjenički nastavnik ma-

tematike Nazim Medović (rođ. 1943. godine). 

 

 

7. Zaselak Suhara 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 1301, 

1249, 1172, 1185, КO Žabren. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, izveden iz prideva "suho" (suvo) - suho 

(suvo) mjesto. 

 

Član 41. 

 

U naseljenom mjestu Žitniće utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Bronjska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Draževiće ide polukružno 

duž kp 1627, 1625 i nazad do granice sa 

naseljenim mjestom Draževiće, КO Žitniće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Bronja, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u dijelu naseljenog mjesta 

kroz koje prolazi ulica. Pripadnici porodice 

Bronja žive u Sjenici, Žitnićima, Leskovi, 

Ramoševu, Novom Pazaru. U Sjenici među 

značajnije predstavnike porodice Bronja spadaju: 

jedan od prvih i najčuvenijih sjeničkih vozača 

Salih Bronja (1928-2004), jedan od najstarijih 

sjeničkih vodoinstalatera Delija Bronja (rođ. 

1942. godine), ugledni domaćin Nuro Bronja (rođ. 

1933. godine), vlasnik radnje za proizvodnju 

namještaja "Mindereš" u Dugoj Poljani Rešad 

Bronja (rođ. 1973. godine). 



 

2. Улица Билаловска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1625, пружа 

се дуж кп 1040, прелази преко кп 720, кп 729, 

пружа се дуж кп 1624, затим прелази на кп 1619 и 

пружа се дуж ње, до кп 276 и кп 116, све у КО 

Житниће.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по прези-

мену породице Билаловић, чији припадници у 

претежном броју живе у делу насељеног места кроз 

које пролази улица. Припадници породице Билало-

вић живе у Сјеници, Житнићима, Делимеђу, Новом 

Пазару, Сарајеву. Међу значајније представнике 

породице Билаловић у Сјеници спадају: угледни 

предузетник и трговац Хазир Билаловић (рођ. 1948. 

године), професор физичког васпитања у пензији 

Хилмо Билаловић (рођ. 1947. године). 

 

3. Улица Богућанска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1627 иде дуж 

кп 1626, 772, 803, 808, 713 до кп 712, КО Житниће. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по прези-

мену породице Богућанин, чији припадници у 

претежном броју живе у делу насељеног места кроз 

које пролази улица. Припадници породице Богућа-

нин живе у Сјеници, Богутима, Тузињу, Житнићи-

ма, Новом Пазару, Сарајеву и другим местима. 

Међу најзначајнијим представницима породице 

Богућанин из Сјенице су: бивши редовни професор 

на  Пољопривредно-прехрамбеном факултету у Са-

рајеву проф. др емеритус Хамид Богућанин (рођ. 

1952. године), дугогодишњи директор Основне 

школе у Дугој Пољани Бајро Богућанин (рођ. 1948. 

године), некадашњи инспектор Полицијске станице 

у Сјеници Фадил Богућанин (рођ. 1943. године), 

турски новинар пореклом из Сјенице Селим Богу-

ћанин (рођ. 1978. године). 

 

 

4. Улица Медовића  

Опис (обухват): Улица почиње између кп 218 и 353 

иде дуж кп 1619 и завршава се између 163 и 395, 

КО Житниће.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Медовић, која у претежном 

броју живи у делу насељеног места. Припадници 

породице Медовић живе у Сјеници, Жабрену, 

Тутину, Новом Пазару и другим местима. Један од 

познатијих припадница породице Медовић је 

некадашњи сјенички наставник математике Назим 

Медовић (рођ. 1943. године). 

 

5. Улица Муратовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1624 иде дуж 

кп 1621 и завршава се између кп 426 и 485, КО 

Житниће.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

 

2. Ulica Bilalovska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1625, pruža 

se duž kp 1040, prelazi preko kp 720, kp 729, 

pruža se duž kp 1624, zatim prelazi na kp 1619 i 

pruža se duž nje, do kp 276 i kp 116, sve u КO 

Žitniće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Bilalović, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u dijelu naseljenog mjesta 

kroz koje prolazi ulica. Pripadnici porodice 

Bilalović žive u Sjenici, Žitnićima, Delimeđu, 

Novom Pazaru, Sarajevu. Među značajnije 

predstavnike porodice Bilalović u Sjenici spadaju: 

ugledni preduzetnik i trgovac Hazir Bilalović 

(rođ. 1948. godine), profesor fizičkog vaspitanja u 

penziji Hilmo Bilalović (rođ. 1947. godine). 

 

3. Ulica Bogućanska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1627 ide duž 

kp 1626, 772, 803, 808, 713 do kp 712, КO 

Žitniće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio na-

seljenog mjesta kojim prolazi ulica, po prezimenu 

porodice Bogućanin, čiji pripadnici u pretežnom 

broju žive u dijelu naseljenog mjesta kroz koje 

prolazi ulica. Pripadnici porodice Bogućanin žive 

u Sjenici, Bogutima, Tuzinju, Žitnićima, Novom 

Pazaru, Sarajevu i drugim mjestima. Među naj-

značajnijim predstavnicima porodice Bogućanin 

iz Sjenice su: bivši redovni profesor na  Poljo-

privredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu 

prof. dr emeritus Hamid Bogućanin (rođ. 1952. 

godine), dugogodišnji direktor Osnovne škole u 

Dugoj Poljani Bajro Bogućanin (rođ. 1948. 

godine), nekadašnji inspektor Policijske stanice u 

Sjenici Fadil Bogućanin (rođ. 1943. godine), 

turski novinar porijeklom iz Sjenice Selim 

Bogućanin (rođ. 1978. godine). 

 

4. Ulica Medovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 218 i 

353 ide duž kp 1619 i završava se između 163 i 

395, КO Žitniće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Medović, koja u pretežnom 

broju živi u dijelu naseljenog mjesta. Pripadnici 

porodice Medović žive u Sjenici, Žabrenu, Tutinu, 

Novom Pazaru i drugim mjestima. Jedan od 

poznatijih pripadnica porodice Medović je 

nekadašnji sjenički nastavnik matematike Nazim 

Medović (rođ. 1943. godine). 

 

5. Ulica Muratovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1624 ide duž 

kp 1621 i završava se između kp 426 i 485, КO 

Žitniće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio na-



насељеног места којим пролази улица, по прези-

мену породице Муратовић, која у претежном броју 

живи у делу насељеног места. Припадници поро-

дице Муратовић живе у Сјеници, Врсјеницама, 

Житнићу, Крћу, Новом Пазару и другим местима. 

Међу познатијим припадницима породице Мурато-

вић су: универзитетски професор др Адмир Мура-

товић (рођ. 1977. године), познати хуманитарац 

волонтер Хидо Муратовић (рођ. 1959. године), не-

кадашњи одборник у Скупштини општине Сјеница 

Сулејман Муратовић (рођ. 1935. године) и др. 

 

6. Улица Муратовска доња 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1624 иде 

преко кп 636, 635, 631 до кп 634, КО Житниће.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по прези-

мену породице Муратовић, која у претежном броју 

живи у делу насељеног места. Припадници поро-

дице Муратовић живе у Сјеници, Врсјеницама, 

Житнићу, Крћу, Новом Пазару и другим местима. 

Међу познатијим припадницима породице Мурато-

вић су: универзитетски професор др Адмир Мура-

товић (рођ. 1977. године), познати хуманитарац 

волонтер Хидо Муратовић (рођ. 1959. године), не-

кадашњи одборник у Скупштини општине Сјеница 

Сулејман Муратовић (рођ. 1935. године) и др. 

 

7. Улица Шеховина 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 728 и 

643/2 иде дуж кп 1624 и завршава се између кп 695 

и 715, КО Житниће. 

Образложење: Традиционални назив за део 

насељеног места којим пролази улица, по топониму 

изведеном по извесном Шеху Муратовићу (живео у 

другој половини 19. и почетком 20. века), угледном 

мештанину који је имао имања у делу насеља којим 

пролази улица који је по њему добио назив. 

Припадници породице Муратовић живе у Сјеници, 

Врсјеницама, Житнићу, Крћу, Новом Пазару и 

другим местима.  

 

8. Улица Ходовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1627 иде 

преко кп 1337, 1355, 1366 до кп 961, КО Житниће. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Ходовић која у претежном 

броју живи у делу насељеног места. Припадници 

породице Ходовић живе у Сјеници, Житнићу, 

Растеновићу и другим местима. 

 

Члан 42. 

 

У насељеном месту Забрђе утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Пострмац 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 972 и 

1410 иде дуж кп 2099 и завршава се између кп 1459 

seljenog mjesta kojim prolazi ulica, po prezimenu 

porodice Muratović, koja u pretežnom broju živi u 

dijelu naseljenog mjesta. Pripadnici porodice 

Muratović žive u Sjenici, Vrsjenicama, Žitniću, 

Кrću, Novom Pazaru i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Muratović su: 

univerzitetski profesor dr Admir Muratović (rođ. 

1977. godine), poznati humanitarac volonter Hido 

Muratović (rođ. 1959. godine), nekadašnji odbor-

nik u Skupštini općine Sjenica Sulejman Mura-

tović (rođ. 1935. godine) i dr. 

 

6. Ulica Muratovska donja 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1624 ide 

preko kp 636, 635, 631 do kp 634, КO Žitniće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio na-

seljenog mjesta kojim prolazi ulica, po prezimenu 

porodice Muratović, koja u pretežnom broju živi u 

dijelu naseljenog mjesta. Pripadnici porodice 

Muratović žive u Sjenici, Vrsjenicama, Žitniću, 

Кrću, Novom Pazaru i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Muratović su: 

univerzitetski profesor dr Admir Muratović (rođ. 

1977. godine), poznati humanitarac volonter Hido 

Muratović (rođ. 1959. godine), nekadašnji odbor-

nik u Skupštini općine Sjenica Sulejman Mura-

tović (rođ. 1935. godine) i dr. 

 

7. Ulica Šehovina 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 728 i 

643/2 ide duž kp 1624 i završava se između kp 

695 i 715, КO Žitniće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

toponimu izvedenom po izvesnom Šehu 

Muratoviću (živio u drugoj polovini 19. i 

početkom 20. vijeka), uglednom mještaninu koji 

je imao imanja u dijelu naselja kojim prolazi ulica 

koji je po njemu dobio naziv. Pripadnici porodice 

Muratović žive u Sjenici, Vrsjenicama, Žitniću, 

Кrću, Novom Pazaru i drugim mjestima.  

 

8. Ulica Hodovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1627 ide 

preko kp 1337, 1355, 1366 do kp 961, КO Žitniće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Hodović koja u pretežnom 

broju živi u dijelu naseljenog mjesta. Pripadnici 

porodice Hodović žive u Sjenici, Žitniću, 

Rastenoviću i drugim mjestima. 

 

Član 42. 

 

U naseljenom mjestu Zabrđe utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Postrmac 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 972 i 

1410 ide duž kp 2099 i završava se između kp 



и 1674, КО Дуга Пољана.  

Образложење: Традиционални топонимски назив, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по имену брда Стрмац - улица иде, 

пролази брдом Стрмцем. Улица је заједничка за 

неколико насељених места и носи исти назив као у 

другим насељеним местима кроз која пролази. 

 

2. Улица Бешићка  

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Љутаје иде преко кп 1414/2, 

1413/1, 1414/1, 2103 и завршава се између кп 1429 

и 1764, КО Дуга Пољана. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Бешић која у претежном броју 

живи у делу насељеног места. Припадници 

породице Бешић живе у Сјеници, Дугој Пољани, 

Забрђу, Новом Пазару, Тутину и другим местима. 

Међу познатијим представницима породице Бешић 

је угледни домаћин Нихад Бешић (рођ. 1976. 

године). 

 

3. Заселак Кахровићи 

Опис (обухват): Заселак се пружа на кп 1717, 1730, 

1731, КО Дуга Пољана. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

презимену породице Кахровић чији припадници 

живе у засеоку. Припадници породице Кахровић 

живе у Сјеници, Раждагињи, Дугој Пољани, 

Рибарићу, Новом Пазару, Пријепољу и другим 

местима. Међу значајније припаднике породице 

Кахровић спадају: др Ернад Кахровић (рођ. 1972. 

године), доцент на Државном универзитету у 

Новом Пазару, ММА борац који живи у Немачкој 

Сеад Кахровић (рођ. 1981. године), некадашњи 

новинар а садашњи професор у сјеничкој гимназији 

Мунир Кахровић (рођ. 1963 године). 

 

4. Заселак Бешића станови 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 1793, 

1786, 1790 и 1853, КО Дуга Пољана. 

Образложење: Традиционални назив засеока, уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен из презимена породице Бешић и речи 

„стан“ и означава сеоске летње планинске куће које 

користе припадници породице Бешић, чији пред-

ставници живе у засеоку Припадници породице 

Бешић живе у Сјеници, Дугој Пољани, Забрђу, 

Новом Пазару, Тутину и другим местима. Међу 

познатијим представницима породице Бешић је 

угледни домаћин Нихад Бешић (рођ. 1976. године). 

 

Члан 43. 

 

У насељеном месту Зајечиће утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Тутинска 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1227, између 

1459 i 1674, КO Duga Poljana.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po imenu brda Strmac - ulica ide, 

prolazi brdom Strmcem. Ulica je zajednička za 

nekoliko naseljenih mjesta i nosi isti naziv kao u 

drugim naseljenim mjestima kroz koja prolazi. 

 

2. Ulica Bešićka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Ljutaje ide preko kp 1414/2, 

1413/1, 1414/1, 2103 i završava se između kp 

1429 i 1764, КO Duga Poljana. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Bešić koja u pretežnom broju 

živi u dijelu naseljenog mjesta. Pripadnici 

porodice Bešić žive u Sjenici, Dugoj Poljani, 

Zabrđu, Novom Pazaru, Tutinu i drugim 

mjestima. Među poznatijim predstavnicima 

porodice Bešić je ugledni domaćin Nihad Bešić 

(rođ. 1976. godine). 

 

3. Zaselak Кahrovići 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža na kp 1717, 

1730, 1731, КO Duga Poljana. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

prezimenu porodice Кahrović čiji pripadnici žive 

u zaseoku. Pripadnici porodice Кahrović žive u 

Sjenici, Raždaginji, Dugoj Poljani, Ribariću, 

Novom Pazaru, Prijepolju i drugim mjestima. 

Među značajnije pripadnike porodice Кahrović 

spadaju: dr Ernad Кahrović (rođ. 1972. godine), 

docent na Državnom univerzitetu u Novom 

Pazaru, MMA borac koji živi u Njemačkoj Sead 

Кahrović (rođ. 1981. godine), nekadašnji novinar 

a sadašnji profesor u sjeničkoj gimnaziji Munir 

Кahrović (rođ. 1963 godine). 

 

4. Zaselak Bešića stanovi 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 1793, 

1786, 1790 i 1853, КO Duga Poljana. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden iz prezimena porodice Bešić i riječi 

„stan“ i označava seoske letnje planinske kuće 

koje koriste pripadnici porodice Bešić, čiji 

predstavnici žive u zaseoku Pripadnici porodice 

Bešić žive u Sjenici, Dugoj Poljani, Zabrđu, 

Novom Pazaru, Tutinu i drugim mjestima. Među 

poznatijim predstavnicima porodice Bešić je 

ugledni domaćin Nihad Bešić (rođ. 1976. godine). 

 

Član 43. 

 

U naseljenom mjestu Zaječiće utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Tutinska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1227, između 



кп 950 и кп 1127/1, протеже се дуж кп 1227, кп 913 

(све у КО Зајечиће) у којој се и завршава, све у КО 

Зајечиће, између кп 914 (КО Зајечиће) и кп 124 (КО 

Крће). 

Образложење: Назив улице по суседној општини и 

насељеном месту Тутин, према којем иде улица. 

 

2. Улица Раждагињско - Буђевска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 1227), почиње у кп 1227, између кп 933 и кп 

1072, протеже се дуж кп 1227, кп 944 у којој се и 

завршава, између кп 1078 и кп 292 (КО 

Раждагиња), а све у КО Зајечиће.  

Образложење: Назив улице по насељеним местима 

Раждагињи и Буђеву, које спаја улица. 

 

3. Улица Уз Букову главу 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Бреза, на кп 1166, између кп 

1178 и кп 1165, пружа се дуж кп 1166 и завршава 

између кп 1167 и кп 1155, све у КО Зајечиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив је изведен из назива брда Букова глава, а 

према буквама на истом локалитету и речи „глава“, 

која у локалном изразу означава врх брда.   

 

4. Улица Зајечићко - Бихорска 

Опис (обухват): Улица почиње од улице Тутински 

пут, између кп 1071 и кп 1077/1, пружа се дуж кп 

1232 и завршава се између кп 1168 и кп 1196, све у 

КО Зајечиће. 

Образложење: Назив улице изведен по називу 

насељеног места Зајечиће и презимену породице 

Бихорац чији припадници у претежном броју живе 

у насељеном месту. Презиме Бихорац носи једна од 

бројнијих породица на подручју општине Сјеница. 

Међу значајније представнике породице Бихорац 

данас спадају: Јонуз Бихорац (1928-2005), некадаш-

њи директор Основне школе у Раждагињи, прос-

ветни и друштвено-политички радник Таип Би-

хорац (1943-2013), спец. педијатрије др. Лида 

Бихорац (рођ. 1964. године), спец. орл др. Елвис 

Бихорац (рођ. 1978. године), спец. пулмолог др. 

Емро Бихорац (рођ. 1955. године), књижевник 

Еркин Бихорац (рођ. 1966. године). 

 

5. Улица Брежанска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 1227), почиње у кп 945/1, између кп 1028 и кп 

913, протеже се дуж кп 945/1, кп 1225, кп 1 у којој 

се и завршава, између кп 1224 и кп 3578 (КО 

Сјеница), а све у КО Зајечиће.  

Образложење: Традиционални назив за део насеље-

ног места којим пролази улица, по насељеном 

месту Бреза, у правцу које пролази улица.  

 

6. Улица Ломоваче 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 945/1, између 

kp 950 i kp 1127/1, proteže se duž kp 1227, kp 

913 (sve u КO Zaječiće) u kojoj se i završava, sve 

u КO Zaječiće, između kp 914 (КO Zaječiće) i kp 

124 (КO Кrće). 

Obrazloženje: Naziv ulice po susjednoj općini i 

naseljenom mjestu Tutin, prema kojem ide ulica. 

 

2. Ulica Raždaginjsko - Buđevska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 1227), počinje u kp 1227, između kp 933 i kp 

1072, proteže se duž kp 1227, kp 944 u kojoj se i 

završava, između kp 1078 i kp 292 (КO 

Raždaginja), a sve u КO Zaječiće.  

Obrazloženje: Naziv ulice po naseljenim mjestima 

Raždaginji i Buđevu, koje spaja ulica. 

 

3. Ulica Uz Bukovu glavu 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Breza, na kp 1166, između kp 

1178 i kp 1165, pruža se duž kp 1166 i završava 

između kp 1167 i kp 1155, sve u КO Zaječiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen 

u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv je 

izveden iz naziva brda Bukova glava, a prema 

bukvama na istom lokalitetu i riječi „glava“, koja 

u lokalnom izrazu označava vrh brda.   

 

4. Ulica Zaječićko - Bihorska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od ulice Tutinski 

put, između kp 1071 i kp 1077/1, pruža se duž kp 

1232 i završava se između kp 1168 i kp 1196, sve 

u КO Zaječiće. 

Obrazloženje: Naziv ulice izveden po nazivu 

naseljenog mjesta Zaječiće i prezimenu porodice 

Bihorac čiji pripadnici u pretežnom broju žive u 

naseljenom mjestu. Prezime Bihorac nosi jedna od 

brojnijih porodica na području općine Sjenica. 

Među značajnije predstavnike porodice Bihorac 

danas spadaju: Jonuz Bihorac (1928-2005), 

nekadašnji direktor Osnovne škole u Raždaginji, 

prosvjetni i društveno-politički radnik Taip 

Bihorac (1943-2013), spec. pedijatrije dr. Lida 

Bihorac (rođ. 1964. godine), spec. orl dr. Elvis 

Bihorac (rođ. 1978. godine), spec. pulmolog dr. 

Emro Bihorac (rođ. 1955. godine), književnik 

Erkin Bihorac (rođ. 1966. godine). 

 

5. Ulica Brežanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 1227), počinje u kp 945/1, između kp 1028 i 

kp 913, proteže se duž kp 945/1, kp 1225, kp 1 u 

kojoj se i završava, između kp 1224 i kp 3578 

(КO Sjenica), a sve u КO Zaječiće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv za dio naselje-

nog mjesta kojim prolazi ulica, po naseljenom 

mjestu Breza, u pravcu koje prolazi ulica.  

 

6. Ulica Lomovače 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 945/1, između 



кп 458 и кп 992, протеже се дуж кп 945/1 у којој се 

и завршава, између кп 491 и кп 922, а све у КО 

Зајечиће.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен из глагола "ломити се", као ознака за 

изглед улице, због њеног кривудања (локални израз 

"ломљења"). 

 

7. Улица Долина 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Брежанске (кп 1225), почиње у кп 1231, између кп 

679/2 и кп 680, протеже се дуж кп 1231 у којој се и 

завршава, између кп 786 и кп 792, а све у КО 

Зајечиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив улице изведен по равном пределу (долини) 

којом пролази.   

 

8. Улица Стублина 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Долина 

(кп 1231), почиње у кп 883, између кп 786 и кп 881, 

протеже се дуж кп 883, кп 884 у којој се и 

завршава, између кп 856 и кп 898, а све у КО 

Зајечиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив улице изведен по речи „стуб“, највероват-

није изведеница као место где су се складиштила 

дрва – стабла (локални израз стублине).  

 

9. Улица Труновац 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Брежан-

ске (кп 1225), почиње у кп 1222, између кп 59 и кп 

117, протеже се дуж кп 1222 у којој се и завршава, 

између кп 62 и кп 92, а све у КО Зајечиће.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

непознате етимологије.  

 

10. Улица Студенац 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Брежанске (кп 1225), почиње у кп 1223, између кп 

118 и кп 140/2, протеже се дуж кп 1223 у којој се и 

завршава, између кп 9 и кп 40, а све у КО Зајечиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по изворишту хладне (студене) воде 

Студенцу.  

 

 

11. Улица Заједнице 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Брежанске (кп 1225), почиње у кп 1, између кп 181 

и кп 1234, протеже се дуж кп 1, кп 196 у којој се и 

завршава, између кп 185 и кп 223, а све у КО 

kp 458 i kp 992, proteže se duž kp 945/1 u kojoj 

se i završava, između kp 491 i kp 922, a sve u КO 

Zaječiće.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen 

u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden iz glagola "lomiti se", kao oznaka za 

izgled ulice, zbog njenog krivudanja (lokalni izraz 

"lomljenja"). 

 

7. Ulica Dolina 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Brežanske 

(kp 1225), počinje u kp 1231, između kp 679/2 i 

kp 680, proteže se duž kp 1231 u kojoj se i 

završava, između kp 786 i kp 792, a sve u КO 

Zaječiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen 

u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv ulice 

izveden po ravnom predjelu (dolini) kojom 

prolazi.   

 

8. Ulica Stublina 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Dolina (kp 

1231), počinje u kp 883, između kp 786 i kp 881, 

proteže se duž kp 883, kp 884 u kojoj se i 

završava, između kp 856 i kp 898, a sve u КO 

Zaječiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice za dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv ulice izveden po riječi „stub“, najvjerovat-

nije izvedenica kao mjesto gdje su se skladištila 

drva – stabla (lokalni izraz stubline).  

 

9. Ulica Trunovac 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Brežanske 

(kp 1225), počinje u kp 1222, između kp 59 i kp 

117, proteže se duž kp 1222 u kojoj se i završava, 

između kp 62 i kp 92, a sve u КO Zaječiće.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, 

nepoznate etimologije.  

 

10. Ulica Studenac 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Brežanske 

(kp 1225), počinje u kp 1223, između kp 118 i kp 

140/2, proteže se duž kp 1223 u kojoj se i 

završava, između kp 9 i kp 40, a sve u КO 

Zaječiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po izvorištu hladne (studene) vode 

Studencu.  

 

11. Ulica Zajednice 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Brežanske 

(kp 1225), počinje u kp 1, između kp 181 i kp 

1234, proteže se duž kp 1, kp 196 u kojoj se i 

završava, između kp 185 i kp 223, a sve u КO 



Зајечиће.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив улице изведен највероватније по нечему 

заједничком за локално становништво.  

 

12. Заселак Бихорци  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 85, све у КО Зајечиће. 

Обазложење: Традиционални назив засеока који се 

користи у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Бихорац 

чији припадници у претежном броју живе у 

засеоку. Презиме Бихорац носи једна од бројнијих 

породица на подручју општине Сјеница. Међу 

значајније представнике породице Бихорац данас 

спадају: Јонуз Бихорац (1928-2005), некадашњи 

директор Основне школе у Раждагињи, просветни 

и друштвено-политички радник Таип Бихорац 

(1943-2013), спец. педијатрије др. Лида Бихорац 

(рођ. 1964. године), спец. орл др. Елвис Бихорац 

(рођ. 1978. године), спец. пулмолог др. Емро 

Бихорац (рођ. 1955. године), књижевник Еркин 

Бихорац (рођ. 1966. године). 

 

Члан 44. 

 

У насељеном месту Захумско утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Куманичка 

Опис (обухват): Улица почиње на граници са 

насељеним местом Баре, између кп 1654 и кп 1649, 

пружа се преко кп 1651, делом кп 3236, прелази 

преко кп 1419, кп 1417 па се враћа на кп 3236, 

прелази преко кп 696, кп 1257, затим прелази у 

насељено место Врбица преко кп 1251, кп 1226, кп 

1234, кп 1238 и завршава на граници са насељеним 

местима Височка и Врбница, на кп 1238, све у КО 

Захумско.  

Образложење: Назив улице по граничном месту 

Куманица, према којем иде улица. 

 

2. Улица Црноврхска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Кума-

ничке, између кп 1230 и кп 1332, пружа се дуж кп 

3241, границом кп 2181 и кп 1945, преко кп 1933, 

делом кп 3242, прелази преко кп 1654 и на њој 

завршава код Улице Куманичке, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, 

називу брда Црни врх.  

 

 

3. Улица Белове водице 

Опис (обухват): Улица почиње на кп 3244, прелази 

преко кп 2320, кп 2338, кп 2333, кп 2363/1, кп 2445, 

кп 2698, границом кп 2702 и кп 2701, преко кп 684 

где завршава на државној граници са Републиком 

Zaječiće.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen 

u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv ulice 

izveden najvjerovatnije po nečemu zajedničkom 

za lokalno stanovništvo.  

 

12. Zaselak Bihorci  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 85, sve u КO Zaječiće. 

Obazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka koji se 

koristi u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po prezimenu porodice Bihorac čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u zaseoku. 

Prezime Bihorac nosi jedna od brojnijih porodica 

na području općine Sjenica. Među značajnije 

predstavnike porodice Bihorac danas spadaju: 

Jonuz Bihorac (1928-2005), nekadašnji direktor 

Osnovne škole u Raždaginji, prosvjetni i druš-

tveno-politički radnik Taip Bihorac (1943-2013), 

spec. pedijatrije dr. Lida Bihorac (rođ. 1964. 

godine), spec. orl dr. Elvis Bihorac (rođ. 1978. 

godine), spec. pulmolog dr. Emro Bihorac (rođ. 

1955. godine), književnik Erkin Bihorac (rođ. 

1966. godine). 

 

Član 44. 

 

U naseljenom mjestu Zahumsko utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Кumanička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje na granici sa 

naseljenim mjestom Bare, između kp 1654 i kp 

1649, pruža se preko kp 1651, dijelom kp 3236, 

prelazi preko kp 1419, kp 1417 pa se vraća na kp 

3236, prelazi preko kp 696, kp 1257, zatim prelazi 

u naseljeno mjesto Vrbica preko kp 1251, kp 

1226, kp 1234, kp 1238 i završava na granici sa 

naseljenim mjestima Visočka i Vrbnica, na kp 

1238, sve u КO Zahumsko.  

Obrazloženje: Naziv ulice po graničnom mjestu 

Кumanica, prema kojem ide ulica. 

 

2. Ulica Crnovrhska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кuma-

ničke, između kp 1230 i kp 1332, pruža se duž kp 

3241, granicom kp 2181 i kp 1945, preko kp 

1933, dijelom kp 3242, prelazi preko kp 1654 i na 

njoj završava kod Ulice Кumaničke, КO Zahum-

sko. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, nazivu 

brda Crni vrh.  

 

3. Ulica Belove vodice 

Opis (obuhvat): Ulica počinje na kp 3244, prelazi 

preko kp 2320, kp 2338, kp 2333, kp 2363/1, kp 

2445, kp 2698, granicom kp 2702 i kp 2701, 

preko kp 684 gdje završava na državnoj granici sa 



Црном Гором, све у КО Захумско. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насељеног места којим пролази улица, по 

изворишту воде (локални израз „водице“), непоз-

нато по чијем имену су добиле назив.  

 

4. Заселак Забрђе  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 3133, кп 3128, 

кп 3132, кп 3129, кп 3127, кп 2652, кп 3174, кп 

3175, кп 3187 и кп 2584/1, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, по положају у односу на брдо (иза брда – 

за брдом – забрђе).  

 

 

5. Заселак Ливаде 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 2537, кп 2257 

и кп 2258, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, по ливадама.  

 

6. Заселак Величковићи  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 2066, кп 2059, 

кп 2070, кп 2082, кп 2071 као и делове кп 2084 и кп 

2058, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

презимену породице Величковић која живи у 

засеоку. Припадници породице Величковић живе у 

Сјеници, Захумском, Милићима, Црчеву, Новом 

Пазару, Краљеву, Чачку, Београду и другим 

местима. Од сјеничких Величковића најпознатији 

је некадашњи професор језика и књижевности 

језика и књижевности у сјеничкој гимназији, 

истакнути књижевник и здравичар Велибор 

Величковић (рођ. 1946. године). 

 

7. Заселак Дреновица 

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 2101 и кп 

2091, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен највероватније по 

дреновом дрвету.  

 

8. Заселак Ракоњци 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп кп 2192, кп 

2201, кп 2209, кп 2210 и део кп 2202, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални назив засеока, уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Ракоњац која живи 

у засеоку.  Припадници породице Ракоњац живе у 

Сјеници, Богутима, Вишњицама, Ступу, Новом 

Пазару, Пријепољу, Краљеву, Крагујевцу, Чачку  и 

другим местима. Међу познатијим припадницима 

породице Ракоњац у општини Сјеница су: један од 

вођа устанка на овим просторима 1876. године 

Ристо Ракоњац (1842-1918), некадашњи председ-

ник некадашње општине Штаваљ Вуксан Ракоњац 

(1874-1953), бивши директор некадашњег Пољо-

привредног комбината "Пештер" у Сјеници Радо-

Republikom Crnom Gorom, sve u КO Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

izvorištu vode (lokalni izraz „vodice“), nepoznato 

po čijem imenu su dobile naziv.  

 

4. Zaselak Zabrđe  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 3133, kp 

3128, kp 3132, kp 3129, kp 3127, kp 2652, kp 

3174, kp 3175, kp 3187 i kp 2584/1, КO 

Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, po položaju u odnosu na brdo (iza brda – 

za brdom – zabrđe).  

 

5. Zaselak Livade 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 2537, kp 

2257 i kp 2258, КO Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, po livadama.  

 

6. Zaselak Veličkovići  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 2066, kp 

2059, kp 2070, kp 2082, kp 2071 kao i dijelove kp 

2084 i kp 2058, КO Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

prezimenu porodice Veličković koja živi u 

zaseoku. Pripadnici porodice Veličković žive u 

Sjenici, Zahumskom, Milićima, Crčevu, Novom 

Pazaru, Кraljevu, Čačku, Beogradu i drugim 

mjestima. Od sjeničkih Veličkovića najpoznatiji je 

nekadašnji profesor jezika i književnosti jezika i 

književnosti u sjeničkoj gimnaziji, istaknuti 

književnik i zdravičar Velibor Veličković (rođ. 

1946. godine). 

 

7. Zaselak Drenovica 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 2101 i 

kp 2091, КO Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden najvjerovatnije po 

drenovom drvetu.  

 

8. Zaselak Rakonjci 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp kp 2192, kp 

2201, kp 2209, kp 2210 i dio kp 2202, КO 

Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, usta-

ljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Rakonjac koja 

živi u zaseoku.  Pripadnici porodice Rakonjac žive 

u Sjenici, Bogutima, Višnjicama, Stupu, Novom 

Pazaru, Prijepolju, Кraljevu, Кragujevcu, Čačku  i 

drugim mjestima. Među poznatijim pripadnicima 

porodice Rakonjac u općini Sjenica su: jedan od 

vođa ustanka na ovim prostorima 1876. godine 

Risto Rakonjac (1842-1918), nekadašnji predsjed-

nik nekadašnje općine Štavalj Vuksan Rakonjac 

(1874-1953), bivši direktor nekadašnjeg Poljopri-



слав Ракоњац (рођ. 1937. године), бивши председ-

ник општине Сјеница, бивши директор Техничке 

школе и Основне школе "Бранко Радичевић" у 

Штављу и истакнути друштвено-политички рад-

ник Сјенице Радослав Б. Ракоњац (рођ. 1951. го-

дине), народни посланик Љубинко Ракоњац (рођ. 

1963. године) и др. 

 

9. Заселак Долине 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 1702, кп 1714, 

кп 1723 и кп 1681, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив по равном подручју (локални 

израз „долине“).  

 

Члан 45. 

 

У насељеном месту Јевик утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Љетовиште  

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Кладница, у кп 121, између кп 

120 и кп 254, протеже се дуж кп 121, кп 120, кп 

153, кп 1492 у којој се и завршава, између кп 30 и 

кп 58, а све у КО Сугубине.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по летњим становима 

(летовалиштима - локални израз љетовиштима).  

 

2. Улица Јевичка  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Љетовиш-

те (кп 1492), почиње у кп 1493, између кп 153 и кп 

224, протеже се дуж кп 1493 у којој се и завршава, 

између кп 250 и кп 254, а све у КО Сугубине.  

Образложење: Традиционални назив улице, по 

насељеном месту Јевик, којим у претежном делу 

пролази улица.  

 

3. Заселак Јевички гај 

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 9, све у КО Сугубине 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, изведен по називу насељеног места Јевик и 

именици "гај" - мања шума. 

 

Члан 46. 

 

У насељеном месту Језеро утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Јазерска 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 2771 и кп 

2767, простире се целом дужином кп 2769, пролази 

кроз кп 2744, кп 2742, кп 2740, кп 2660, кп 2655, 

простире се делом кп 2802 и завршава се између кп 

2547 и кп 2618, КО Крајиновиће.  

Образложење: Традиционални назив улице према 

vrednog kombinata "Pešter" u Sjenici Radoslav 

Rakonjac (rođ. 1937. godine), bivši predsjednik 

općine Sjenica, bivši direktor Tehničke škole i Os-

novne škole "Branko Radičević" u Štavlju i istak-

nuti društveno-politički radnik Sjenice Radoslav 

B. Rakonjac (rođ. 1951. godine), narodni poslanik 

Ljubinko Rakonjac (rođ. 1963. godine) i dr. 

 

9. Zaselak Doline 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 1702, kp 

1714, kp 1723 i kp 1681, КO Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv po ravnom području (lokalni 

izraz „doline“).  

 

Član 45. 

 

U naseljenom mjestu Jevik utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Ljetovište  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Кladnica, u kp 121, između 

kp 120 i kp 254, proteže se duž kp 121, kp 120, kp 

153, kp 1492 u kojoj se i završava, između kp 30 i 

kp 58, a sve u КO Sugubine.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po letnjim stanovima 

(letovalištima - lokalni izraz ljetovištima).  

 

2. Ulica Jevička  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Ljetovište 

(kp 1492), počinje u kp 1493, između kp 153 i kp 

224, proteže se duž kp 1493 u kojoj se i završava, 

između kp 250 i kp 254, a sve u КO Sugubine.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, po 

naseljenom mjestu Jevik, kojim u pretežnom 

dijelu prolazi ulica.  

 

3. Zaselak Jevički gaj 

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 9, sve u КO Sugubine 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, izveden po nazivu naseljenog mjesta 

Jevik i imenici "gaj" - manja šuma. 

 

Član 46. 

 

U naseljenom mjestu Jezero utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Jazerska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 2771 i 

kp 2767, prostire se cijelom dužinom kp 2769, 

prolazi kroz kp 2744, kp 2742, kp 2740, kp 2660, 

kp 2655, prostire se dijelom kp 2802 i završava se 

između kp 2547 i kp 2618, КO Кrajinoviće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice prema 



насељеном месту Језеро, којим у претежном делу 

пролази улица.  

 

Члан 47. 

 

У насељеном месту Калипоље утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Калипољска  

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1539, између 

кп 129 и кп 315/2, пружа се дуж кп 1539, у којој се 

и завршава између кп 89 и кп 86, све у КО 

Кладница.  

Образложење: Традиционални назив улице према 

насељеном месту Калипоље, којим у претежном 

делу пролази улица.  

 

Члан 48. 

 

У насељеном месту Камешница утврђују се 

следећи називи улица и засеока: 

 

1. Улица Камешничка 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Рашковиће иде дуж кп 1874 до 

границе са насељеним местом Дражевиће, КО 

Камешница.  

Образложење: Традиционални назив улице према 

насељеном месту Камешница, којим у претежном 

делу пролази улица.  

 

2. Улица Горњомахалска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1874 иде дуж 

1877 и 1148 и завршава се између кп 1075 и 1065/2, 

КО Камешница. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по речи „махала“ 

која означава део насеља и према положају улице у 

односу на насељено место (у горњем делу 

насељеног места).  

 

3. Улица Низ ријеку 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1874 иде дуж 

кп 1444 до кп 10, КО Камешница. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, утсаљен у употреби код локалног становни-

штва. Назив изведен по положају улице, која 

пролази поред, низ реку (локално „низ ријеке“).   

 

4. Заселак Врнотиће 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 756, 

712 , 715 и 721, КО Камешница. 

Образложење: Традиционални назив засеока 

устаљен у употреби код локалног становништва, 

непознате етимологије.  

 

5. Заселак Шабов крш 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 1663, 

1650, 1635 и 1792, КО Камешница. 

naseljenom mjestu Jezero, kojim u pretežnom 

dijelu prolazi ulica.  

 

Član 47. 

 

U naseljenom mjestu Кalipolje utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Кalipoljska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1539, između 

kp 129 i kp 315/2, pruža se duž kp 1539, u kojoj 

se i završava između kp 89 i kp 86, sve u КO 

Кladnica.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice prema 

naseljenom mjestu Кalipolje, kojim u pretežnom 

dijelu prolazi ulica.  

 

Član 48. 

 

U naseljenom mjestu Кamešnica utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Кamešnička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Raškoviće ide duž kp 1874 

do granice sa naseljenim mjestom Draževiće, КO 

Кamešnica.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice prema 

naseljenom mjestu Кamešnica, kojim u pretežnom 

dijelu prolazi ulica.  

 

2. Ulica Gornjomahalska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1874 ide duž 

1877 i 1148 i završava se između kp 1075 i 

1065/2, КO Кamešnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po riječi „mahala“ 

koja označava dio naselja i prema položaju ulice u 

odnosu na naseljeno mjesto (u gornjem dijelu 

naseljenog mjesta).  

 

3. Ulica Niz rijeku 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1874 ide duž 

kp 1444 do kp 10, КO Кamešnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, utsaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po položaju ulice, 

koja prolazi pored, niz reku (lokalno „niz rijeke“).   

 

4. Zaselak Vrnotiće 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 756, 

712 , 715 i 721, КO Кamešnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva, 

nepoznate etimologije.  

 

5. Zaselak Šabov krš 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 1663, 

1650, 1635 i 1792, КO Кamešnica. 



Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по угледном мештанину Шабану 

Шабу Авдовићу (крај 19. и почетак 20. века).  

 

6. Заселак Камешнички станови 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 1665, 

4/1, 1/3 и 1671, КО Камешница.  

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен из назива насељеног места 

Камешница и речи „стан“ и означава сеоске летње 

планинске куће које користе мештани Камешнице.  

 

Члан 49. 

 

У насељеном месту Кањевина утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Мухаџерска 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 164, између кп 

171 и кп 782, протеже се дуж кп 164, кп 617, кп 

171, пролази кроз кп 663, кп 660, кп 653, кп 651, кп 

637, кп 175, протеже се дуж кп 2199 у којој се и 

завршава, између кп 273 и кп 337, а све у КО 

Крстац. 

Образложење: Традиционални назив улице, по 

становницима насељеног места који су углавном 

досељени из других подручја (досељеницима - 

мухаџерима).  

 

2. Заселак Чадор  

Опис (обухват): Заселак обухвата два засеока, један 

се простире унутар површине кп 979, кп 982/2, кп 

148/1, све у КО Крстац, други унутар површине кп 

100, кп 106, све у КО Крстац. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по речи "чадор", која 

означава мањи привремени објекат, шатор и сл. 

 

Члан 50. 

 

У насељеном месту Карајукића Бунари утврђују 

се следећи називи улица и засеока: 

 

1. Улица Тутинска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3671, иде дуж 

кп 2343, делом кп 98, преко кп 2343, делом кп 

221/1, кп 222, дуж кп 220/1, преко кп 2343, дуж кп 

2346 и кп 206, делом кп 204, делом кп 803, дуж кп 

2346, делом кп 595, кп 596 и кп 598, до кп 2354, 

даље кп 785, до краја територије општине Сјеница, 

а све у КО Угао. 

Образложење: Назив улице по суседној општини и 

насељеном месту Тутин, према којем иде улица. 

 

2. Улица Долићко - Угљанска 

Опис (обухват): Улица поћиње од кп 2346, иде 

делом кп 204, кп 2345, кп 246, кп 245/2, кп 240, кп 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po uglednom mještaninu Šabanu 

Šabu Avdoviću (kraj 19. i početak 20. vijeka).  

 

6. Zaselak Кamešnički stanovi 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 1665, 

4/1, 1/3 i 1671, КO Кamešnica.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden iz naziva naseljenog mjesta 

Кamešnica i riječi „stan“ i označava seoske letnje 

planinske kuće koje koriste mještani Кamešnice.  

 

Član 49. 

 

U naseljenom mjestu Кanjevina utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Muhadžerska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 164, između 

kp 171 i kp 782, proteže se duž kp 164, kp 617, kp 

171, prolazi kroz kp 663, kp 660, kp 653, kp 651, 

kp 637, kp 175, proteže se duž kp 2199 u kojoj se 

i završava, između kp 273 i kp 337, a sve u КO 

Кrstac. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, po 

stanovnicima naseljenog mjesta koji su uglavnom 

doseljeni iz drugih područja (doseljenicima - 

muhadžerima).  

 

2. Zaselak Čador  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dva zaseoka, 

jedan se prostire unutar površine kp 979, kp 

982/2, kp 148/1, sve u КO Кrstac, drugi unutar 

površine kp 100, kp 106, sve u КO Кrstac. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog sta-

novništva. Naziv izveden po riječi "čador", koja 

označava manji privrijemeni objekat, šator i sl. 

 

Član 50. 

 

U naseljenom mjestu Кarajukića Bunari 

utvrđuju se sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Tutinska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3671, ide duž 

kp 2343, dijelom kp 98, preko kp 2343, dijelom 

kp 221/1, kp 222, duž kp 220/1, preko kp 2343, 

duž kp 2346 i kp 206, dijelom kp 204, dijelom kp 

803, duž kp 2346, dijelom kp 595, kp 596 i kp 

598, do kp 2354, dalje kp 785, do kraja teritorije 

općine Sjenica, a sve u КO Ugao. 

Obrazloženje: Naziv ulice po susjednoj općini i 

naseljenom mjestu Tutin, prema kojem ide ulica. 

 

2. Ulica Dolićko - Ugljanska 

Opis (obuhvat): Ulica poćinje od kp 2346, ide 

dijelom kp 204, kp 2345, kp 246, kp 245/2, kp 



2345, кп 251, кп 252, преко кп 2348, дуж кп 265, до 

кп 1571, а све у КО Угао. 

Образложење: Назив улице према насељеним 

местима Долиће и Угао, које спаја улица - пут.  

 

3. Улица Карајукићка 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 220/1 и 

206 иде дуж кп 2343 и завршава се између кп 217 и 

188, КО Угао. 

Образложење: Назив улице изведен по називу 

насељеног места Карајукића Бунари, којим у 

највећем делу пролази улица.  

 

4. Улица Угљанског поља  

Опис (обухват): Улица почиње између кп 220/1 и 

228/1 иде дуж кп 2343, 228/1, 2344 и опет до кп 

2343, КО Угао. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, изведен по локалитету Угљанско поље, 

делом којег пролази улица. 

 

5. Заселак Пљакића станови 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 32, 40, 

47, 51 и 44, КО Угао. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен из презимена породице Пљакић и 

речи „стан“ и означава сеоске летње планинске 

куће које користе припадници породице Пљакић, 

чији представници живе у засеоку. Припадници 

породице Пљакић живе у Сјеници, Углу, 

Карајукића Бунарима, Тузињу, Тутину, Новом 

Пазару и другим местима. Међу познатијим 

Пљакићима су: некадашњи друштвено-политички 

радник Мустафа Пљакић (1936-1998), угледни 

домаћин Мурсел Пљакић (рођ. 1944. године). 

 

Члан 51. 

 

У насељеном месту Кијевци утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Тутинска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1349, између 

кп 594 и кп 679, протеже се дуж кп 1349, иде даље 

дуж кп 1133, делом кп 1144, кп 1145, кп 1146, кп 

1147, даље дуж кп 1133, у којој се и завршава, 

између кп 1127 и кп 1148, а све у КО Кијевци. 

Образложење: Назив улице по суседној општини и 

насељеном месту Тутин, према којем иде улица. 

 

2. Улица Куртагићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 1349), почиње у кп 727, између кп 594 и кп 723, 

пролази кроз кп 727, кп 694, кп 813, кп 819, 

протеже се дуж кп 1352 у којој се и завршава, 

између кп 824 и кп 826, а све у КО Кијевци. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Куртагић чији припадници у 

240, kp 2345, kp 251, kp 252, preko kp 2348, duž 

kp 265, do kp 1571, a sve u КO Ugao. 

Obrazloženje: Naziv ulice prema naseljenim 

mjestima Doliće i Ugao, koje spaja ulica - put.  

 

3. Ulica Кarajukićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 220/1 i 

206 ide duž kp 2343 i završava se između kp 217 i 

188, КO Ugao. 

Obrazloženje: Naziv ulice izveden po nazivu 

naseljenog mjesta Кarajukića Bunari, kojim u 

najvećem dijelu prolazi ulica.  

 

4. Ulica Ugljanskog polja  

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 220/1 i 

228/1 ide duž kp 2343, 228/1, 2344 i opet do kp 

2343, КO Ugao. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, izveden po lokalitetu Ugljansko polje, 

dijelom kojeg prolazi ulica. 

 

5. Zaselak Pljakića stanovi 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 32, 

40, 47, 51 i 44, КO Ugao. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden iz prezimena porodice Pljakić i 

riječi „stan“ i označava seoske letnje planinske 

kuće koje koriste pripadnici porodice Pljakić, čiji 

predstavnici žive u zaseoku. Pripadnici porodice 

Pljakić žive u Sjenici, Uglu, Кarajukića Bunarima, 

Tuzinju, Tutinu, Novom Pazaru i drugim 

mjestima. Među poznatijim Pljakićima su: 

nekadašnji društveno-politički radnik Mustafa 

Pljakić (1936-1998), ugledni domaćin Mursel 

Pljakić (rođ. 1944. godine). 

 

Član 51. 

 

U naseljenom mjestu Кijevci utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Tutinska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1349, između 

kp 594 i kp 679, proteže se duž kp 1349, ide dalje 

duž kp 1133, dijelom kp 1144, kp 1145, kp 1146, 

kp 1147, dalje duž kp 1133, u kojoj se i završava, 

između kp 1127 i kp 1148, a sve u КO Кijevci. 

Obrazloženje: Naziv ulice po susjednoj općini i 

naseljenom mjestu Tutin, prema kojem ide ulica. 

 

2. Ulica Кurtagićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 1349), počinje u kp 727, između kp 594 i kp 

723, prolazi kroz kp 727, kp 694, kp 813, kp 819, 

proteže se duž kp 1352 u kojoj se i završava, 

između kp 824 i kp 826, a sve u КO Кijevci. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Кurtagić čiji pripadnici u 



претежном броју живе у делу места којим пролази 

улица. Припадници породице Куртагић живе у 

Сјеници, Читлуку, Кијевцима, Тутину, Новом 

Пазару, Рожајама и другим местима. Један од 

најпознатијих представника породице Куртагић је 

Мурат Куртагић (1913-1999), један од највећих 

бошњачких епских певача уопште (према 

истраживањима америчких професора забележио 

више од 100.000 стихова). Познатији представник 

породице Куртагић је и Махмут-паша Куртагић 

(15-16. век) који је као официр војске Османског 

царства за постигнуте војне успехе добио као 

награду Читлук и нека друга околна места. 

 

3. Улица Станиште 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 1349), почиње у кп 1348, између кп 338 и кп 

393, протеже се дуж кп 1348 у којој се и завршава, 

између кп 358 и кп 388, а све у КО Кијевци. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив представља израз који је 

означавао нечије место боравка (станиште).  

 

4. Улица Ватићко - Цамовска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 1349), почиње у кп 1349, између кп 447 и кп 

1141, протеже се дуж кп 1349, кп 1/1 у којој се и 

завршава, између кп 34 и кп 14, а све у КО Кијевци. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презименима породица Ватић и Цамовић које у 

претежном броју живе у том делу места. 

Припадници породице Ватић живе у Сјеници, 

Кијевцима, Дражевићима, Биоцу, Тузињу, Расну, 

Новом Пазару и другим местима. Родоначелници 

породице Ватић су два брата Рустем (који је 

основао село Тузиње) и Рамо Ват (који је основао 

село Кијевце). Припадници породице Ватић су 

угледни мештани Кијеваца, а међу најзначајнијим 

је Ханефија Ватић (рођ. 1940. године), који је са 

својим синовима подигао месну основну школу. 

Припадници породице Цамовић живе у Сјеници, 

Кијевцима, Дугој Пољани, Точилову, Углу, Новом 

Пазару и другим местима. Припадници породице 

Цамовић наводно воде порекло од трећег брата из 

племена Ват, Цаму (19. век), који се сматра 

родоначелником Цамовића. Међу познатијим 

представницима породице Цамовић је угледни 

домаћин Рамиз Цамовић (рођ. 1946. године), 

познати сјенички произвођач ПВЦ столарије Фаик 

Цамовић (рођ. 1973. године). 

 

5. Улица Кршине 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Ватићко-

Цамовске (кп 1/1), почиње у кп 1/1, између кп 88 и 

кп 72, протеже се дуж кп 1/1 у којој се и завршава, 

између кп 94 и кп 34, а све у КО Кијевци. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног стано-

pretežnom broju žive u dijelu mjesta kojim prolazi 

ulica. Pripadnici porodice Кurtagić žive u Sjenici, 

Čitluku, Кijevcima, Tutinu, Novom Pazaru, 

Rožajama i drugim mjestima. Jedan od 

najpoznatijih predstavnika porodice Кurtagić je 

Murat Кurtagić (1913-1999), jedan od najvećih 

bošnjačkih epskih pjevača uopšte (prema 

istraživanjima američkih profesora zabilježio više 

od 100.000 stihova). Poznatiji predstavnik 

porodice Кurtagić je i Mahmut-paša Кurtagić (15-

16. vijek) koji je kao oficir vojske Osmanskog 

carstva za postignute vojne uspjehe dobio kao 

nagradu Čitluk i neka druga okolna mjesta. 

 

3. Ulica Stanište 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 1349), počinje u kp 1348, između kp 338 i kp 

393, proteže se duž kp 1348 u kojoj se i završava, 

između kp 358 i kp 388, a sve u КO Кijevci. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv predstavlja izraz koji je 

označavao nečije mjesto boravka (stanište).  

 

4. Ulica Vatićko - Camovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 1349), počinje u kp 1349, između kp 447 i kp 

1141, proteže se duž kp 1349, kp 1/1 u kojoj se i 

završava, između kp 34 i kp 14, a sve u КO 

Кijevci. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenima porodica Vatić i Camović koje u 

pretežnom broju žive u tom dijelu mjesta. Pripa-

dnici porodice Vatić žive u Sjenici, Кijevcima, 

Draževićima, Biocu, Tuzinju, Rasnu, Novom Pa-

zaru i drugim mjestima. Rodonačelnici porodice 

Vatić su dva brata Rustem (koji je osnovao selo 

Tuzinje) i Ramo Vat (koji je osnovao selo Кijev-

ce). Pripadnici porodice Vatić su ugledni mještani 

Кijevaca, a među najznačajnijim je Hanefija Vatić 

(rođ. 1940. godine), koji je sa svojim sinovima 

podigao mjesnu osnovnu školu. Pripadnici porodi-

ce Camović žive u Sjenici, Кijevcima, Dugoj 

Poljani, Točilovu, Uglu, Novom Pazaru i drugim 

mjestima. Pripadnici porodice Camović navodno 

vode porijeklo od trećeg brata iz plemena Vat, 

Camu (19. vijek), koji se smatra rodonačelnikom 

Camovića. Među poznatijim predstavnicima poro-

dice Camović je ugledni domaćin Ramiz Camović 

(rođ. 1946. godine), poznati sjenički proizvođač 

PVC stolarije Faik Camović (rođ. 1973. godine). 

 

5. Ulica Кršine 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Vatićko-

Camovske (kp 1/1), počinje u kp 1/1, između kp 

88 i kp 72, proteže se duž kp 1/1 u kojoj se i 

završava, između kp 94 i kp 34, a sve u КO 

Кijevci. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 



вништва. Назив изведен по оближњем кршу 

(каменом врху) – локално „кршине“. 

 

 

 

 

 

Члан 52. 

 

У насељеном месту Кладница утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Кладничка 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1165 , између 

кп 1163 и кп 1532, пролази кроз кп 1161, кп 1157, 

кп 884, протеже се дуж кп 1543, кп 906, кп 904, кп 

388, кп 381, пролази кроз кп 373, кп 62, протеже се 

дуж кп 1544, кп 57, пролази кроз кп 59, кп 60, кп 17 

у којој се и завршава, између кп 15 и кп 610, а све у 

КО Кладница. 

Образложење: Традиционални назив улице, према 

насељеном месту Кладница, којим у највећем делу 

пролази улица. 

 

2. Улица Кумовска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Клад-

ничке (кп 1543), почиње у кп 902, између кп 901 и 

кп 1534, протеже се дуж кп 1545 у којој се и 

завршава, између кп 590 и кп 666, а све у КО 

Кладница. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив дат по кумовским везама породице 

Шабановић из Кладнице са бившим предсједником 

СФРЈ Јосипом Брозом Титом, који је био кум на 

рођењу Нурије Шабановића (рођ. 1949. године), 

десетом детету из породице Мурата Шабановића 

(1915-1981), угледног домаћина из Кладнице. 

 

3. Улица Љетовиште 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 697, између кп 

692 и кп 698, пролази кроз кп 694, кп 688, кп 711/2, 

кп 713, кп 773, кп 782 у којој се и завршава, између 

кп 765 и кп 784, а све у КО Кладница.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва. Назив изведен по летњим становима 

(летовалиштима - локални израз љетовиштe). 

 

4. Улица Креја 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Кладничке (кп 904), почиње у кп 1542, између кп 

569 и кп 904, протеже се дуж кп 1542 у којој се и 

завршава, између кп 997 и кп 1068, а све у КО 

Кладница. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по називу брда према 

којем иде улица.  

 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanov-

ništva. Naziv izveden po obližnjem kršu (ka-

menom vrhu) – lokalno „kršine“. 

 

 

 

 

Član 52. 

 

U naseljenom mjestu Кladnica utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Кladnička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1165 , između 

kp 1163 i kp 1532, prolazi kroz kp 1161, kp 1157, 

kp 884, proteže se duž kp 1543, kp 906, kp 904, 

kp 388, kp 381, prolazi kroz kp 373, kp 62, 

proteže se duž kp 1544, kp 57, prolazi kroz kp 59, 

kp 60, kp 17 u kojoj se i završava, između kp 15 i 

kp 610, a sve u КO Кladnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, prema 

naseljenom mjestu Кladnica, kojim u najvećem 

dijelu prolazi ulica. 

 

2. Ulica Кumovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кladničke 

(kp 1543), počinje u kp 902, između kp 901 i kp 

1534, proteže se duž kp 1545 u kojoj se i 

završava, između kp 590 i kp 666, a sve u КO 

Кladnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upo–trebi kod lokalnog stanovništva. Naziv dat po 

kumov–skim vezama porodice Šabanović iz 

Кladnice sa bivšim predsjednikom SFRJ Josipom 

Brozom Titom, koji je bio kum na rođenju Nurije 

Šabanovića (rođ. 1949. godine), desetom djetetu 

iz porodice Murata Šabanovića (1915-1981), 

uglednog domaćina iz Кladnice. 

 

3. Ulica Ljetovište 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 697, između 

kp 692 i kp 698, prolazi kroz kp 694, kp 688, kp 

711/2, kp 713, kp 773, kp 782 u kojoj se i 

završava, između kp 765 i kp 784, a sve u КO 

Кladnica.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanov-

ništva. Naziv izveden po letnjim stanovima 

(letovalištima - lokalni izraz ljetovište). 

 

4. Ulica Кreja 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кladničke 

(kp 904), počinje u kp 1542, između kp 569 i kp 

904, proteže se duž kp 1542 u kojoj se i završava, 

između kp 997 i kp 1068, a sve u КO Кladnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po nazivu brda prema 

kojem ide ulica.  

 



5. Улица Кољено 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Кладничке (кп 884), почиње у кп 1543, између кп 

883 и кп 939, протеже се дуж кп 1543, кп 1124, кп 

1538, кп 1547 у којој се и завршава, између кп 1519 

и кп 1520, а све у КО Кладница. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по облику рељефа 

терена којим иде улица (низбрдици у ублику 

колена - кољена).  

 

6. Улица Кладничке ријеке 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Кољено 

(кп 1538), почиње у кп 1280, између кп 1250 и кп 

1281, протеже се дуж кп 1280 у којој се и завршава, 

између кп 1274 и кп 1388, а све у КО Кладница. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва. Назив изведен по називу реке (Кладничка 

ријека) која протиче паралелно са улицом. 

 

 

7. Улица Прашовска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Кољено 

(кп 1538), почиње у кп 1538, између кп 1077 и кп 

1281, протеже се дуж кп 1538 у којој се и завршава, 

између кп 443 и кп 447, а све у КО Кладница. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Прашовић чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Прашовић / Прашевић живе 

у Сјеници, Кладници, Калипољу, Машовићима, 

Петровом Пољу, Новом Пазару и другим местима. 

Међу познатијим припадницима породице Прашо-

вић су: песник Рифат Прашовић (рођ. 1963. го-

дине), позната сарајевска телевизијска новинарка 

Санела Прашовић Гаџо (рођ. 1967. године) и др.  

 

 

8. Улица Калипољска  

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1539, између 

кп 290 и кп 291, протеже се дуж кп 1539, кп 1538, 

кп 2043 (КО Љепојевићи) у којој се и завршава, 

између кп 80 и кп 705 (КО Љепојевићи), а све у КО 

Кладница.  

Образложење: Традиционални назив улице према 

насељеном месту Калипоље, према којем иде 

улица.  

 

9. Заселак Ограђеник  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 29, кп 59, све у КО Кладница. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по простору који је 

био обележен (ограђен) каменом оградом и 

својевремено коришћен за испашу стоке. 

5. Ulica Кoljeno 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кladničke 

(kp 884), počinje u kp 1543, između kp 883 i kp 

939, proteže se duž kp 1543, kp 1124, kp 1538, kp 

1547 u kojoj se i završava, između kp 1519 i kp 

1520, a sve u КO Кladnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po obliku reljefa 

terena kojim ide ulica (nizbrdici u ubliku kolena - 

koljena).  

 

6. Ulica Кladničke rijeke 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кoljeno 

(kp 1538), počinje u kp 1280, između kp 1250 i 

kp 1281, proteže se duž kp 1280 u kojoj se i 

završava, između kp 1274 i kp 1388, a sve u КO 

Кladnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanov-

ništva. Naziv izveden po nazivu reke (Кladnička 

rijeka) koja protiče paralelno sa ulicom. 

 

7. Ulica Prašovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кoljeno 

(kp 1538), počinje u kp 1538, između kp 1077 i 

kp 1281, proteže se duž kp 1538 u kojoj se i 

završava, između kp 443 i kp 447, a sve u КO 

Кladnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio na-

seljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv izve-

den po prezimenu porodice Prašović čiji pripad-

nici u pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici 

porodice Prašović / Prašević žive u Sjenici, 

Кladnici, Кalipolju, Mašovićima, Petrovom Polju, 

Novom Pazaru i drugim mjestima. Među pozna-

tijim pripadnicima porodice Prašović su: pjesnik 

Rifat Prašović (rođ. 1963. godine), poznata sa-

rajevska televizijska novinarka Sanela Prašović 

Gadžo (rođ. 1967. godine) i dr.  

 

8. Ulica Кalipoljska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1539, između 

kp 290 i kp 291, proteže se duž kp 1539, kp 1538, 

kp 2043 (КO Ljepojevići) u kojoj se i završava, 

između kp 80 i kp 705 (КO Ljepojevići), a sve u 

КO Кladnica.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice prema 

naseljenom mjestu Кalipolje, prema kojem ide 

ulica.  

 

9. Zaselak Ograđenik  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 29, kp 59, sve u КO Кladnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po prostoru koji je 

bio obeležen (ograđen) kamenom ogradom i 

svojevrijemeno korišćen za ispašu stoke. 



 

10. Заселак Обућине 

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 787, све у КО Кладница. 

Образложење: Традиционални назив засеока, уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

по презимену породице Обућина, који живе на том 

подручју. Припадници породице Обућина живе у 

Сјеници, Кладници, Ивањици, Новој Вароши, Чач-

ку и другим местима. Међу најпознатијим предста-

вницима породице Обућина је бивши професор 

математике у сјеничкој гимназији Војо Обућина 

(рођ. 1953. године), специјалиста педијатрије др 

Деса Обућина (1957. године). 

 

Члан 53. 

 

У насељеном месту Кнежевац утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Пазарски друм 

Опис (обухват): Улица је продужетак Улице 

Пазарски друм у насељеном месту Кокошиће, 

почиње у кп 5486 , између кп 3974 и кп 3982, 

протеже се дуж кп 5486 у којој се и завршава, 

између кп 5159 и кп 5161, а све у КО Штаваљ.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за улицу - део пута према суседном граду и 

насељеном месту Нови Пазар, устаљен у употреби 

код локалног становништва. Назив изведен по 

називу насељеног места Нови Пазар (у локалном 

изговору Пазар). Улица је заједничка са другим 

насељеним местима. 

 

2. Улица Капрљска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Пазарски 

друм (кп 5486), почиње у кп 4045, између кп 4037 и 

кп 4295, протеже се дуж кп 4045, кп 5484, кп 5483 

у којој се и завршава, између кп 4151 и кп 4154, а 

све у КО Штаваљ.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за улицу, устаљен у употреби код локалног 

становништва, непознате етимологије.   

 

3. Улица Заграђанска  

Опис (обухват): Улица почиње у кп 5484, између 

кп 4059/1 и кп 4159, протеже се дуж кп 5484 у којој 

се и завршава, између кп 4049 и кп 4161, а све у КО 

Штаваљ.  

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Заграђанин, чији припадници 

у претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Заграђанин живе у Сјеници, Богутима, 

Штављу, Београду и другим местима. Међу 

познатијим представницима породице Заграђанин 

су: народни посланик Владан Заграђанин (рођ. 

1964. године), дугогодишњи директор сјеничког 

Аутотранспортног предузећа Десимир Деско 

Заграђанин (рођ. 1936. године), дугогодишњи шеф 

Месне канцеларије у Штављу Радета Заграђанин 

 

10. Zaselak Obućine 

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 787, sve u КO Кladnica. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv po prezimenu porodice Obućina, koji žive 

na tom području. Pripadnici porodice Obućina 

žive u Sjenici, Кladnici, Ivanjici, Novoj Varoši, 

Čačku i drugim mjestima. Među najpoznatijim 

predstavnicima porodice Obućina je bivši profesor 

matematike u sjeničkoj gimnaziji Vojo Obućina 

(rođ. 1953. godine), specijalista pedijatrije dr 

Desa Obućina (1957. godine) 

 

Član 53. 

 

U naseljenom mjestu Кneževac utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Pazarski drum 

Opis (obuhvat): Ulica je produžetak Ulice 

Pazarski drum u naseljenom mjestu Кokošiće, 

počinje u kp 5486 , između kp 3974 i kp 3982, 

proteže se duž kp 5486 u kojoj se i završava, 

između kp 5159 i kp 5161, a sve u КO Štavalj.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

ulicu - dio puta prema susjednom gradu i 

naseljenom mjestu Novi Pazar, ustaljen u upotrebi 

kod lokalnog stanovništva. Naziv izveden po 

nazivu naseljenog mjesta Novi Pazar (u lokalnom 

izgovoru Pazar). Ulica je zajednička sa drugim 

naseljenim mjestima. 

 

2. Ulica Кaprljska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Pazarski 

drum (kp 5486), počinje u kp 4045, između kp 

4037 i kp 4295, proteže se duž kp 4045, kp 5484, 

kp 5483 u kojoj se i završava, između kp 4151 i 

kp 4154, a sve u КO Štavalj.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

ulicu, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva, nepoznate etimologije.   

 

3. Ulica Zagrađanska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 5484, između 

kp 4059/1 i kp 4159, proteže se duž kp 5484 u 

kojoj se i završava, između kp 4049 i kp 4161, a 

sve u КO Štavalj.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Zagrađanin, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Zagrađanin žive u Sjenici, Bogutima, Štavlju, 

Beogradu i drugim mjestima. Među poznatijim 

predstavnicima porodice Zagrađanin su: narodni 

poslanik Vladan Zagrađanin (rođ. 1964. godine), 

dugogodišnji direktor sjeničkog Autotransportnog 

preduzeća Desimir Desko Zagrađanin (rođ. 1936. 

godine), dugogodišnji šef Mjesne kancijelarije u 

Štavlju Radeta Zagrađanin (rođ. 1937. godine) i 



(рођ. 1937. године) и др. 

 

4. Улица Живаљевића 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Пазарски 

друм (кп 5486), почиње у кп 5126, између кп 5086 и 

кп 5133, протеже се дуж кп 5126, кп 5088 у којој се 

и завршава, између кп 5091 и кп 5104, а све у КО 

Штаваљ. 

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Живаљевић, чији припадници 

у претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Живаљевић данас живе у Сјеници, 

Штављу, Кнежевцу, Новом Пазару, Краљеву и 

другим местима. Међу познатије припаднике 

породице Живаљевић спадају: угледни домаћини 

из овог Тодор Живаљевић (1907-1980) и Спиро 

Живаљевић (1909-1987), књижевник Боривоје - 

Боро Живаљевић (рођ. 1955. године) - аутор збирки 

песама "Поглед са Голије" и "Јецај срца", као и 

романа "Бели каранфили", бивши председник 

Републичке комисије ПИО фонда др Мико 

Живаљевић (рођ. 1956. године).  

 

5. Заселак Бреза  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 3668, све у КО Штаваљ. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по дрвету брези. 

 

Члан 54. 

 

У насељеном месту Кокошиће утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Пазарски друм 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 5486, између 

кп 4534 и кп 4536, протеже се дуж кп 5486 у којој 

се и завршава, између кп 3971 и кп 4458, а све у КО 

Штаваљ.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за улицу - део пута према суседном граду и 

насељеном месту Нови Пазар, устаљен у употреби 

код локалног становништва. Назив изведен по 

називу насељеног места Нови Пазар (у локалном 

изговору Пазар). Улица је заједничка са другим 

насељеним местима. 

 

2. Улица Рудничка  

Опис (обухват): Улица почиње у кп 4461, између 

кп 3977 и кп 4465/2, пролази кроз кп 3970 у којој се 

и завршава, између кп 3975 и кп 4465/2, а све у КО 

Штаваљ.  

Образложење: Назив за улицу изведен по Руднику 

угља Штаваљ.  

 

3. Улица Боре Јелића 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Пазарски 

друм (кп 5486), почиње у кп 5488, између кп 4451 и 

кп 4558, протеже се дуж кп 5488 у којој се и 

dr. 

 

4. Ulica Živaljevića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Pazarski 

drum (kp 5486), počinje u kp 5126, između kp 

5086 i kp 5133, proteže se duž kp 5126, kp 5088 u 

kojoj se i završava, između kp 5091 i kp 5104, a 

sve u КO Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Živaljević, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Živaljević danas žive u Sjenici, Štavlju, 

Кneževcu, Novom Pazaru, Кraljevu i drugim 

mjestima. Među poznatije pripadnike porodice 

Živaljević spadaju: ugledni domaćini iz ovog 

Todor Živaljević (1907-1980) i Spiro Živaljević 

(1909-1987), književnik Borivoje - Boro 

Živaljević (rođ. 1955. godine) - autor zbirki 

pjesama "Pogled sa Golije" i "Jecaj srca", kao i 

romana "Beli karanfili", bivši predsjednik 

Republičke komisije PIO fonda dr Miko 

Živaljević (rođ. 1956. godine).  

 

5. Zaselak Breza  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 3668, sve u КO Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po drvetu brezi. 

 

Član 54. 

 

U naseljenom mjestu Кokošiće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Pazarski drum 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 5486, između 

kp 4534 i kp 4536, proteže se duž kp 5486 u kojoj 

se i završava, između kp 3971 i kp 4458, a sve u 

КO Štavalj.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

ulicu - dio puta prema susjednom gradu i 

naseljenom mjestu Novi Pazar, ustaljen u upotrebi 

kod lokalnog stanovništva. Naziv izveden po 

nazivu naseljenog mjesta Novi Pazar (u lokalnom 

izgovoru Pazar). Ulica je zajednička sa drugim 

naseljenim mjestima. 

 

2. Ulica Rudnička  

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 4461, između 

kp 3977 i kp 4465/2, prolazi kroz kp 3970 u kojoj 

se i završava, između kp 3975 i kp 4465/2, a sve u 

КO Štavalj.  

Obrazloženje: Naziv za ulicu izveden po Rudniku 

uglja Štavalj.  

 

3. Ulica Bore Jelića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Pazarski 

drum (kp 5486), počinje u kp 5488, između kp 

4451 i kp 4558, proteže se duž kp 5488 u kojoj se 



завршава, између кп 4383 и кп 4394, а све у КО 

Штаваљ. 

Обазложење: Борисав - Боро Јелић (1948-2011) је 

био узорни сјенички просветни радник и изврстан 

спортиста. Завршио је Факултет за физичко 

васпитање и дуги низ година радио је као професор 

физичког васпитања у основним школама у 

Штављу и Сјеници, те Техничкој школи у Сјеници. 

Биран је за председника Месне заједнице Штаваљ. 

Био је учесник више омладинских радних акција. 

Био је покретач многих акција на унапређењу 

живота грађана у Месној заједници Штаваљ. Као 

добар спортиста учествовао је на МОСИ играма, на 

којима је освајао више медаља. Умро је 25. октобра 

2011. године.  

 

4. Улица Пејчиновића 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Боре 

Јелића (кп 5488), почиње у кп 4559, између кп 4558 

и кп 4565, протеже се дуж кп 4559, кп 4569, 

пролази кроз кп 4580, кп 4624/1, кп 4603 у којој се 

и завршава, између кп 4602 и кп 4607, а све у КО 

Штаваљ. 

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Пејчиновић, чији припадници 

у претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Пејчиновић живе у Сјеници, Кнежевцу, 

Кокошићима, Чачку, Крагујевцу и другим местима. 

Међу припадницима породице Пејчиновић у Сје-

ници има припадника и српске и бошњачке нацио-

налности. Познатији представници породице Пеј-

чиновић су: угледни домаћини из овог краја Тео-

досије Пејчиновић (1893-1967), Радоје Пејчиновић 

(1874-1960), Вуле Печиновић (1895-1966). Међу 

познатијим припадницима породице Пејчиновић су 

и: дугогодишњи друштвено-политички радник и 

директор сјеничке Електродистрибуције Велиша 

Пејчиновић (рођ. 1960. године), фудбалер београд-

ског Рада и Црвене звезде, немачке Херте, фран-

цуске Нице и руске Локомотиве Немања Пејчи-

новић (рођ. 1987. године) и др. 

 

5. Улица Цмиљевачка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Пазарски 

друм (кп 5486), почиње у кп 4556, између кп 4558 и 

кп 4555, протеже се дуж кп 4556 у којој се и 

завршава, између кп 4545 и кп 4659, а све у КО 

Штаваљ. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по локалитету Цмиљевац.  

 

6. Заселак Главица 

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 4781, кп 4783, кп 4800, све у КО 

Штаваљ. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по врху (глави, 

локално "главица") брда.   

 

i završava, između kp 4383 i kp 4394, a sve u КO 

Štavalj. 

Obazloženje: Borisav - Boro Jelić (1948-2011) je 

bio uzorni sjenički prosvjetni radnik i izvrstan 

sportista. Završio je Fakultet za fizičko vaspitanje 

i dugi niz godina radio je kao profesor fizičkog 

vaspitanja u osnovnim školama u Štavlju i Sjenici, 

te Tehničkoj školi u Sjenici. Biran je za 

predsjednika Mjesne zajednice Štavalj. Bio je 

učesnik više omladinskih radnih akcija. Bio je 

pokretač mnogih akcija na unapređenju života 

građana u Mjesnoj zajednici Štavalj. Кao dobar 

sportista učestvovao je na MOSI igrama, na 

kojima je osvajao više medalja. Umro je 25. 

oktobra 2011. godine.  

 

4. Ulica Pejčinovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Bore 

Jelića (kp 5488), počinje u kp 4559, između kp 

4558 i kp 4565, proteže se duž kp 4559, kp 4569, 

prolazi kroz kp 4580, kp 4624/1, kp 4603 u kojoj 

se i završava, između kp 4602 i kp 4607, a sve u 

КO Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Pejčinović, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Pejčinović žive u Sjenici, Кneževcu, Кokošićima, 

Čačku, Кragujevcu i drugim mjestima. Među 

pripadnicima porodice Pejčinović u Sjenici ima 

pripadnika i srpske i bošnjačke nacionalnosti. 

Poznatiji predstavnici porodice Pejčinović su: 

ugledni domaćini iz ovog kraja Teodosije Pejči-

nović (1893-1967), Radoje Pejčinović (1874-

1960), Vule Pečinović (1895-1966). Među 

poznati-jim pripadnicima porodice Pejčinović su 

i: dugogodišnji društveno-politički radnik i direk-

tor sjeničke Elektrodistribucije Veliša Pejčinović 

(rođ. 1960. godine), fudbaler beogradskog Rada i 

Crvene zvezde, njemačke Herte, francuske Nice i 

ruske Lokomotive Nemanja Pejčinović (rođ. 

1987. godine) i dr. 

 

5. Ulica Cmiljevačka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Pazarski 

drum (kp 5486), počinje u kp 4556, između kp 

4558 i kp 4555, proteže se duž kp 4556 u kojoj se 

i završava, između kp 4545 i kp 4659, a sve u КO 

Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po lokalitetu Cmiljevac.  

 

6. Zaselak Glavica 

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 4781, kp 4783, kp 4800, sve u КO 

Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po vrhu (glavi, 

lokalno "glavica") brda.   

 



Члан 55. 

 

У насељеном месту Козник утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Ајдиновска  

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Лијева Река иде дуж кп 2304 до 

границе са насељеним местом Милиће, КО Шаре.  

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Ајдиновић, која у претежном 

броју живи у улици и насељеном месту Козник. 

Припадници породице Ајдиновић живе у Сјеници, 

Камешници, Дугој Пољани, Кознику, Шарама, 

Жабрену, Новом Пазару, Тутину и другим мес-

тима. Међу познатијим представницима породице 

Ајдиновић спада угледни домаћин из овог краја 

Рифат Ајдиновић (рођ. 1959. године).  

 

2. Улица Козничка  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2320 иде дуж 

кп 2281, 3798 и завршава се између кп 3484 и 3468, 

КО Шаре.  

Образложење: Назив улице изведен по насељеном 

месту Козник, којим у највећем делу пролази 

улица.  

 

3. Улица Шаранска  

Опис (обухват): Улица почиње између кп 3615 и кп 

3608, пружа се дуж кп 3796 и завршава између кп 

3611 и кп 3564, све у КО Шаре.  

Образложење: Назив улице по незиву насељеног 

места Шаре. 

 

4. Заселак Нуховићи 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 3406, 

3407 и 3504, КО Шаре. 

Образложење: Назив засеока по презимену поро-

дице Нуховић, која живи у засеоку. Припадници 

породице Нуховић живе у Сјеници, Кознику, Вапи, 

Дугој Пољани, Раждагињи, Новом Пазару и другим 

местима. Један од познатијих припадника породиец 

Нуховић је бивши председник општине Сјеница 

(2000. године) и бивши државни секретар у Мини-

старству државне управе и локалне самоуправе 

Нусрет Нуховић (рођ. 1957. године). 

 

Члан 56. 

 

У насељеном месту Крајиновиће утврђују се 

следећи називи улица и засеока: 

 

1. Улица Куманичка  

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Тријебине, пролази кроз кп 55, 

простире се делом кп 54, пролази кроз кп 55, кп 57, 

кп 105, кп 274/1, кп 246, кп 2031, кп 2030, кп 2006, 

кп 2019, кп 2080/2 и завршава се на граници са 

насељеним местом Вишњева, кп 1994/1, КО 

Крајиновиће.  

Član 55. 

 

U naseljenom mjestu Кoznik utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Ajdinovska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa na-

seljenim mjestom Lijeva Reka ide duž kp 2304 do 

granice sa naseljenim mjestom Miliće, КO Šare.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po prezi-

menu porodice Ajdinović, koja u pretežnom broju 

živi u ulici i naseljenom mjestu Кoznik. Pripadnici 

porodice Ajdinović žive u Sjenici, Кamešnici, Du-

goj Poljani, Кozniku, Šarama, Žabrenu, Novom 

Pazaru, Tutinu i drugim mjestima. Među poznati-

jim predstavnicima porodice Ajdinović spada 

ugledni domaćin iz ovog kraja Rifat Ajdinović 

(rođ. 1959. godine).  

 

2. Ulica Кoznička  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2320 ide duž 

kp 2281, 3798 i završava se između kp 3484 i 

3468, КO Šare.  

Obrazloženje: Naziv ulice izveden po naseljenom 

mjestu Кoznik, kojim u najvećem dijelu prolazi 

ulica.  

 

3. Ulica Šaranska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 3615 i 

kp 3608, pruža se duž kp 3796 i završava između 

kp 3611 i kp 3564, sve u КO Šare.  

Obrazloženje: Naziv ulice po nezivu naseljenog 

mjesta Šare. 

 

4. Zaselak Nuhovići 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 3406, 

3407 i 3504, КO Šare. 

Obrazloženje: Naziv zaseoka po prezimenu 

porodice Nuhović, koja živi u zaseoku. Pripadnici 

porodice Nuhović žive u Sjenici, Кozniku, Vapi, 

Dugoj Poljani, Raždaginji, Novom Pazaru i 

drugim mjestima. Jedan od poznatijih pripadnika 

porodiec Nuhović je bivši predsjednik općine 

Sjenica (2000. godine) i bivši državni sekretar u 

Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave 

Nusret Nuhović (rođ. 1957. godine). 

 

Član 56. 

 

U naseljenom mjestu Кrajinoviće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Кumanička  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Trijebine, prolazi kroz kp 55, 

prostire se dijelom kp 54, prolazi kroz kp 55, kp 

57, kp 105, kp 274/1, kp 246, kp 2031, kp 2030, 

kp 2006, kp 2019, kp 2080/2 i završava se na 

granici sa naseljenim mjestom Višnjeva, kp 

1994/1, КO Кrajinoviće.  



Образложење: Назив улице по насељеном месту 

Куманица, према којем иде улица. 

 

2. Улица Жунића 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Куманичке, између кп 280 и кп 255/1, простире се 

делом кп 2786, целом дужином кп 1643, делом кп 

2786 и завршава се између кп 678 и кп 1550, КО 

Крајиновиће. 

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Жунић, чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Познатији припад-

ници породице Жунић су: угледни домаћини и 

трговци са овог подручја Василије Жунић (1930-

2008) и Велизар Жунић (рођ. 1935. године). 

 

3. Улица Школска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Жунића, 

од кп 2786, пролази кроз кп 338, кп 337, кп 341, 

326, кп 464, кп 2785 и завршава се на кп 45, између 

кп 2785 и кп 48, КО Крајиновиће. 

Образложење: Назив улице по близини школе у 

Крајиновићима, према којој иде улица.  

 

4. Заселак Фурунџића  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 1749, кп 1752, 

кп 1726, делове кп 1731 и кп 1727, КО Краји-

новиће. 

Образложење: Традиционални назив засеока по 

презимену породице Фурунџић која живи у 

засеоку. Припадници породице Фурунџић на ова 

подручја доселили су се из Црне Горе. Познатији 

припадник породице Фурунџић је Рацо Фурунџић 

(1940-2010), некадашњи наставник физике и хемије 

у Основној школи "Свети Сава" на Барама. 

 

5. Заселак Кривчевићи  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 1895, кп 1896, 

кп 1891, кп 1847, кп 1846, кп 1826, кп 1812, кп 

1817, кп 1500/2 и део кп 1808, КО Крајиновиће. 

Образложење: Традиционални назив засеока по 

презимену породице Кривчевић чији припадници 

живе у засеоку. Припадници породице Кривчевић 

живе у Крајиновићима, Краљеву, Крагујевцу и 

другим местима. Међу познатијим представницима 

породице Кривчевић су угледни домаћини 

Јефтимије Кривчевић (1915-1997) и Љубо 

Кривчевић (1917-1998). 

 

6. Заселак Словићи  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 1202, кп 1218, 

кп 1216 и кп 1221, све у КО Крајиновиће. 

Образложење: Традиционални назив засеока по 

презимену породице Словић која живи у засеоку. 

Припадници породице Словић живе у Сјеници, 

Крајиновићима и другиим местима. Познатији 

представници породице Словић су: некадашњи 

наставник овдашње основне школе Леко Словић 

(1943-2016), бивши чиновник републичког МУП-а 

у Београду Драгутин Словић (рођ. 1946. године) и 

Obrazloženje: Naziv ulice po naseljenom mjestu 

Кumanica, prema kojem ide ulica. 

 

2. Ulica Žunića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Кumaničke, između kp 280 i kp 255/1, prostire se 

dijelom kp 2786, cijelom dužinom kp 1643, 

dijelom kp 2786 i završava se između kp 678 i kp 

1550, КO Кrajinoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Žunić, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Poznatiji pripadnici 

porodice Žunić su: ugledni domaćini i trgovci sa 

ovog područja Vasilije Žunić (1930-2008) i 

Velizar Žunić (rođ. 1935. godine). 

 

3. Ulica Školska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Žunića, od 

kp 2786, prolazi kroz kp 338, kp 337, kp 341, 

326, kp 464, kp 2785 i završava se na kp 45, 

između kp 2785 i kp 48, КO Кrajinoviće. 

Obrazloženje: Naziv ulice po blizini škole u 

Кrajinovićima, prema kojoj ide ulica.  

 

4. Zaselak Furundžića  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 1749, kp 

1752, kp 1726, dijelove kp 1731 i kp 1727, КO 

Кrajinoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka po 

prezimenu porodice Furundžić koja živi u 

zaseoku. Pripadnici porodice Furundžić na ova 

područja doselili su se iz Crne Gore. Poznatiji 

pripadnik porodice Furundžić je Raco Furundžić 

(1940-2010), nekadašnji nastavnik fizike i hemije 

u Osnovnoj školi "Sveti Sava" na Barama. 

 

5. Zaselak Кrivčevići  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 1895, kp 

1896, kp 1891, kp 1847, kp 1846, kp 1826, kp 

1812, kp 1817, kp 1500/2 i dio kp 1808, КO 

Кrajinoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka po 

prezimenu porodice Кrivčević čiji pripadnici žive 

u zaseoku. Pripadnici porodice Кrivčević žive u 

Кrajinovićima, Кraljevu, Кragujevcu i drugim 

mjestima. Među poznatijim predstavnicima 

porodice Кrivčević su ugledni domaćini Jeftimije 

Кrivčević (1915-1997) i Ljubo Кrivčević (1917-

1998). 

 

6. Zaselak Slovići  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 1202, kp 

1218, kp 1216 i kp 1221, sve u КO Кrajinoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka po 

prezimenu porodice Slović koja živi u zaseoku. 

Pripadnici porodice Slović žive u Sjenici, Кrajino-

vićima i drugiim mjestima. Poznatiji predstavnici 

porodice Slović su: nekadašnji nastavnik ovdašnje 

osnovne škole Leko Slović (1943-2016), bivši 

činovnik republičkog MUP-a u Beogradu 



др.  

 

7. Заселак Бараћи  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 1366, кп 

1363/1, кп 1363/2, кп 1352 и кп 1255, све у КО 

Рајиновиће. 

Образложење: Традиционални назив засеока по 

презимену породице Бараћ, чији припадници живе 

у засеоку. Припадници породице Бараћ живе у 

Барама, Блату, Плани, Тутићима, Крајиновићима, 

Београду, Бијелом Пољу и другим местима. Међу 

најпознатијим представницима породице Бараћ је 

један од најпознатијих савремених гуслара 

Властимир Бараћ (рођ. 1960. године). 

 

8. Заселак Вагани  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 1142 и кп 

1151, КО Крајиновиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив је највероватније изведен по 

речи „вага (вагање)“ - место где се мерила (вагала) 

стока која је на трговачким путевима пролазила 

овим пограничним пределима. 

 

Члан 57. 

 

У насељеном месту Криваја утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Нововарошка 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Доње Горачиће, између кп 121 

и кп 3042, пружа се целом дужином кп 2433, улица 

се завршава између кп 192 и кп 1733, све у Доње 

Лопиже.  

Образложење: Назив улице по суседној општини и 

насељеном месту Нова Варош, према којој иде 

улица. 

 

2. Улица Кривајска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Доње Горачиће, на кп 3037, 

прелази преко кп 3033, целом дужином кп 2840, 

прелази преко кп 2859, кп 2864, кп 2857, кп 2868, 

делом дуж кп 2899, преко кп 2701, кп 2705, кп 

2711, кп 2713, кп 2330, кп 2329, делом дуж кп 3440, 

улица се завршава на граници са насељеним 

местом Машовиће, између кп 3039/2 и кп 3039/1, 

све у КО Доње Лопиже. 

Образложење: Назив улице по насељеном месту 

Криваја, којим у највећем делу пролази улица.  

 

3. Заселак Васојевићи 

Опис (обухват): Заселак обухвата простор између 

кп 2515, кп 2665, кп 2380 и кп 2443, све у КО Доње 

Лопиже. 

Образложење: Традиционални назив засеока по 

презимену породице Васојевић, чији припадници 

живе у засеоку. Васојевићи су једно од најброј-

Dragutin Slović (rođ. 1946. godine) i dr.  

 

7. Zaselak Baraći  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 1366, kp 

1363/1, kp 1363/2, kp 1352 i kp 1255, sve u КO 

Rajinoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka po 

prezimenu porodice Barać, čiji pripadnici žive u 

zaseoku. Pripadnici porodice Barać žive u 

Barama, Blatu, Plani, Tutićima, Кrajinovićima, 

Beogradu, Bijelom Polju i drugim mjestima. 

Među najpoznatijim predstavnicima porodice 

Barać je jedan od najpoznatijih savrijemenih 

guslara Vlastimir Barać (rođ. 1960. godine). 

 

8. Zaselak Vagani  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 1142 i kp 

1151, КO Кrajinoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv je najvjerovatnije izveden po 

riječi „vaga (vaganje)“ - mjesto gdje se merila 

(vagala) stoka koja je na trgovačkim putevima 

prolazila ovim pograničnim predjelima. 

 

Član 57. 

 

U naseljenom mjestu Кrivaja utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Novovaroška 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Donje Goračiće, između kp 

121 i kp 3042, pruža se cijelom dužinom kp 2433, 

ulica se završava između kp 192 i kp 1733, sve u 

Donje Lopiže.  

Obrazloženje: Naziv ulice po susjednoj općini i 

naseljenom mjestu Nova Varoš, prema kojoj ide 

ulica. 

 

2. Ulica Кrivajska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Donje Goračiće, na kp 3037, 

prelazi preko kp 3033, cijelom dužinom kp 2840, 

prelazi preko kp 2859, kp 2864, kp 2857, kp 2868, 

dijelom duž kp 2899, preko kp 2701, kp 2705, kp 

2711, kp 2713, kp 2330, kp 2329, dijelom duž kp 

3440, ulica se završava na granici sa naseljenim 

mjestom Mašoviće, između kp 3039/2 i kp 

3039/1, sve u КO Donje Lopiže. 

Obrazloženje: Naziv ulice po naseljenom mjestu 

Кrivaja, kojim u najvećem dijelu prolazi ulica.  

 

3. Zaselak Vasojevići 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata prostor između 

kp 2515, kp 2665, kp 2380 i kp 2443, sve u КO 

Donje Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka po 

prezimenu porodice Vasojević, čiji pripadnici žive 

u zaseoku. Vasojevići su jedno od najbrojnijih 



нијих племена у целокупном пограничном крају 

Сјенице и Бијелог Поља. Припадници породице 

Васојевић живе у Сјеници, Криваји, Доњим 

Лопижама, Машовићима, Драгојловићима, Бачији, 

Новом Пазару, Сарајеву, Новој Вароши, Краљеву, 

Чачку, Крагујевцу, Београду и другим местима. 

Међу најзначајније припаднике породице Васоје-

вић спадају: епски лик у косовском циклусу српске 

епске поезије и легендарни предак племена Васоје-

вића Стево Васојевић (14-15. век), учесник НОР-а 

Јефто Васојевић (1916-1980), угледни сјенички 

професор математике и бивши посланик у Скупш-

тине СРЈ Миро Васојевић (рођ. 1955. године) и др.  

 

Члан 58. 

 

У насељеном месту Крња Јела утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Растеновићка 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Растеновиће иде дуж кп 2883, 

1992, 1993 до границе са насељним местом Баћица, 

КО Тузиње.  

Образложење: Назив улице по насељеном месту 

Растеновиће, према којем иде улица.  

 

2. Улица Крњојелска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2883 иде 

преко кп 2035, 2055, 2054, 2060, 2072, 2105, 2162, 

КО Тузиње. 

Образложење: Назив улице по насељеном месту 

Крња Јела, према којем иде улица.  

 

Члан 59. 

 

У насељеном месту Крстац утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Шапоњића 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1320/1, између 

кп 1320/2 и кп 1324, протеже се дуж кп 2204/2 у 

којој се и завршава, између кп 1520 и кп 1800, а све 

у КО Крстац. 

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Шапоњић, чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Шапоњић живе у Сјеници, Крстцу, Новој 

Вароши, Ужицу и другим местима. Међу поз-

натијим припадницима породице Шапоњић 

спадају: некадашњи учитељ и публициста Недељко 

Шапоњић (рођ. 1945. године), познати новинар 

Зоран Шапоњић (рођ. 1964. године), познати 

сјенички наставник математике Милисав - Мића 

Шапоњић (рођ. 1947. године) и др. 

 

2. Улица Крстачка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Шапоњића (кп 2204/2), почиње у кп 1333 , између 

кп 1324 и кп 1334, пролази кроз кп 1333, кп 1369, 

plemena u cijelokupnom pograničnom kraju 

Sjenice i Bijelog Polja. Pripadnici porodice Vaso-

jević žive u Sjenici, Кrivaji, Donjim Lopižama, 

Mašovićima, Dragojlovićima, Bačiji, Novom Pa-

zaru, Sarajevu, Novoj Varoši, Кraljevu, Čačku, 

Кragujevcu, Beogradu i drugim mjestima. Među 

najznačajnije pripadnike porodice Vasojević spa-

daju: epski lik u kosovskom ciklusu srpske epske 

poezije i legendarni predak plemena Vasojevića 

Stevo Vasojević (14-15. vijek), učesnik NOR-a 

Jefto Vasojević (1916-1980), ugledni sjenički 

profesor matematike i bivši poslanik u Skupštine 

SRJ Miro Vasojević (rođ. 1955. godine) i dr.  

 

Član 58. 

 

U naseljenom mjestu Кrnja Jela utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Rastenovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Rastenoviće ide duž kp 2883, 

1992, 1993 do granice sa naseljnim mjestom 

Baćica, КO Tuzinje.  

Obrazloženje: Naziv ulice po naseljenom mjestu 

Rastenoviće, prema kojem ide ulica.  

 

2. Ulica Кrnjojelska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2883 ide 

preko kp 2035, 2055, 2054, 2060, 2072, 2105, 

2162, КO Tuzinje. 

Obrazloženje: Naziv ulice po naseljenom mjestu 

Кrnja Jela, prema kojem ide ulica.  

 

Član 59. 

 

U naseljenom mjestu Кrstac utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Šaponjića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1320/1, 

između kp 1320/2 i kp 1324, proteže se duž kp 

2204/2 u kojoj se i završava, između kp 1520 i kp 

1800, a sve u КO Кrstac. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Šaponjić, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Šaponjić žive u Sjenici, Кrstcu, Novoj Varoši, 

Užicu i drugim mjestima. Među poznatijim pri-

padnicima porodice Šaponjić spadaju: nekadašnji 

učitelj i publicista Nedeljko Šaponjić (rođ. 1945. 

godine), poznati novinar Zoran Šaponjić (rođ. 

1964. godine), poznati sjenički nastavnik 

matematike Milisav - Mića Šaponjić (rođ. 1947. 

godine) i dr. 

 

2. Ulica Кrstačka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Šaponjića 

(kp 2204/2), počinje u kp 1333 , između kp 1324 i 

kp 1334, prolazi kroz kp 1333, kp 1369, proteže 



протеже се дуж кп 1468, кп 2204/1, кп 1545, кп 

1544, кп 1553, пролази кроз кп 1562, кп 1663, кп 

2203, протеже се дуж кп 2202 у којој се и завршава, 

између кп 720 и кп 1698, а све у КО Крстац. 

Образложење: Традиционални назив улице, по 

називу насељеног места Крстац, кроз које пролази 

улица. 

 

3. Заселак Луке  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 1123/2, кп 1122/2, све у КО Крстац. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по локалном изразу 

"луке" - место у долини обрасло дрвећем, у 

близини воденог тока. 

 

Члан 60. 

 

У насељеном месту Крће утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Тутинска 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 124 , између кп 

123 и кп 125, протеже се дуж кп 124, кп 769, делом 

кп 768, дуж кп 770 у којој се и завршава, између кп 

571 и кп 580, а све у КО Крће.  

Образложење: Назив улице по суседној општини и 

насељеном месту Тутин, према којем иде улица. 

 

2. Улица Елезовска  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 770), почиње у кп 767, између кп 219 и кп 567, 

протеже се дуж кп 767 у којој се и завршава, 

између кп 451 и кп 498, а све у КО Крће. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Елезовић, чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Елезовић данас живе у Сјеници, Крћу, 

Раждагињи и другим местима. Међу познатијим 

представницима породице Елезовић је угледни 

сјенички кројач Шефћет Елезовић (рођ. 1956. 

године). 

 

3. Улица Фековићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 768), почиње у кп 768, између кп 154 и кп 295, 

протеже се дуж кп 768 у којој се и завршава, 

између кп 377 и кп 403, а све у КО Крће. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Фековић, чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Фековић живе у Сјеници, Крћу, Расну, 

Новом Пазару и другим местима. Међу познатијим 

представницима породице Фековић су: певач 

народне музике Реуф Фековић (рођ. 1952. године), 

шеф експозитуре Војвођанске банке у Сјеници 

Суад Фековић (рођ. 1972. године), угледни 

se duž kp 1468, kp 2204/1, kp 1545, kp 1544, kp 

1553, prolazi kroz kp 1562, kp 1663, kp 2203, 

proteže se duž kp 2202 u kojoj se i završava, 

između kp 720 i kp 1698, a sve u КO Кrstac. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, po nazi-

vu naseljenog mjesta Кrstac, kroz koje prolazi 

ulica. 

 

3. Zaselak Luke  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 1123/2, kp 1122/2, sve u КO Кrstac. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po lokalnom izrazu 

"luke" - mjesto u dolini obraslo drvećem, u blizini 

vodenog toka. 

 

Član 60. 

 

U naseljenom mjestu Кrće utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Tutinska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 124 , između 

kp 123 i kp 125, proteže se duž kp 124, kp 769, 

dijelom kp 768, duž kp 770 u kojoj se i završava, 

između kp 571 i kp 580, a sve u КO Кrće.  

Obrazloženje: Naziv ulice po susjednoj općini i 

naseljenom mjestu Tutin, prema kojem ide ulica. 

 

2. Ulica Elezovska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 770), počinje u kp 767, između kp 219 i kp 

567, proteže se duž kp 767 u kojoj se i završava, 

između kp 451 i kp 498, a sve u КO Кrće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Elezović, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Elezović danas žive u Sjenici, Кrću, Raždaginji i 

drugim mjestima. Među poznatijim 

predstavnicima porodice Elezović je ugledni 

sjenički krojač Šefćet Elezović (rođ. 1956. 

godine). 

 

3. Ulica Fekovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 768), počinje u kp 768, između kp 154 i kp 

295, proteže se duž kp 768 u kojoj se i završava, 

između kp 377 i kp 403, a sve u КO Кrće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Feković, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Feković žive u Sjenici, Кrću, Rasnu, Novom 

Pazaru i drugim mjestima. Među poznatijim 

predstavnicima porodice Feković su: pjevač 

narodne muzike Reuf Feković (rođ. 1952. 

godine), šef ekspoziture Vojvođanske banke u 

Sjenici Suad Feković (rođ. 1972. godine), ugledni 



Сјеничанин и дугогодишњи радник Телекома 

Махмут Фековић (рођ. 1958. године). 

 

4. Улица Муратовска  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 768), почиње у кп 768, између кп 163 и кп 207, 

протеже се дуж кп 768, кп 652, кп 653, кп 656, кп 

615 (КО Врсјенице) у којој се и завршава, између 

кп 581 и кп 680 (КО Врсјенице), а све у КО Крће. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по прези-

мену породице Муратовић, чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници по-

родице Муратовић живе у Сјеници, Врсјеницама, 

Житнићу, Крћу, Новом Пазару и другим местима. 

Међу познатијим припадницима породице Мурато-

вић су: универзитетски професор др Адмир Мура-

товић (рођ. 1977. године), познати хуманитарац во-

лонтер Хидо Муратовић (рођ. 1959. године), 

некадашњи одборник у Скупштини општине Сје-

ница Сулејман Муратовић (рођ. 1935. године) и др. 

 

 

5. Улица Мујовска  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 770), почиње у кп 194, између кп 195 и кп 596, 

протеже се дуж кп 194 у којој се и завршава, 

између кп 204 и кп 629, а све у КО Крће. 

Образложење: Традиционални назив улице, по 

презимену породице Мујовић, чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Мујовић живе у Сјеници, Крћу, Дугој 

Пољани, Дражевићима, Новом Пазару и другим 

местиима. Међу најпознатије припаднике породице 

Мујовић спадају: некадашњи судија Основног суда 

у Сјеници и угледни сјенички адвокат Мујо 

Мујовић (1928-2008), познати сјенички фудбалер 

Касо Мујовић (рођ. 1947. године), актуелни 

председник општине Сјеница Хазбо Мујовић (рођ. 

1965. године). 

 

6. Улица Дубињска  

Опис (обухват): Улица почиње у кп 4355 (КО 

Сјеница, између кп 3/2 и кп 3540 (КО Сјеница), 

протеже се дуж кп 3540 (КО Сјеница), кп 2892 (КО 

Драгојловиће), кп 91 у којој се и завршава, између 

кп 44 и кп 4 (КО Драгојловиће), а све у КО Крће.  

Образложење: Традиционални назив улице према 

суседном геoграфском појму - делу насељеног 

места Дубиње. 

 

 

Члан 61. 

 

У насељеном месту Лијева Река утврђују се 

следећи називи улица и засеока: 

 

1. Заселак Ћирковићи  

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 3251, 

3247, 3243 и 3213, КО Шаре. 

Sjeničanin i dugogodišnji radnik Telekoma 

Mahmut Feković (rođ. 1958. godine). 

 

4. Ulica Muratovska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 768), počinje u kp 768, između kp 163 i kp 

207, proteže se duž kp 768, kp 652, kp 653, kp 

656, kp 615 (КO Vrsjenice) u kojoj se i završava, 

između kp 581 i kp 680 (КO Vrsjenice), a sve u 

КO Кrće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio na-

seljenog mjesta kojim prolazi ulica, po prezimenu 

porodice Muratović, čiji pripadnici u pretežnom 

broju žive u ulici. Pripadnici porodice Muratović 

žive u Sjenici, Vrsjenicama, Žitniću, Кrću, No-

vom Pazaru i drugim mjestima. Među poznatijim 

pripadnicima porodice Muratović su: univerzitet-

ski profesor dr Admir Muratović (rođ. 1977. go-

dine), poznati humanitarac volonter Hido Murato-

vić (rođ. 1959. godine), nekadašnji odbornik u 

Skupštini općine Sjenica Sulejman Muratović 

(rođ. 1935. godine) i dr. 

 

5. Ulica Mujovska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 770), počinje u kp 194, između kp 195 i kp 

596, proteže se duž kp 194 u kojoj se i završava, 

između kp 204 i kp 629, a sve u КO Кrće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, po 

prezimenu porodice Mujović, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Mujović žive u Sjenici, Кrću, Dugoj Poljani, 

Draževićima, Novom Pazaru i drugim mjestima. 

Među najpoznatije pripadnike porodice Mujović 

spadaju: nekadašnji sudija Osnovnog suda u 

Sjenici i ugledni sjenički advokat Mujo Mujović 

(1928-2008), poznati sjenički fudbaler Кaso 

Mujović (rođ. 1947. godine), aktuelni predsjednik 

općine Sjenica Hazbo Mujović (rođ. 1965. 

godine). 

 

6. Ulica Dubinjska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 4355 (КO 

Sjenica, između kp 3/2 i kp 3540 (КO Sjenica), 

proteže se duž kp 3540 (КO Sjenica), kp 2892 

(КO Dragojloviće), kp 91 u kojoj se i završava, 

između kp 44 i kp 4 (КO Dragojloviće), a sve u 

КO Кrće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice prema 

susjednom geografskom pojmu - dijelu naseljenog 

mjesta Dubinje. 

 

Član 61. 

 

U naseljenom mjestu Lijeva Reka utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Zaselak Ćirkovići  

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 3251, 

3247, 3243 i 3213, КO Šare. 



Образложење: Традиционални назив засеока, по 

презимену породице Ћирковић која живи у 

засеоку. Припадници породице Ћирковић живе у 

Сјеници, Захумском, Милићима, Новом Пазару, 

Краљеву и другим местима. 

 

2. Заселак Величковићи  

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 2462, 

1170, 2774 и 2805, КО Шаре. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

презимену породице Величковић која живи у 

засеоку. Припадници породице Величковић живе у 

Сјеници, Захумском, Милићима, Црчеву, Новом 

Пазару, Краљеву, Чачку, Боеграду и другим 

местима. Од Сјеничких Величковића најпознатији 

је некадашњи професор језика и књижевности 

језика и књижевности у сјеничкој гимназији, 

истакнути књижевник и здравичар Велибор 

Величковић (рођ. 1951. године). 

 

Члан 62. 

 

У насељеном месту Љутаје утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Љутајска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Беле Воде иде дуж кп 2088 до 

границе са насељеним местом Шаре , КО Дуга 

Пољана.  

Образложење: Назив улице према насељеном месту 

Љутаје, којим у највећем делу пролази улица. 

 

2. Улица Пострмац 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Дуга Пољана иде дуж кп 2099 и 

завршава се између кп 1660/2 и 1671, КО Дуга 

Пољана. 

Традиционални топонимски назив, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по имену брда Стрмац - улица иде, пролази 

брдом Стрмцем. Улица је заједничка за неколико 

насељених места и носи исти назив као у другим 

насељеним местима кроз која пролази. 

 

3. Заселак Петине 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 928, 

889, 890 и 885, КО Дуга Пољана. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за улицу, устаљен у употреби код локалног 

становништва.  

 

Члан 63. 

 

У насељеном месту Машовиће утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Нововарошка 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Шушуре, између кп 559 и кп 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

prezimenu porodice Ćirković koja živi u zaseoku. 

Pripadnici porodice Ćirković žive u Sjenici, 

Zahumskom, Milićima, Novom Pazaru, Кraljevu i 

drugim mjestima. 

 

2. Zaselak Veličkovići  

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 2462, 

1170, 2774 i 2805, КO Šare. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

prezimenu porodice Veličković koja živi u 

zaseoku. Pripadnici porodice Veličković žive u 

Sjenici, Zahumskom, Milićima, Crčevu, Novom 

Pazaru, Кraljevu, Čačku, Boegradu i drugim 

mjestima. Od Sjeničkih Veličkovića najpoznatiji 

je nekadašnji profesor jezika i književnosti jezika 

i književnosti u sjeničkoj gimnaziji, istaknuti 

književnik i zdravičar Velibor Veličković (rođ. 

1951. godine). 

 

Član 62. 

 

U naseljenom mjestu Ljutaje utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Ljutajska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Bele Vode ide duž kp 2088 

do granice sa naseljenim mjestom Šare , КO Duga 

Poljana.  

Obrazloženje: Naziv ulice prema naseljenom mje-

stu Ljutaje, kojim u najvećem dijelu prolazi ulica. 

 

2. Ulica Postrmac 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Duga Poljana ide duž kp 

2099 i završava se između kp 1660/2 i 1671, КO 

Duga Poljana. 

Tradicionalni toponimski naziv, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po imenu brda Strmac - ulica ide, prolazi 

brdom Strmcem. Ulica je zajednička za nekoliko 

naseljenih mjesta i nosi isti naziv kao u drugim 

naseljenim mjestima kroz koja prolazi. 

 

3. Zaselak Petine 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 928, 

889, 890 i 885, КO Duga Poljana. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

ulicu, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva.  

 

Član 63. 

 

U naseljenom mjestu Mašoviće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Novovaroška 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Šušure, između kp 559 i kp 



548, пружа се дуж кп 2433 и завршава између кп 

192 КО Машовиће и кп 1733 КО Горње Горачиће.  

Образложење: Назив улице по суседној општини и 

насељеном месту Нова Варош, према којој иде 

улица. 

 

2. Улица Горњомашовска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Нововарошке, на кп 2433, пружа се дуж кп 2436 и 

завршава између кп 252 и кп 1329, КО Машовиће. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

према делу насељеног места Горње Машовиће, 

којим пролази улица, односно према положају 

улице у односу на централни део насељеног мсета 

Машовиће (у горњем делу насељеног места). 

 

3. Улица Доњомашовска  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Горњомашовске, на кп 2436, иде дуж кп 1250, 

прелази преко кп 1347/2 и завршава на кп 2437, КО 

Машовиће.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

према делу насељеног места Горње Машовиће, 

којим пролази улица, односно према положају 

улице у односу на централни део насељеног мсета 

Машовиће (у доњем делу насељеног места). 

 

4. Улица Јадовничка 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 1248 и кп 

1203, пружа се делом дуж кп 2437, делом дуж кп 

2436, све у КО Машовиће.и завршава на кп 118/1 

КО Божов Поток, између кп 543 КО Божов Поток и 

кп 2340 КО Машовиће. 

Образложење: Назив улице према планини 

Јадовник. Улица је заједничка са насељеним 

местима Праља и Божов Поток.  

 

5. Улица Пешићка 

Опис (обухват): Улица почиње на кп 196/1, прелази 

преко кп 196/1, кп 96, кп 107, кп 129, кп 76 и 

завршава на кп 64, КО Машовиће. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Пешић, чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Пешић живе у Сјеници, 

Доњим Лопижама, Машовићима, Ступу, Краљеву, 

Чачку и другим местима. Међу познатијим 

представницима породице Пешић је асистент на 

Саобраћајном факултету у Београду и председник 

Агенције за безбедност саобраћаја Душко Пешић 

(рођ. 1981. године). 

 

6. Улица Киковска 

Опис (обухват): Улица почиње на кп 196/1, пружа 

се делом дуж кп 2432, делом кп 168, прелази преко 

кп 172, кп 1405 и завршава на кп 1399, КО 

Машовиће. 

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

548, pruža se duž kp 2433 i završava između kp 

192 КO Mašoviće i kp 1733 КO Gornje Goračiće.  

Obrazloženje: Naziv ulice po susjednoj općini i 

naseljenom mjestu Nova Varoš, prema kojoj ide 

ulica. 

 

2. Ulica Gornjomašovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Novovaroške, na kp 2433, pruža se duž kp 2436 i 

završava između kp 252 i kp 1329, КO Mašoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

prema dijelu naseljenog mjesta Gornje Mašoviće, 

kojim prolazi ulica, odnosno prema položaju ulice 

u odnosu na centralni dio naseljenog mseta 

Mašoviće (u gornjem dijelu naseljenog mjesta). 

 

3. Ulica Donjomašovska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Gornjomašovske, na kp 2436, ide duž kp 1250, 

prelazi preko kp 1347/2 i završava na kp 2437, 

КO Mašoviće.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

prema dijelu naseljenog mjesta Gornje Mašoviće, 

kojim prolazi ulica, odnosno prema položaju ulice 

u odnosu na centralni dio naseljenog mseta 

Mašoviće (u donjem dijelu naseljenog mjesta). 

 

4. Ulica Jadovnička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 1248 i 

kp 1203, pruža se dijelom duž kp 2437, dijelom 

duž kp 2436, sve u КO Mašoviće.i završava na kp 

118/1 КO Božov Potok, između kp 543 КO 

Božov Potok i kp 2340 КO Mašoviće. 

Obrazloženje: Naziv ulice prema planini 

Jadovnik. Ulica je zajednička sa naseljenim 

mjestima Pralja i Božov Potok.  

 

5. Ulica Pešićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje na kp 196/1, prelazi 

preko kp 196/1, kp 96, kp 107, kp 129, kp 76 i 

završava na kp 64, КO Mašoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Pešić, čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Pešić žive u Sjenici, Donjim 

Lopižama, Mašovićima, Stupu, Кraljevu, Čačku i 

drugim mjestima. Među poznatijim 

predstavnicima porodice Pešić je asistent na 

Saobraćajnom fakultetu u Beogradu i predsjednik 

Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić 

(rođ. 1981. godine). 

 

6. Ulica Кikovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje na kp 196/1, pruža 

se dijelom duž kp 2432, dijelom kp 168, prelazi 

preko kp 172, kp 1405 i završava na kp 1399, КO 

Mašoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 



Назив изведен по презимену породице Киковић, 

чији припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Киковић живе у Сјеници, 

Доњим Лопижама, Кокошићима, Краљеву, Чачку и 

другим местима. Међу познатије припаднике 

породице Киковић спадају: угледни просветни 

радник Војо Киковић (рођ. 1938. године), фудбалер 

а сада фудбалски тренер Миленко Мико Киковић 

(рођ. 1954. године), угледни доктор на ВМА у 

Београду ендокринолог др Саша Киковић (рођ. 

1968. године). 

 

7. Улица Машовићка 

Опис (обухват): Улица почиње на кп 196/1, прелази 

преко кп 94, кп 100, кп 88, кп 60, делом дуж кп 

2443, прелази преко кп 1569/2, кп 2038, кп 2082, кп 

2080 и завршава на кп 2076, КО Машовиће. 

Образложење: Назив улице изведен по називу 

насељеног места Машовиће, којим пролази улица. 

 

Члан 64. 

 

У насељеном месту Медаре утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Пештерска 

Опис (обухват): Улица представља наставак 

Пештерске улице из насељеног места Сјеница, 

почиње између кп 3282 и кп 3344, пружа се дуж кп 

4343 и завршава између кп 3886 и кп 3878, све у 

КО Сјеница. 

Образложење: Назив улице према географском 

подручју Пештер - Пештерској висоравни. 

 

2. Улица Тутинска 

Опис (обухват): Улица је продужетак постојеће 

улице Пештерска из насељеног места Сјеница, 

почиње у кп 4343, између кп 3876 и кп 3747/1, 

протеже се дуж кп 4343 у којој се и завршава, 

између кп 3820 и кп 284/1 (КО Зајечиће), а све у 

КО Сјеница.  

Образложење: Назив улице по суседној општини и 

насељеном месту Тутин, према којем иде улица. 

 

3. Улица Папићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 4343), почиње у кп 3877, између кп 3747/1 и кп 

3878, протеже се дуж кп 3877, кп 4345 у којој се и 

завршава, између кп 3734 и кп 3741/1, а све у КО 

Сјеница. 

Образложење: Традиционални назив улице по пре-

зимену породице Папић, чији припадници у прете-

жном броју живе у улици. Припадници породице 

Папић живе у Сјеници, Папићима, Медарима, Но-

вом Пазару, Сарајеву и другим местима. Значајнији 

представник породице Папић је Шамало Папић 

(1895-1960), учесник НОР-а. Међу познатије при-

паднике породице Папић спадају: познати сјенички 

атлетичар, просветни и друштвено-политички рад-

ник Јусуф Папић (рођ. 1935. године), општински 

izveden po prezimenu porodice Кiković, čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Кiković žive u Sjenici, 

Donjim Lopižama, Кokošićima, Кraljevu, Čačku i 

drugim mjestima. Među poznatije pripadnike 

porodice Кiković spadaju: ugledni prosvjetni 

radnik Vojo Кiković (rođ. 1938. godine), fudbaler 

a sada fudbalski trener Milenko Miko Кiković 

(rođ. 1954. godine), ugledni doktor na VMA u 

Beogradu endokrinolog dr Saša Кiković (rođ. 

1968. godine). 

 

7. Ulica Mašovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje na kp 196/1, prelazi 

preko kp 94, kp 100, kp 88, kp 60, dijelom duž kp 

2443, prelazi preko kp 1569/2, kp 2038, kp 2082, 

kp 2080 i završava na kp 2076, КO Mašoviće. 

Obrazloženje: Naziv ulice izveden po nazivu 

naseljenog mjesta Mašoviće, kojim prolazi ulica. 

 

Član 64. 

 

U naseljenom mjestu Medare utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Pešterska 

Opis (obuhvat): Ulica predstavlja nastavak 

Pešterske ulice iz naseljenog mjesta Sjenica, 

počinje između kp 3282 i kp 3344, pruža se duž 

kp 4343 i završava između kp 3886 i kp 3878, sve 

u КO Sjenica. 

Obrazloženje: Naziv ulice prema geografskom 

području Pešter - Pešterskoj visoravni. 

 

2. Ulica Tutinska 

Opis (obuhvat): Ulica je produžetak postojeće 

ulice Pešterska iz naseljenog mjesta Sjenica, 

počinje u kp 4343, između kp 3876 i kp 3747/1, 

proteže se duž kp 4343 u kojoj se i završava, 

između kp 3820 i kp 284/1 (КO Zaječiće), a sve u 

КO Sjenica.  

Obrazloženje: Naziv ulice po susjednoj općini i 

naseljenom mjestu Tutin, prema kojem ide ulica. 

 

3. Ulica Papićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 4343), počinje u kp 3877, između kp 3747/1 i 

kp 3878, proteže se duž kp 3877, kp 4345 u kojoj 

se i završava, između kp 3734 i kp 3741/1, a sve u 

КO Sjenica. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po pre-

zimenu porodice Papić, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Papić žive u Sjenici, Papićima, Medarima, Novom 

Pazaru, Sarajevu i drugim mjestima. Značajniji 

predstavnik porodice Papić je Šamalo Papić 

(1895-1960), učesnik NOR-a. Među poznatije 

pripadnike porodice Papić spadaju: poznati 

sjenički atletičar, prosvjetni i društveno-politički 

radnik Jusuf Papić (rođ. 1935. godine), općinski 



заштитник грађана Сјенице Рашо Папић (рођ. 1955. 

године), општински јавни правобранилац Сјенице 

Амел Папић (рођ. 1984. године). 

 

4. Улица Вахиде Маглајлић 

Опис (обухват): Улица је продужетак Улице 

Папићка насељеног места (кп 3417/6, у насељеном 

месту Сјеница), почиње у кп 3410, између кп 

3401/2 и кп 3414, пролази кроз кп 3410, кп 3395, кп 

3383 у којој се и завршава, између кп 3382 и кп 

3385, а све у КО Сјеница.  

Образложење: Улица представља продужетак 

Улице Вахиде Маглајлић из насељеног места 

Сјеница. Вахида Маглајлић (1907-1943) је једина 

Бошњакиња народни херој Југославије. У 

антифашистички покрет и КПЈ се укључила 1941. 

године. На Првој конференцији Антифашистичког 

фронта жена Југославије, 6. децембра 1942. године, 

изабрана је у чланство Централног одбора. 

Погинула је 1. априла 1943. године, у селу Велика 

Рујишка, код Босанског Новог. Указом 

Президијума Народне скупштине Федеративне 

Републике Југославије, 20. децембра 1951. године, 

проглашена је за народног хероја. Њен брат Муниб 

Маглајлић је погинуо 1943. године, а Шефкет 

Маглајлић је био народни херој. 

 

5. Улица Грацићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 4343), почиње у кп 3808, између кп 3763 и кп 

3810, протеже се дуж кп 3808, кп 3789 у којој се и 

завршава, између кп 3788 и кп 3790, а све у КО 

Сјеница.  

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Граца, чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Граца / Грацић живе у Сјеници, Дујкама, 

Медарима, Новом Пазару и другим местима. У 

Сјеницу и приградска насеља Сјенице дошли су 

после Другог светског рата. Међу познатије 

представници породице Граца / Грацић спадају: 

некадашњи професор математике Расим Граца / 

Грацић (1946-1999), професор социологије и 

фолозофије Ћамил Граца / Грацић (1950-2014) и др. 

 

6. Улица Глогићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Грацићке 

(кп 3789), почиње у кп 3786, између кп 3785 и кп 

3787, протеже се дуж кп 3786, кп 3769, кп 3688, кп 

3686 у којој се и завршава, између кп 3669/4 и кп 

3685, а све у КО Сјеница. 

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Глогић, чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Глогић живе у Сјеници, Медарима, 

Новом Пазару, Сарајеву и другим местима. Као 

српски официр на служби у Ивањици и на Јавору 

се помиње Петар Глогић 1894. године. Иначе, глог, 

глогиња се сматрају култним дрветом. Значајнији 

представници породице Глогић су: дугугодишњи 

zaštitnik građana Sjenice Rašo Papić (rođ. 1955. 

godine), općinski javni pravobranilac Sjenice 

Amel Papić (rođ. 1984. godine). 

 

4. Ulica Vahide Maglajlić 

Opis (obuhvat): Ulica je produžetak Ulice Papićka 

naseljenog mjesta (kp 3417/6, u naseljenom 

mjestu Sjenica), počinje u kp 3410, između kp 

3401/2 i kp 3414, prolazi kroz kp 3410, kp 3395, 

kp 3383 u kojoj se i završava, između kp 3382 i 

kp 3385, a sve u КO Sjenica.  

Obrazloženje: Ulica predstavlja produžetak Ulice 

Vahide Maglajlić iz naseljenog mjesta Sjenica. 

Vahida Maglajlić (1907-1943) je jedina 

Bošnjakinja narodni heroj Jugoslavije. U 

antifašistički pokret i КPJ se uključila 1941. 

godine. Na Prvoj konferenciji Antifašističkog 

fronta žena Jugoslavije, 6. decembra 1942. 

godine, izabrana je u članstvo Centralnog odbora. 

Poginula je 1. aprila 1943. godine, u selu Velika 

Rujiška, kod Bosanskog Novog. Ukazom 

Prezidijuma Narodne skupštine Federativne 

Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. 

godine, proglašena je za narodnog heroja. Njen 

brat Munib Maglajlić je poginuo 1943. godine, a 

Šefket Maglajlić je bio narodni heroj. 

 

5. Ulica Gracićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 4343), počinje u kp 3808, između kp 3763 i 

kp 3810, proteže se duž kp 3808, kp 3789 u kojoj 

se i završava, između kp 3788 i kp 3790, a sve u 

КO Sjenica.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Graca, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Graca / Gracić žive u Sjenici, Dujkama, 

Medarima, Novom Pazaru i drugim mjestima. U 

Sjenicu i prigradska naselja Sjenice došli su 

poslije Drugog svjetskog rata. Među poznatije 

predstavnici porodice Graca / Gracić spadaju: 

nekadašnji profesor matematike Rasim Graca / 

Gracić (1946-1999), profesor sociologije i 

folozofije Ćamil Graca / Gracić (1950-2014) i dr. 

 

6. Ulica Glogićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Gracićke 

(kp 3789), počinje u kp 3786, između kp 3785 i 

kp 3787, proteže se duž kp 3786, kp 3769, kp 

3688, kp 3686 u kojoj se i završava, između kp 

3669/4 i kp 3685, a sve u КO Sjenica. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Glogić, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Glogić žive u Sjenici, Medarima, Novom Pazaru, 

Sarajevu i drugim mjestima. Кao srpski oficir na 

službi u Ivanjici i na Javoru se pominje Petar 

Glogić 1894. godine. Inače, glog, gloginja se 

smatraju kultnim drvetom. Značajniji predstavnici 

porodice Glogić su: dugugodišnji rukovodilac 



руководилац сјеничког Грађевинског предузећа 

"Новоградња" Општинске управи Сјеница Хилмо 

Глогић (рођен 1952. године), бивши наставник 

физике Есад Глогић (рођен 1954. године) и др.   

 

7. Улица Бијело камење 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Тутинске 

(кп 4343), почиње у кп 4344, између кп 3876 и кп 

3886, протеже се дуж кп 4344 у којој се и завршава, 

између кп 3945 и кп 3957/2, а све у КО Сјеница. 

Образложење: Традиционални топнимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по локалитету на 

којем се својевремено налазило бело (бијело) 

камење.  

 

8. Улица Пискавице 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Дебело 

брдо (кп 4040), почиње у кп 4064, између кп 4043/3 

и кп 4087, протеже се дуж кп 4064 у којој се и 

завршава, између кп 4045 и кп 4054, а све у КО 

Сјеница. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив је непознате етимологије.  

 

9. Улица Дебело брдо  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Бијело 

камење (кп 4344), почиње у кп 4040, између кп 

4043/3 и кп 4344, протеже се дуж кп 4040, кп 4344 

у којој се и завршава, између кп 4013 и кп 4011, а 

све у КО Сјеница.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, изведен по називу брда (Дебело брдо) којим 

пролази улица.   

 

10. Улица Врелска 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 4153/2 

КО Сјеница и кп 88/1 КО Дубница, пружа се дуж 

кп 4356 КО Сјеница и завршава између кп 4126/1 

КО Сјеница и кп 209 КО Дубница. 

Образложење: Назив улице изведен по називу 

изворишта реке Грабовице "Врела", према којем 

иде улица. Улица је заједничка са насељеним 

местом Дубница. 

 

11. Улица Међуреч 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 4175 и кп 

4171, пружа се дуж кп 4174, прелази преко кп 4173 

и завршава се на кп 3239, све у КО Сјеница. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, изведен по називу простора који се налази 

између више водених токова. Улица је заједничка 

са насељеним местом Сјеница. 

 

12. Улица Расима Муминовића  

Опис (обухват): Улица је продужетак Улице Ра-

сима Муминовића (улица број 27 по Елаборату) из 

насељеног места Сјеница, (кп 4342, КО Сјеница), 

почиње у кп 4342, између кп 3220/1 и кп 3280/2, 

sjeničkog Građevinskog preduzeća "Novogradnja" 

Općinske upravi Sjenica Hilmo Glogić (rođen 

1952. godine), bivši nastavnik fizike Esad Glogić 

(rođen 1954. godine) i dr. 

   

7. Ulica Bijelo kamenje 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Tutinske 

(kp 4343), počinje u kp 4344, između kp 3876 i 

kp 3886, proteže se duž kp 4344 u kojoj se i 

završava, između kp 3945 i kp 3957/2, a sve u КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Tradicionalni topnimski naziv uli-

ce, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po lokalitetu na kojem se svo-

jevrijemeno nalazilo belo (bijelo) kamenje.  

 

8. Ulica Piskavice 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Debelo 

brdo (kp 4040), počinje u kp 4064, između kp 

4043/3 i kp 4087, proteže se duž kp 4064 u kojoj 

se i završava, između kp 4045 i kp 4054, a sve u 

КO Sjenica. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv je nepoznate etimologije.  

 

9. Ulica Debelo brdo  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Bijelo 

kamenje (kp 4344), počinje u kp 4040, između kp 

4043/3 i kp 4344, proteže se duž kp 4040, kp 4344 

u kojoj se i završava, između kp 4013 i kp 4011, a 

sve u КO Sjenica.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, izveden po nazivu brda (Debelo brdo) kojim 

prolazi ulica.   

 

10. Ulica Vrelska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 4153/2 

КO Sjenica i kp 88/1 КO Dubnica, pruža se duž 

kp 4356 КO Sjenica i završava između kp 4126/1 

КO Sjenica i kp 209 КO Dubnica. 

Obrazloženje: Naziv ulice izveden po nazivu 

izvorišta reke Grabovice "Vrela", prema kojem 

ide ulica. Ulica je zajednička sa naseljenim 

mjestom Dubnica. 

 

11. Ulica Međureč 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 4175 i 

kp 4171, pruža se duž kp 4174, prelazi preko kp 

4173 i završava se na kp 3239, sve u КO Sjenica. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, izveden po nazivu prostora koji se nalazi 

između više vodenih tokova. Ulica je zajednička 

sa naseljenim mjestom Sjenica. 

 

12. Ulica Rasima Muminovića  

Opis (obuhvat): Ulica je produžetak Ulice Rasima 

Muminovića (ulica broj 27 po Elaboratu) iz 

naseljenog mjesta Sjenica, (kp 4342, КO Sjenica), 

počinje u kp 4342, između kp 3220/1 i kp 3280/2, 



протеже се дуж кп 4342 у којој се и завршава, 

између кп 4124 и кп 4125, а све у КО Сјеница.  

Образложење: Улица представља родужетак Улице 

Расима Муминовића из насељеног места Сјеница. 

Улица је заједничка са насељеним местом Сјеница. 

Расим Муминовић (1935-2012) је био један од 

највећих бошњачких филозофа и један од највећих 

сјеничких интелектуалаца уопште. Завршио је сту-

дије филозофије и немачког језика, а докторирао 

филозофију. Био је професор на Филозофском 

факултету у Сарајеву а на крају каријере изабран је 

у звање професора емеритуса. Написао је више 

књига а позната дела су му: "Филозофија Ернеста 

Блоха",  "Филозофија и пракса", "Заробљени ум", 

"Филозофија и критика друштва". 

 

Члан 65. 

 

У насељеном месту Међугор утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Дуљевска  

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Рашковиће иде дуж кп 26 и 781 

до границе са насељеним местом Камешница, КО 

Рашковиће. 

Образложење: Традиционални назив улице по делу 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Дуљевић чији припадници у 

претежном броју живе у истом делу насеља којим 

гравитира улица. Припадници породице Дуљевић 

живе у Сјеници, Међугору, Новом Пазару, Тутину, 

Сарајеву. Међу познатије представнике породице 

Дуљевић спадају: власник шпедитерске фирме 

„Дуљевић доо“ у Новом Пазару Бесим Дуљевић 

(рођ. 1966. године), бизнисмен са овог подручја 

који живи и ради у Немачкој Хако Дуљевић (рођ. 

1966. године). 

 

Члан 66. 

 

У насељеном месту Милићи утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

  

1. Улица Голијска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Лијева Река иде дуж кп 3767, 

2329, 2328, 2325, 2263, 2266, 2260, 2259, КО Шаре.  

Образложење: Традиционални назив улице по 

планини Голији. 

 

 

2. Улица Јаблање 

Опис (обухват): Улица почиње од 2259 иде преко 

2260, 2266, 2263 , 3774, 2440 до кп 2438, КО Шаре. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по ливадском цвећу јабланима.  

 

 

3. Улица Дубара 

proteže se duž kp 4342 u kojoj se i završava, 

između kp 4124 i kp 4125, a sve u КO Sjenica.  

Obrazloženje: Ulica predstavlja rodužetak Ulice 

Rasima Muminovića iz naseljenog mjesta Sjenica. 

Ulica je zajednička sa naseljenim mjestom 

Sjenica. Rasim Muminović (1935-2012) je bio 

jedan od najvećih bošnjačkih filozofa i jedan od 

najvećih sjeničkih intelektualaca uopšte. Završio 

je studije filozofije i njemačkog jezika, a dok-

torirao filozofiju. Bio je profesor na Filozofskom 

fakultetu u Sarajevu a na kraju karijere izabran je 

u zvanje profesora emeritusa. Napisao je više 

knjiga a poznata djela su mu: "Filozofija Ernesta 

Bloha",  "Filozofija i praksa", "Zarobljeni um", 

"Filozofija i kritika društva". 

 

Član 65. 

 

U naseljenom mjestu Međugor utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Duljevska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Raškoviće ide duž kp 26 i 

781 do granice sa naseljenim mjestom Кamešnica, 

КO Raškoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po dijelu 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Duljević čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u istom dijelu naselja kojim 

gravitira ulica. Pripadnici porodice Duljević žive 

u Sjenici, Međugoru, Novom Pazaru, Tutinu, 

Sarajevu. Među poznatije predstavnike porodice 

Duljević spadaju: vlasnik špediterske firme 

„Duljević doo“ u Novom Pazaru Besim Duljević 

(rođ. 1966. godine), biznismen sa ovog područja 

koji živi i radi u Njemačkoj Hako Duljević (rođ. 

1966. godine). 

 

Član 66. 

 

U naseljenom mjestu Milići utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

  

1. Ulica Golijska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Lijeva Reka ide duž kp 3767, 

2329, 2328, 2325, 2263, 2266, 2260, 2259, КO 

Šare.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po planini 

Goliji. 

 

2. Ulica Jablanje 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od 2259 ide preko 

2260, 2266, 2263 , 3774, 2440 do kp 2438, КO 

Šare. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po livadskom cveću jablanima.  

 

3. Ulica Dubara 



Опис (обухват): Улица почиње од кп 2259 иде 

преко кп 2245/1, 2244/1, 1764, 1761, 1739, 1722     

до границе са насељеним местом црчево, КО Ша-

ре.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по дубари, називу који се односи на катун, 

стару планинску плетену колибу за становање 

сточара, без прозора.  

 

4. Улица Чадорје 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3774 иде дуж 

кп 3789 до кп 2388, КО Шаре. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, према чадору, врсти шатора.  

 

5. Улица Јасиковац 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Лијева Река иде дуж кп 3779 до 

кп 1431, КО Шаре. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по дрвећу јасикама. 

 

6. Заселак Вукотина лука  

Опис (обухват): Заселак се између кп 101, 103, 122, 

110 све у КО Шаре. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, изведеном по Вукоти Величковићу (крај 19. 

и прва половина 20. века).  

 

Члан 67. 

 

У насељеном месту Папиће утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Бахтов сокак 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Урсуљанске (кп 4277), почиње у кп 4271/1, између 

кп 261 и кп 1566, протеже се дуж кп 4271/1 у којој 

се и завршава, између кп 391/1 и кп 394, а све у КО 

Урсуле. 

Образложење: Назив улице по угледном меш-

танину Бахту Папићу (20-21. век), чијим донато-

рским средствима је изграђена сеоска џамија и који 

је учествовао у свим значајнијим акцијама у селу. 

Припадници породице Папић живе у Сјеници, 

Папићима, Медарима, Новом Пазару, Сарајеву и 

другим местима. 

 

2. Улица Урсуљанска  

Опис (обухват): Улица почиње у кп 4271/1, између 

кп 254 и кп 1579, протеже се дуж кп 4271/1, кп 

4277 у којој се и завршава, између кп 1332 и кп 

1927, а све у КО Урсуле.  

Образложење: Назив улице изведен према називу 

насељеног места Урсуле, према којем иде улица.  

 

3. Улица Шкарда 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1267, између 

кп 1248/1 и кп 1268 , протеже се дуж кп 1267, кп 

1283, кп 1284, кп 1292 у којој се и завршава, између 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2259 ide 

preko kp 2245/1, 2244/1, 1764, 1761, 1739, 1722 

do granice sa naseljenim mjestom crčevo, КO 

Šare.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po dubari, nazivu koji se odnosi na katun, 

staru planinsku pletenu kolibu za stanovanje 

stočara, bez prozora.  

 

4. Ulica Čadorje 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3774 ide duž 

kp 3789 do kp 2388, КO Šare. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, prema čadoru, vrsti šatora.  

 

5. Ulica Jasikovac 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Lijeva Reka ide duž kp 3779 

do kp 1431, КO Šare. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po drveću jasikama. 

 

6. Zaselak Vukotina luka  

Opis (obuhvat): Zaselak se između kp 101, 103, 

122, 110 sve u КO Šare. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, izvedenom po Vukoti Veličkoviću (kraj 19. 

i prva polovina 20. vijeka).  

 

Član 67. 

 

U naseljenom mjestu Papiće utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Bahtov sokak 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Ursuljanske (kp 4277), počinje u kp 4271/1, 

između kp 261 i kp 1566, proteže se duž kp 

4271/1 u kojoj se i završava, između kp 391/1 i kp 

394, a sve u КO Ursule. 

Obrazloženje: Naziv ulice po uglednom mješ-

taninu Bahtu Papiću (20-21. vijek), čijim dona-

torskim sredstvima je izgrađena seoska džamija i 

koji je učestvovao u svim značajnijim akcijama u 

selu. Pripadnici porodice Papić žive u Sjenici, 

Papićima, Medarima, Novom Pazaru, Sarajevu i 

drugim mjestima. 

 

2. Ulica Ursuljanska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 4271/1, 

između kp 254 i kp 1579, proteže se duž kp 

4271/1, kp 4277 u kojoj se i završava, između kp 

1332 i kp 1927, a sve u КO Ursule.  

Obrazloženje: Naziv ulice izveden prema nazivu 

naseljenog mjesta Ursule, prema kojem ide ulica.  

 

3. Ulica Škarda 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1267, između 

kp 1248/1 i kp 1268 , proteže se duž kp 1267, kp 

1283, kp 1284, kp 1292 u kojoj se i završava, 



кп 1291 и кп 1301, а све у КО Урсуле. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по називу шуме Шкарда уз улицу. 

 

4. Улица Балотин дол  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Урсу-

љанске (кп 4277), почиње у кп 4277, између кп 

1248/1 и кп 3202, протеже се дуж кп 4277 у којој се 

и завршава, између кп 739 и кп 760, а све у КО 

Урсуле. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по називу места са којег је раније (до 70-тих 

година 20. века) вађена земља која је имала јаче 

везивне карактеристике и користила се у грађеви-

нарству за зидање и малтерисање старијих кућа и 

других објеката коришћених на селу. Назив је 

изведен из речи блато (балото) и "дол" - долина. 

 

5. Улица Тотићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Балотин 

дол (кп 4277), почиње у кп 834, између кп 831 и кп 

842, протеже се дуж кп 834, пролази кроз кп 3433, 

кп 3430, кп 3410 у којој се и завршава, између кп 

3399 и кп 3409, а све у КО Урсуле. 

Образложење: Назив улице по презимену породице 

Тотић, чији припадници у претежном броју живе у 

улици. Припадници породице Тотић живе у 

Сјеници, Урсулама, Папићима, Грабовици, Новом 

Пазару и другим местима. Понатији припадници 

породици Тотић су: учесник НОР-а Иљаз Тотић 

(1895-1991), некадашњи економиста у Здравстве-

ном центру Ужице, директор Радиотелевизије Нови 

Пазар и професор на Државном универзитету у 

Новом Пазару проф. др Ибрахим Тотић (рођ. 1956. 

године) и др. 

 

6. Улица Халиловића 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Балотин 

дол (кп 4277), почиње у кп 793, између кп 792 и кп 

794, протеже се дуж кп 3439, пролази кроз кп 3452, 

кп 3480, кп 3498, кп 3769 у којој се и завршава, 

између кп 3540 и кп 3768, а све у КО Урсуле. 

Образложење: Традиционални назив улице по делу 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Халиловић чији припадници у 

претежном броју живе у истом делу насеља. 

Припадници породице Халиловић живе у Сјеници, 

Урсулама, Папићима, Новом Пазару, Пријепољу, 

Тутину и другим местима. Један од најзначајнијих 

представника породице Халиловић је Шефкет 

Халиловић (око 1893. до 1915. године), један од 

бранилаца Београда у борбама против аустријске 

војске, током Првог светског рата, команданта 

ратног моторног чамца "Побједа", који је погинуо у 

борбама на Ади Циганлији, половином октобра 

1915. године. Познатији представници породице 

Халиловић су: бивши ректор Тузланског универ-

зитета проф. др Енвер Халиловић (рођ. 1954. 

године), доцент на Факултету здравствених студија 

у Бихаћу хирург др Хајрудин Халиловић (рођ. 

između kp 1291 i kp 1301, a sve u КO Ursule. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po nazivu šume Škarda uz ulicu. 

 

4. Ulica Balotin dol  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Ursu-

ljanske (kp 4277), počinje u kp 4277, između kp 

1248/1 i kp 3202, proteže se duž kp 4277 u kojoj 

se i završava, između kp 739 i kp 760, a sve u КO 

Ursule. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po nazivu mjesta sa kojeg je ranije (do 70-

tih godina 20. vijeka) vađena zemlja koja je imala 

jače vezivne karakteristike i koristila se u gra-

đevinarstvu za zidanje i malterisanje starijih kuća 

i drugih objekata korišćenih na selu. Naziv je 

izveden iz riječi blato (baloto) i "dol" - dolina. 

 

5. Ulica Totićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Balotin 

dol (kp 4277), počinje u kp 834, između kp 831 i 

kp 842, proteže se duž kp 834, prolazi kroz kp 

3433, kp 3430, kp 3410 u kojoj se i završava, 

između kp 3399 i kp 3409, a sve u КO Ursule. 

Obrazloženje: Naziv ulice po prezimenu porodice 

Totić, čiji pripadnici u pretežnom broju žive u 

ulici. Pripadnici porodice Totić žive u Sjenici, 

Ursulama, Papićima, Grabovici, Novom Pazaru i 

drugim mjestima. Ponatiji pripadnici porodici 

Totić su: učesnik NOR-a Iljaz Totić (1895-1991), 

nekadašnji ekonomista u Zdravstvenom centru 

Užice, direktor Radiotelevizije Novi Pazar i 

profesor na Državnom univerzitetu u Novom 

Pazaru prof. dr Ibrahim Totić (rođ. 1956. godine) i 

dr. 

 

6. Ulica Halilovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Balotin 

dol (kp 4277), počinje u kp 793, između kp 792 i 

kp 794, proteže se duž kp 3439, prolazi kroz kp 

3452, kp 3480, kp 3498, kp 3769 u kojoj se i 

završava, između kp 3540 i kp 3768, a sve u КO 

Ursule. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po dijelu 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po pre-

zimenu porodice Halilović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u istom dijelu naselja. Pripa-

dnici porodice Halilović žive u Sjenici, Ursulama, 

Papićima, Novom Pazaru, Prijepolju, Tutinu i 

drugim mjestima. Jedan od najznačajnijih preds-

tavnika porodice Halilović je Šefket Halilović 

(oko 1893. do 1915. godine), jedan od branilaca 

Beograda u borbama protiv austrijske vojske, 

tokom Prvog svjetskog rata, komandanta ratnog 

motornog čamca "Pobjeda", koji je poginuo u 

borbama na Adi Ciganliji, polovinom oktobra 

1915. godine. Poznatiji predstavnici porodice 

Halilović su: bivši rektor Tuzlanskog univerziteta 

prof. dr Enver Halilović (rođ. 1954. godine), 

docent na Fakultetu zdravstvenih studija u Bihaću 



1969. године). 

 

7. Улица Папићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Бахтов 

сокак (кп 4271/1), почиње у кп 4275, између кп 614 

и кп 656, протеже се дуж кп 4275, кп 3726 у којој се 

и завршава, између кп 3721 и кп 3671, а све у КО 

Урсуле. 

Образложење: Традиционални назив улице по делу 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Папић чији припадници у 

претежном броју живе у истом делу насеља. 

Припадници породице Папић живе у Сјеници, 

Папићима, Медарима, Новом Пазару, Сарајеву и 

другим местима. Значајнији представник породице 

Папић је Шамало Папић (1895-1960), учесник 

НОР-а. Међу познатије припаднике породице 

Папић спадају: познати сјенички атлетичар, 

просветни и друштвено-политички радник Јусуф 

Папић (рођ. 1935. године), општински заштитник 

грађана Сјенице Рашо Папић (рођ. 1955. године), 

општински јавни правобранилац Сјенице Амел 

Папић (рођ. 1984. године). 

 

8. Улица Почетна стаза 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Бахтов 

сокак (кп 4271/1), почиње у кп 394, између кп 602 и 

кп 416 (КО Понорац), протеже се дуж кп 394, кп 

4274 у којој се и завршава, између кп 420 и кп 580, 

а све у КО Урсуле. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по месту које означава почетак улице у 

насељу - почетак насеља.  

 

Члан 68. 

 

У насељеном месту Петрово Поље утврђују се 

следећи називи улица: 

 

1. Улица Брезовац 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Жабрен иде дуж кп 1657 до 

границе са насељеним местом Дражевиће, КО 

Жабрен. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив означава изведен по брезовој 

шуми којом пролази улица.  

 

Члан 69. 

 

У насељеном месту Плана утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Плањанска 

Опис (обухват): Улица почиње на кп 168, пролази 

кроз кп 367, кп 209/2, простире се целом дужином 

кп 3232, пролази кроз кп 345, кп 344, кп 439, кп 

440/1, кп 441, кп 442, кп 306, кп 278, кп 276 и 

завршава се на кп 274, КО Захумско.  

hirurg dr Hajrudin Halilović (rođ. 1969. godine). 

 

7. Ulica Papićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Bahtov 

sokak (kp 4271/1), počinje u kp 4275, između kp 

614 i kp 656, proteže se duž kp 4275, kp 3726 u 

kojoj se i završava, između kp 3721 i kp 3671, a 

sve u КO Ursule. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po dijelu 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Papić čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u istom dijelu naselja. 

Pripadnici porodice Papić žive u Sjenici, 

Papićima, Medarima, Novom Pazaru, Sarajevu i 

drugim mjestima. Značajniji predstavnik porodice 

Papić je Šamalo Papić (1895-1960), učesnik 

NOR-a. Među poznatije pripadnike porodice 

Papić spadaju: poznati sjenički atletičar, 

prosvjetni i društveno-politički radnik Jusuf Papić 

(rođ. 1935. godine), općinski zaštitnik građana 

Sjenice Rašo Papić (rođ. 1955. godine), općinski 

javni pravobranilac Sjenice Amel Papić (rođ. 

1984. godine). 

 

8. Ulica Početna staza 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Bahtov 

sokak (kp 4271/1), počinje u kp 394, između kp 

602 i kp 416 (КO Ponorac), proteže se duž kp 

394, kp 4274 u kojoj se i završava, između kp 420 

i kp 580, a sve u КO Ursule. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po mjestu koje označava početak ulice u 

naselju - početak naselja.  

 

Član 68. 

 

U naseljenom mjestu Petrovo Polje utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Brezovac 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Žabren ide duž kp 1657 do 

granice sa naseljenim mjestom Draževiće, КO 

Žabren. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv označava izveden po brezovoj 

šumi kojom prolazi ulica.  

 

Član 69. 

 

U naseljenom mjestu Plana utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Planjanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje na kp 168, prolazi 

kroz kp 367, kp 209/2, prostire se cijelom 

dužinom kp 3232, prolazi kroz kp 345, kp 344, kp 

439, kp 440/1, kp 441, kp 442, kp 306, kp 278, kp 

276 i završava se na kp 274, КO Zahumsko.  



Образложење: Назив улице изведен по насељеном 

месту Плана. 

 

2. Заселак Тутићка ријека  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 158/1, КО 

Захумско. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

топониму изведеном из назива насељеног места 

Тутићи.  

 

3. Заселак Кракаче  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 251, кп 252, кп 

264, 263 и део кп 261, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, непознате етимологије.  

 

4. Заселак Маква 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 465, КО 

Захумско. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, непознате етимологије. 

 

5. Заселак Горња Плана 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 425, кп 419, кп 

405 и кп 404, КО Захумско. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

називу Горња Плана дела насељеног места Плана, 

односно положају засеока у односу на централну 

део насељеног места Плана (горњи део Плане). 

 

 

Члан 70. 

 

У насељеном месту Пода утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Пољичанска 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 1433 и кп 

1460, пружа се дуж кп 1470, код кп 1449 скреће и 

наставља дуж кп 1470, а завршава се између кп 935 

и кп 921, КО Бољаре. 

Образложење: Назив улице изведен из назива 

насељеног места Пољице, према којем иде улица.  

 

2. Улица Маљиљуга 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Бољаре иде дуж кп 1468 затим 

скреће у кп 1293 и завршава се између кп 1287 и 

1294, КО Бољаре. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по изразу "маљиљуга" (на албанском језику: 

велика долина). 

 

3. Заселак Ковачевићи  

Опис (обухват): Заселак се пружа на кп 950 и 952, 

КО Бољаре. 

Образложење: Традиционални назив засеока према 

презимену породице Ковачевић, чији представници 

живе у засеоку. Припадници породице Ковачевић 

живе у Сјеници, Подама, Горњим Лопижама, 

Obrazloženje: Naziv ulice izveden po naseljenom 

mjestu Plana. 

 

2. Zaselak Tutićka rijeka  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 158/1, КO 

Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

toponimu izvedenom iz naziva naseljenog mjesta 

Tutići.  

 

3. Zaselak Кrakače  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 251, kp 252, 

kp 264, 263 i dio kp 261, КO Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, nepoznate etimologije.  

 

4. Zaselak Makva 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 465, КO 

Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, nepoznate etimologije. 

 

5. Zaselak Gornja Plana 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 425, kp 419, 

kp 405 i kp 404, КO Zahumsko. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

nazivu Gornja Plana dijela naseljenog mjesta 

Plana, odnosno položaju zaseoka u odnosu na 

centralnu dio naseljenog mjesta Plana (gornji dio 

Plane). 

 

Član 70. 

 

U naseljenom mjestu Poda utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Poljičanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 1433 i 

kp 1460, pruža se duž kp 1470, kod kp 1449 

skreće i nastavlja duž kp 1470, a završava se 

između kp 935 i kp 921, КO Boljare. 

Obrazloženje: Naziv ulice izveden iz naziva 

naseljenog mjesta Poljice, prema kojem ide ulica.  

 

2. Ulica Maljiljuga 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Boljare ide duž kp 1468 

zatim skreće u kp 1293 i završava se između kp 

1287 i 1294, КO Boljare. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po izrazu "maljiljuga" (na albanskom 

jeziku: velika dolina). 

 

3. Zaselak Кovačevići  

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža na kp 950 i 952, 

КO Boljare. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka prema 

prezimenu porodice Кovačević, čiji predstavnici 

žive u zaseoku. Pripadnici porodice Кovačević 

žive u Sjenici, Podama, Gornjim Lopižama, 



Доњим Горачићима, Багачићу, Чачку и другим 

местима. Међу припадницима породице Ковачевић 

у Сјеници има припадника и српске и бошњачке 

националности. Међу познатије припаднике 

породице Ковачевић у Сјеници спадају: једна од 

жртава Другог светског рата (убијен од стране 

усташа 1943. године) Светозар Ковачевић (око 

1885-1943), један од првих сјеничких лекара др 

Његош Ковачевић (1930-2005), угледни сјенички 

привредник, дугогодишњи одборник у Скупштини 

општине Сјеница и председник подружнице 

Удружења „Стара Рашка“ у Сјеници Момир 

Ковачевић (рођ. 1948. године) и др.  

 

4. Заселак Хоти и Алихоџићи  

Опис (обухват): Заселак се пружа на кп 1367, 1357 

и 1353, КО Бољаре. 

Образложење: Традиционални назив засеока према 

презименима породица Хот и Алихоџић, чији 

представници живе у засеоку. Припадници 

породице Хот живе у Сјеници, Подама, Тутину и 

другим местима. Познатији припадници породице 

Хот су актуелни председник општине Тутин Кенан 

Хот (рођ. 1972. године), бивши директор Дирекције 

за урбанизам и изградњу у Тутину, професор 

хемије Салих Хот (рођ. 1957. године) и др. 

Припадници породице Алихоџић живе у Сјеници, 

Подама, Новом Пазару, Тутину и другим местима.  

 

Члан 71. 

 

У насељеном месту Понорац утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Понорачка 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 814, између кп 

691 и кп 812, пролази кроз кп 812, кп 751, кп 757, 

кп 276, кп 264, кп 209, кп 60/2, кп 10/3, кп 1/1 у 

којој се и завршава, између кп 2 и кп 324, а све у 

КО Понорац. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, изведен по понориштима неколико водених 

токова у рејону улице. 

 

2. Улица Балотин дол 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Понорачке (кп 1130), почиње у кп 1130, између кп 

812 и кп 973, протеже се дуж кп 1130, кп 1108, кп 

1127 у којој се и завршава, између кп 967 и кп 966, 

а све у КО Понорац.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по називу места са којег је раније (до 70-тих 

година 20. века) вађена земља која је имала јаче 

везивне карактеристике и користила се у 

грађевинарству за зидање и малтерисање старијих 

кућа и других објеката коришћених на селу. Назив 

је изведен из речи блато (балото) и "дол" - долина. 

 

3. Улица Рожајска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Donjim Goračićima, Bagačiću, Čačku i drugim 

mjestima. Među pripadnicima porodice Кovačević 

u Sjenici ima pripadnika i srpske i bošnjačke 

nacionalnosti. Među poznatije pripadnike 

porodice Кovačević u Sjenici spadaju: jedna od 

žrtava Drugog svjetskog rata (ubijen od strane 

ustaša 1943. godine) Svetozar Кovačević (oko 

1885-1943), jedan od prvih sjeničkih ljekara dr 

Njagoš Кovačević (1930-2005), ugledni sjenički 

privrednik, dugogodišnji odbornik u Skupštini 

općine Sjenica i predsjednik podružnice 

Udruženja „Stara Raška“ u Sjenici Momir 

Кovačević (rođ. 1948. godine) i dr.  

 

4. Zaselak Hoti i Alihodžići  

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža na kp 1367, 

1357 i 1353, КO Boljare. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka prema 

prezimenima porodica Hot i Alihodžić, čiji 

predstavnici žive u zaseoku. Pripadnici porodice 

Hot žive u Sjenici, Podama, Tutinu i drugim 

mjestima. Poznatiji pripadnici porodice Hot su 

aktuelni predsjednik općine Tutin Кenan Hot (rođ. 

1972. godine), bivši direktor Direkcije za 

urbanizam i izgradnju u Tutinu, profesor hemije 

Salih Hot (rođ. 1957. godine) i dr. Pripadnici 

porodice Alihodžić žive u Sjenici, Podama, 

Novom Pazaru, Tutinu i drugim mjestima.  

 

Član 71. 

 

U naseljenom mjestu Ponorac utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Ponoračka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 814, između 

kp 691 i kp 812, prolazi kroz kp 812, kp 751, kp 

757, kp 276, kp 264, kp 209, kp 60/2, kp 10/3, kp 

1/1 u kojoj se i završava, između kp 2 i kp 324, a 

sve u КO Ponorac. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, izveden po ponorištima nekoliko vodenih 

tokova u rejonu ulice. 

 

2. Ulica Balotin dol 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Ponoračke 

(kp 1130), počinje u kp 1130, između kp 812 i kp 

973, proteže se duž kp 1130, kp 1108, kp 1127 u 

kojoj se i završava, između kp 967 i kp 966, a sve 

u КO Ponorac.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po nazivu mjesta sa kojeg je ranije (do 70-

tih godina 20. vijeka) vađena zemlja koja je imala 

jače vezivne karakteristike i koristila se u 

građevinarstvu za zidanje i malterisanje starijih 

kuća i drugih objekata korišćenih na selu. Naziv je 

izveden iz riječi blato (baloto) i "dol" - dolina. 

 

3. Ulica Rožajska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Ponoračke 



Понорачке (кп 365), почиње у кп 365, између кп 

273 и кп 761, пролази кроз кп 365, протеже се дуж 

кп 1129, кп 966 у којој се и завршава, између кп 841 

и кп 1055 (КО Сугубине), а све у КО Понорац. 

Образложење: Традиционални назив улица према 

презимену породице Рожајац која у претежном 

броју живи у улици. Припадници породице 

Рожајац живе у Сјеници, Понорцу, Дугој Пољани, 

Новом Пазару, Пријепољу и другим местима. Међу 

познатијим припадницима породице Рожајац су: 

некадашњи председник кладничке општине Мехо 

Рожајац (1906-1983), први управник пољопри-

вредне задруге у Кладници Џафер Рожајац (1922-

1995), бивши председник општине Сјеница и 

директор некадашњег сјеничког Металног комби-

ната "Напредак" Шаћир Рожајац (рођ. 1951. 

године), др Един Рожајац (рођ. 1976. године) и др. 

 

4. Улица Горњосугубљанска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Понорачке (кп 365), почиње у кп 365, између кп 

273 и кп 761, протеже се дуж кп 365, кп 1497 (КО 

Сугубине), кп 146/2, кп 1497 (КО Сугубине) у којој 

се и завршава, између кп 113 и кп 482 (КО 

Сугубине), а све у КО Понорац.  

Образложење: Традиционални назив улице по делу 

насељеног места Горње Сугубине, којим пролази 

улица, односно положају улице у односу на 

централни део насељеног места (у горњем делу 

Сугубина). 

 

5. Улица Лемићка  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Понорачке (кп 1130), почиње у кп 985, између кп 

984 и кп 986, протеже се дуж кп 985, кп 1010, 

пролази кроз кп 1049, кп 997 у којој се и завршава, 

између кп 1002 и кп 1081, а све у КО Понорац. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по породици 

са својевременим презименом Лемић која у 

претежном броју живи у истом делу насеља. 

Припадници породице Лемић живе у Сјеници, 

Понорцу и другим местима. Познатији припадник 

породице Лемић је угледни мештанин, учесник 

НОР-а и локални муслихун (мировни посредник) 

Медо Лемић (1920-1991).  

 

6. Улица Понорчанска  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Балотин 

дол (кп 1130), почиње у кп 1130, између кп 814 и 

кп 976, протеже се дуж кп 1130, кп 1127 у којој се и 

завршава, између кп 326 и кп 331, а све у КО 

Понорац. 

Образложење: Традиционални назив улице по 

насељеном месту Понорац, којим пролази улица. 

 

7. Улица Тепе 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Понорачке (кп 365), почиње у кп 365, између кп 

761 и кп 278, протеже се дуж кп 365 у којој се и 

(kp 365), počinje u kp 365, između kp 273 i kp 

761, prolazi kroz kp 365, proteže se duž kp 1129, 

kp 966 u kojoj se i završava, između kp 841 i kp 

1055 (КO Sugubine), a sve u КO Ponorac. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulica prema 

prezimenu porodice Rožajac koja u pretežnom 

broju živi u ulici. Pripadnici porodice Rožajac 

žive u Sjenici, Ponorcu, Dugoj Poljani, Novom 

Pazaru, Prijepolju i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Rožajac su: 

nekadašnji predsjednik kladničke općine Meho 

Rožajac (1906-1983), prvi upravnik poljopri-

vredne zadruge u Кladnici Džafer Rožajac (1922-

1995), bivši predsjednik općine Sjenica i direktor 

nekadašnjeg sjeničkog Metalnog kombinata 

"Napredak" Šaćir Rožajac (rođ. 1951. godine), dr 

Edin Rožajac (rođ. 1976. godine) i dr. 

 

4. Ulica Gornjosugubljanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Ponoračke 

(kp 365), počinje u kp 365, između kp 273 i kp 

761, proteže se duž kp 365, kp 1497 (КO 

Sugubine), kp 146/2, kp 1497 (КO Sugubine) u 

kojoj se i završava, između kp 113 i kp 482 (КO 

Sugubine), a sve u КO Ponorac.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po dijelu 

naseljenog mjesta Gornje Sugubine, kojim prolazi 

ulica, odnosno položaju ulice u odnosu na 

centralni dio naseljenog mjesta (u gornjem dijelu 

Sugubina). 

 

5. Ulica Lemićka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Ponoračke 

(kp 1130), počinje u kp 985, između kp 984 i kp 

986, proteže se duž kp 985, kp 1010, prolazi kroz 

kp 1049, kp 997 u kojoj se i završava, između kp 

1002 i kp 1081, a sve u КO Ponorac. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po porodici 

sa svojevrijemenim prezimenom Lemić koja u 

pretežnom broju živi u istom dijelu naselja. 

Pripadnici porodice Lemić žive u Sjenici, Ponorcu 

i drugim mjestima. Poznatiji pripadnik porodice 

Lemić je ugledni mještanin, učesnik NOR-a i 

lokalni muslihun (mirovni posrednik) Medo 

Lemić (1920-1991).  

 

6. Ulica Ponorčanska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Balotin 

dol (kp 1130), počinje u kp 1130, između kp 814 i 

kp 976, proteže se duž kp 1130, kp 1127 u kojoj 

se i završava, između kp 326 i kp 331, a sve u КO 

Ponorac. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

naseljenom mjestu Ponorac, kojim prolazi ulica. 

 

7. Ulica Tepe 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Ponoračke 

(kp 365), počinje u kp 365, između kp 761 i kp 

278, proteže se duž kp 365 u kojoj se i završava, 



завршава, између кп 734 и кп 359, а све у КО 

Понорац. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва. Назив изведен по речи "тепе" (брдо на 

турском језику).  

 

8. Улица Шефкин сокак 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Понорачке (кп 365), почиње у кп 365, између кп 

277 и кп 761, протеже се дуж кп 365, кп 1/1, кп 310, 

кп 315 у којој се и завршава, између кп 316 и кп 

318, а све у КО Понорац. 

Образложење: Назив улице по имену Шефке 

Зорнић (1940-2016), угледној мештанки, општепри-

хваћеној личности у крају, добитнику посебне 

захвалнице за подршку у реализацији (извођењу) 

велике војне вежбе "Голија 1976", која је одр-

жавана на подручју Пештерске висоравни 1976. 

године.  

 

Члан 72. 

 

У насељеном месту Праља утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Јадовничка  

Опис (обухват): Улица почиње између кп 2364 КО 

Машовиће и кп 525 КО Праља, пружа се делом дуж 

кп 2436 КО Машовиће и завршава између кп 2351 

КО Машовиће и кп 511 КО Праља.  

Образложење: Назив улице према планини 

Јадовник, према којој иде улица. 

 

2. Улица Праљанска 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 694/3 и 

кп 659, прелази преко кп 694/3, КО Божов Поток, 

прелази преко кп 538, кп 568, кп 577, кп 580, кп 447 

и делом дуж кп 817 а завршава између кп 158 и кп 

447, КО Праља. 

Образложење: Назив изведен по називу насељеног 

места Праља, којим у великом делу пролази улица. 

 

 

3. Заселак Чворовићи 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 31 и део кп 27, 

КО Праља. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

презимену породице Чворовић, која живи у 

засеоку. Припадници породице Чворовић живе у 

Сјеници, Божовом Потоку, Пријепољу, Чачку и 

другим местима. Међу познатије представнике 

породице Чворовић спадају: интерниста кардиолог 

др Војкан Чворовић (рођ. 1965. године), 

кљижевник Горан Чворовић (рођ. 1962. године, 

дугогодишњи шеф Месне канцеларије у Гоњу 

Радован Чворовић (рођ. 1953. године). 

 

4. Заселак Бошковићи 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 635 и кп 679, 

između kp 734 i kp 359, a sve u КO Ponorac. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog sta-

novništva. Naziv izveden po riječi "tepe" (brdo na 

turskom jeziku).  

 

 

8. Ulica Šefkin sokak 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Ponoračke 

(kp 365), počinje u kp 365, između kp 277 i kp 

761, proteže se duž kp 365, kp 1/1, kp 310, kp 315 

u kojoj se i završava, između kp 316 i kp 318, a 

sve u КO Ponorac. 

Obrazloženje: Naziv ulice po imenu Šefke Zornić 

(1940-2016), uglednoj mještanki, opštepri-

hvaćenoj ličnosti u kraju, dobitniku posebne 

zahvalnice za podršku u realizaciji (izvođenju) 

velike vojne vežbe "Golija 1976", koja je 

održavana na području Pešterske visoravni 1976. 

godine.  

 

Član 72. 

 

U naseljenom mjestu Pralja utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Jadovnička  

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 2364 КO 

Mašoviće i kp 525 КO Pralja, pruža se dijelom 

duž kp 2436 КO Mašoviće i završava između kp 

2351 КO Mašoviće i kp 511 КO Pralja.  

Obrazloženje: Naziv ulice prema planini 

Jadovnik, prema kojoj ide ulica. 

 

2. Ulica Praljanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 694/3 i 

kp 659, prelazi preko kp 694/3, КO Božov Potok, 

prelazi preko kp 538, kp 568, kp 577, kp 580, kp 

447 i dijelom duž kp 817 a završava između kp 

158 i kp 447, КO Pralja. 

Obrazloženje: Naziv izveden po nazivu naselje-

nog mjesta Pralja, kojim u velikom dijelu prolazi 

ulica. 

 

3. Zaselak Čvorovići 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 31 i dio kp 

27, КO Pralja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

prezimenu porodice Čvorović, koja živi u 

zaseoku. Pripadnici porodice Čvorović žive u 

Sjenici, Božovom Potoku, Prijepolju, Čačku i 

drugim mjestima. Među poznatije predstavnike 

porodice Čvorović spadaju: internista kardiolog dr 

Vojkan Čvorović (rođ. 1965. godine), kljiževnik 

Goran Čvorović (rođ. 1962. godine, dugogodišnji 

šef Mjesne kancijelarije u Gonju Radovan 

Čvorović (rođ. 1953. godine). 

 

4. Zaselak Boškovići 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 635 i kp 



КО Праља. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

презимену породице Бошковић, чији припадници 

живе у засеоку. Припадници породице Бошковић 

живе у Сјеници, Праљама, Тријебинама, Царичини, 

Краљеву, Чачку и другим местима. Међу значај-

нијим представницима породице Бошковић у Сје-

ници су: угледни домаћин из Тријебина Радун 

Бошковић (око 1880. до око 1950. године) - познат 

по томе што је значајно допринео спасавању при-

падника бошњачке националности од страдања у 

току НОР-а, дугогодишњи одборник у Скупштини 

општине Сјеница Косан Бошковић (1934-2015) и 

др. 

 

5. Заселак Врљаје  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 718, КО 

Праља. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, по називу Врљаје дела насељеног места. 

 

Члан 73. 

 

 У насељеном месту Раждагиња утврђују се 

следећи називи улица и засеока: 

 

1. Улица Раждагињско - Буђевска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Зајечиће, пролази кроз кп 291, 

кп 290, простире се делом кп 2324 и завршава 

између кп 1620 и кп 1787, КО Раждагиња.  

Образложење: Назив улице према два насељена 

места Раждагиња и Буђево, које повезује улица.  

 

2. Улица Гилићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Раждагињско-Буђевске, између кп 236 и кп 595, 

простире се целом дужином кп 2328 и завршава се 

између кп 472 и кп 864, КО Раждагиња. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Гилић, чији припадници у 

претежном броју живе у истом делу насеља којим 

пролази улица. Припадници породице Гилић живе 

у Сјеници, Раждагињи, Новом Пазару, Сарајеву и 

другим местима. У Сјеницу су се почели 

настањивати шездесетих година 20. века. Међу 

значајније представнике породице Гилић у Сјеници 

спадају познати сјенички наставник математике 

Ибрахим Гилић (1935-2010), професори хемије 

Фаик Гилић (рођ. 1950. године) и Сафет Гилић 

(рођ. 1956. године), познати занатлија Есад Гилић 

(рођ. 1958. године). 

 

3. Улица Мемићка ријека 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Гилићке, 

између кп 273 и кп 594, простире се делом кп 2327 

и завршава се између кп 271 и кп 296, КО 

Раждагиња. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

679, КO Pralja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

prezimenu porodice Bošković, čiji pripadnici žive 

u zaseoku. Pripadnici porodice Bošković žive u 

Sjenici, Praljama, Trijebinama, Caričini, Кraljevu, 

Čačku i drugim mjestima. Među značajnijim 

predstavnicima porodice Bošković u Sjenici su: 

ugledni domaćin iz Trijebina Radun Bošković 

(oko 1880. do oko 1950. godine) - poznat po tome 

što je značajno doprineo spasavanju pripadnika 

bošnjačke nacionalnosti od stradanja u toku NOR-

a, dugogodišnji odbornik u Skupštini općine 

Sjenica Кosan Bošković (1934-2015) i dr. 

 

 

5. Zaselak Vrljaje  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 718, КO 

Pralja. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za-

seoka, po nazivu Vrljaje dijela naseljenog mjesta. 

 

Član 73. 

 

U naseljenom mjestu Raždaginja utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Raždaginjsko - Buđevska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Zaječiće, prolazi kroz kp 291, 

kp 290, prostire se dijelom kp 2324 i završava 

između kp 1620 i kp 1787, КO Raždaginja.  

Obrazloženje: Naziv ulice prema dva naseljena 

mjesta Raždaginja i Buđevo, koje povezuje ulica.  

 

2. Ulica Gilićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Raždaginjsko-Buđevske, između kp 236 i kp 595, 

prostire se cijelom dužinom kp 2328 i završava se 

između kp 472 i kp 864, КO Raždaginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Gilić, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u istom dijelu naselja kojim 

prolazi ulica. Pripadnici porodice Gilić žive u 

Sjenici, Raždaginji, Novom Pazaru, Sarajevu i 

drugim mjestima. U Sjenicu su se počeli 

nastanjivati šezdesetih godina 20. vijeka. Među 

značajnije predstavnike porodice Gilić u Sjenici 

spadaju poznati sjenički nastavnik matematike 

Ibrahim Gilić (1935-2010), profesori hemije Faik 

Gilić (rođ. 1950. godine) i Safet Gilić (rođ. 1956. 

godine), poznati zanatlija Esad Gilić (rođ. 1958. 

godine). 

 

3. Ulica Memićka rijeka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Gilićke, 

između kp 273 i kp 594, prostire se dijelom kp 

2327 i završava se između kp 271 i kp 296, КO 

Raždaginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 



насељеног места којим пролази улица, по сеоској 

реци која носи назив по презимену породице 

Мемић чији припадници у претежном броју живе у 

делу насеља којим пролази улица. Припадници 

породице Мемић живе у Сјеници, Раждагињи, 

Новом Пазару и другим местима. Међу познатим 

представницима породице Мемић су: познати 

историчар др Мустафа Мемић (1924-2007), бивши 

народни посланик у Скупштини Србије адвокат 

Махмут Мемић (рођ. 1955. године), познати 

спортиста и доцент на Државном универзитету у 

Новом Пазару, др Менсур Мемић (рођ. 1956. 

године), некадашња новинарка и наставница 

српског језика и књижевности Зејна Мемић (рођ. 

1959. године). 

 

4. Улица Грубан 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Гилићка 

махала, између кп 692 и кп 819, простире се делом 

кп 699, кп 715, кп 2329 и завршава се између кп 

1020 и кп 984, КО Раждагиња. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, непознате етимологије. 

 

5. Улица Цуцака 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Гилићке, 

између кп 860 и кп 863, простире се целом 

дужином кп 862, делом кп 861, кп 918 и завршава 

се између кп 794 и кп 928, КО Раждагиња. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по пре-

зимену породице Цуцак чији припадници у 

претежном броју живе у делу насеља којим 

пролази улица. Припадници породице Цуцак живе 

у Сјеници, Раждагињи, Новом Пазару и другим 

местима. Међу познатијим припадницима поро-

дице Цуцак је некадашњи директор Дома здравља 

у Сјеници, интерниста кардиолог др Спахо Цуцак 

(рођ. 1950. године). 

 

 

6. Улица Кахровска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Раждагињско-Буђевске, између кп 1196 и кп 231, 

простире се делом кп 2326 и завршава се између кп 

3 и кп 1235, КО Раждагиња. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Кахровић чији припадници у 

претежном броју живе у делу насеља којим 

пролази улица. Припадници породице Кахровић 

живе у Сјеници, Раждагињи, Дугој Пољани, 

Рибарићу, Новом Пазару, Пријепољу и другим 

местима. Међу значајније припаднике породице 

Кахровић спадају: др Ернад Кахровић (рођ. 1972. 

године), доцент на Државном универзитету у 

Новом Пазару, ММА борац који живи у Немачкој 

Сеад Кахровић (рођ. 1981. године). 

 

7. Улица Тајићка  

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po seoskoj 

reci koja nosi naziv po prezimenu porodice 

Memić čiji pripadnici u pretežnom broju žive u 

dijelu naselja kojim prolazi ulica. Pripadnici 

porodice Memić žive u Sjenici, Raždaginji, 

Novom Pazaru i drugim mjestima. Među 

poznatim predstavnicima porodice Memić su: 

poznati historičar dr Mustafa Memić (1924-2007), 

bivši narodni poslanik u Skupštini Srbije advokat 

Mahmut Memić (rođ. 1955. godine), poznati 

sportista i docent na Državnom univerzitetu u 

Novom Pazaru, dr Mensur Memić (rođ. 1956. 

godine), nekadašnja novinarka i nastavnica 

srpskog jezika i književnosti Zejna Memić (rođ. 

1959. godine). 

 

4. Ulica Gruban 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Gilićka 

mahala, između kp 692 i kp 819, prostire se 

dijelom kp 699, kp 715, kp 2329 i završava se 

između kp 1020 i kp 984, КO Raždaginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, nepoznate etimologije. 

 

5. Ulica Cucaka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Gilićke, 

između kp 860 i kp 863, prostire se cijelom 

dužinom kp 862, dijelom kp 861, kp 918 i 

završava se između kp 794 i kp 928, КO 

Raždaginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Cucak čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u dijelu naselja kojim 

prolazi ulica. Pripadnici porodice Cucak žive u 

Sjenici, Raždaginji, Novom Pazaru i drugim 

mjestima. Među poznatijim pripadnicima poro-

dice Cucak je nekadašnji direktor Doma zdravlja 

u Sjenici, internista kardiolog dr Spaho Cucak 

(rođ. 1950. godine). 

 

6. Ulica Кahrovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Raždaginjsko-Buđevske, između kp 1196 i kp 

231, prostire se dijelom kp 2326 i završava se 

između kp 3 i kp 1235, КO Raždaginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Кahrović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u dijelu naselja kojim 

prolazi ulica. Pripadnici porodice Кahrović žive u 

Sjenici, Raždaginji, Dugoj Poljani, Ribariću, 

Novom Pazaru, Prijepolju i drugim mjestima. 

Među značajnije pripadnike porodice Кahrović 

spadaju: dr Ernad Кahrović (rođ. 1972. godine), 

docent na Državnom univerzitetu u Novom 

Pazaru, MMA borac koji živi u Njemačkoj Sead 

Кahrović (rođ. 1981. godine). 

 

7. Ulica Tajićka  



Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Кахровске, између кп 187 и кп 226/1, простире се 

делом кп 203 и завршава се између кп 195 и кп 210, 

КО Раждагиња. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Тајић која у претежном броју 

живи у истом делу насеља. Припадници породице 

Тајић живе у Сјеници, Раждагињи, Сарајеву и 

другим местима. Током Првог српског устанка, 

један од припадника породице Тајић добио је од 

вође устанка Карађорђа Петровића, приликом 

његовог проласка овим крајевима у правцу Сувог 

Дола, награду због пријатељског дочека, којом је 

овај направио себи нову кућу, која је постојала све 

до Другог светског рата а у народу је била позната 

као „Карађорђева кућа“. 

 

8. Улица Мешићка  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Кахровске 

између кп 186 и кп 187, простире се делом кп 199, 

целом дужином кп 171, кп 70 и завршава се код 

границе са насељеним местом Зајечиће, на кп 3, КО 

Раждагиња. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по пре-

зимену породице Мешић чији припадници у 

претежном броју живе у делу насеља којим 

пролази улица. Припадници породице Мешић живе 

у Сјеници, Раждагињи, Новом Пазару и другим 

местима. Међу познатијим представницима поро-

дице Мешић спадају: угледни мештанин Расим 

Мешић (1930-2010), некадашњи професор хемије 

сјеничке гимназије и бивши директор Основне 

школе "Јован Јовановић Змај" у Раждагињи Хамдо 

Мешић (рођ. 1951. године). 

 

9. Улица Раждагињска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Раждагињско-Буђевске од кп 2324, пролази кроз кп 

1195, кп 1193, кп 1183, кп 1277, кп 1282, кп 1294, 

кп 1921, кп 1309, кп 1465 и завршава се код 

границе са насељеним местом Дујке, на кп 2332, 

КО Раждагиња. 

Образложење: Назив улице према називу 

насељеног места Раждагиња, којим у највећем делу 

пролази улица. 

 

10. Улица Борово брдо 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Раждагињске, од кп 2331, пролази кроз кп 1284, кп 

1282, кп 1272/2, простире се делом кп 2332 и 

завршава између кп 1423 и кп 1330/2, КО 

Раждагиња. 

Образложење: Традиционални топонисмки назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по брду са боровом 

шумом. 

 

11. Улица Фетића брдо 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Кahrovske, između kp 187 i kp 226/1, prostire se 

dijelom kp 203 i završava se između kp 195 i kp 

210, КO Raždaginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Tajić koja u pretežnom broju 

živi u istom dijelu naselja. Pripadnici porodice 

Tajić žive u Sjenici, Raždaginji, Sarajevu i drugim 

mjestima. Tokom Prvog srpskog ustanka, jedan od 

pripadnika porodice Tajić dobio je od vođe 

ustanka Кarađorđa Petrovića, prilikom njegovog 

prolaska ovim krajevima u pravcu Suvog Dola, 

nagradu zbog prijateljskog dočeka, kojom je ovaj 

napravio sebi novu kuću, koja je postojala sve do 

Drugog svjetskog rata a u narodu je bila poznata 

kao „Кarađorđeva kuća“. 

 

8. Ulica Mešićka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кahrovske 

između kp 186 i kp 187, prostire se dijelom kp 

199, cijelom dužinom kp 171, kp 70 i završava se 

kod granice sa naseljenim mjestom Zaječiće, na 

kp 3, КO Raždaginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio na-

seljenog mjesta kojim prolazi ulica, po prezimenu 

porodice Mešić čiji pripadnici u pretežnom broju 

žive u dijelu naselja kojim prolazi ulica. Pripad-

nici porodice Mešić žive u Sjenici, Raždaginji, 

Novom Pazaru i drugim mjestima. Među pozna-

tijim predstavnicima porodice Mešić spadaju: 

ugledni mještanin Rasim Mešić (1930-2010), 

nekadašnji profesor hemije sjeničke gimnazije i 

bivši direktor Osnovne škole "Jovan Jovanović 

Zmaj" u Raždaginji Hamdo Mešić (rođ. 1951. 

godine). 

 

9. Ulica Raždaginjska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Raždaginjsko-Buđevske od kp 2324, prolazi kroz 

kp 1195, kp 1193, kp 1183, kp 1277, kp 1282, kp 

1294, kp 1921, kp 1309, kp 1465 i završava se 

kod granice sa naseljenim mjestom Dujke, na kp 

2332, КO Raždaginja. 

Obrazloženje: Naziv ulice prema nazivu 

naseljenog mjesta Raždaginja, kojim u najvećem 

dijelu prolazi ulica. 

 

10. Ulica Borovo brdo 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Raždaginjske, od kp 2331, prolazi kroz kp 1284, 

kp 1282, kp 1272/2, prostire se dijelom kp 2332 i 

završava između kp 1423 i kp 1330/2, КO 

Raždaginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponismki naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po brdu sa borovom 

šumom. 

 

11. Ulica Fetića brdo 



Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Раждагињске од кп 1291, пролази кроз кп 1289, 

простире се делом кп 1153, делом кп 1170, целом 

дужином кп 2330 и завршава се код Улице 

Раждагињско - Буђевски пут, на кп 2324, КО 

Раждагиња. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Фетић чији припадници у 

претежном броју живе у истом делу насеља. 

Припадници породице Фетић живе у Сјеници, 

Раждагињи, Новом Пазару, Рожају и другим 

местима. Међу познатијим припадницима 

породице Фетић су: универзитетски професор др 

Мустафа Фетић (рођ. 1969. године), рожајски имам 

Мухамед Фетић (рођ. 1971. године) и др.  

 

12. Улица Хабибовска  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Фетића 

брдо, између кп 1171 и кп 644, 2330 и завршава се 

између кп 647 и кп 630/1, КО Раждрагиња. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Хабибовић чији припадници у 

претежном броју живе у истом делу насеља. 

Припадници породице Хабибовић живе у Сјеници, 

Раждагињи, Дугој Пољани, Новом Пазару, Тутину 

и другим местима. Један од најпознатијих 

представника породице Хабибовић данас је главни 

лекар у Здравственој станици у Дугој Пољани, 

киропрактичар др Сеад Хабибовић (рођ. 1962. 

године).  

 

13. Заселак Тахировићи 

Опис (обухват): Заселак обухвата простор између 

кп 1770, кп 1766 и кп 2172, КО Раждагиња. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

презимену породице Тахировић која живи у 

засеоку. Припадници породице Тахировић живе у 

Сјеници, Раждагињи, Урсулама, Ђерекарима, 

Тутину, Новом Пазару и другим местима. Међу 

познатијим припадницима породице Тахировић су: 

некадашњи председник некадашње општине 

Кладница Мехмед Тахировић (194-1979), први 

сјенички часовничар Осман Тахировић (1926-

2010), један од првих сјеничких фотографа Фехим 

Тахировић (рођ. 1950. године), власник познатог 

сјеничког кафе ресторана „Вавазу“ Илијаз Баћо 

Тахировић (рођ. 1949. године) и др. 

 

14. Заселак Мемићи  

Опис (обухват): Заселак обухвата делове кп 727 и 

кп 742, КО Раждагиња. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

презимену породице Мемић чији припадници живе 

у засеоку. Припадници породице Мемић живе у 

Сјеници, Раждагињи, Новом Пазару и другим 

местима. Међу познатим представницима породице 

Мемић су: познати историчар др Мустафа Мемић 

(1924-2007), бивши народни посланик у 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Raždaginjske od kp 1291, prolazi kroz kp 1289, 

prostire se dijelom kp 1153, dijelom kp 1170, 

cijelom dužinom kp 2330 i završava se kod Ulice 

Raždaginjsko - Buđevski put, na kp 2324, КO 

Raždaginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Fetić čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u istom dijelu naselja. 

Pripadnici porodice Fetić žive u Sjenici, 

Raždaginji, Novom Pazaru, Rožaju i drugim 

mjestima. Među poznatijim pripadnicima 

porodice Fetić su: univerzitetski profesor dr 

Mustafa Fetić (rođ. 1969. godine), rožajski imam 

Muhamed Fetić (rođ. 1971. godine) i dr.  

 

12. Ulica Habibovska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Fetića 

brdo, između kp 1171 i kp 644, 2330 i završava se 

između kp 647 i kp 630/1, КO Raždraginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Habibović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u istom dijelu naselja. 

Pripadnici porodice Habibović žive u Sjenici, 

Raždaginji, Dugoj Poljani, Novom Pazaru, Tutinu 

i drugim mjestima. Jedan od najpoznatijih 

predstavnika porodice Habibović danas je glavni 

ljekar u Zdravstvenoj stanici u Dugoj Poljani, 

kiropraktičar dr Sead Habibović (rođ. 1962. 

godine).  

 

13. Zaselak Tahirovići 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata prostor između 

kp 1770, kp 1766 i kp 2172, КO Raždaginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

prezimenu porodice Tahirović koja živi u 

zaseoku. Pripadnici porodice Tahirović žive u 

Sjenici, Raždaginji, Ursulama, Đerekarima, 

Tutinu, Novom Pazaru i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Tahirović su: 

nekadašnji predsjednik nekadašnje općine 

Кladnica Mehmed Tahirović (194-1979), prvi 

sjenički časovničar Osman Tahirović (1926-

2010), jedan od prvih sjeničkih fotografa Fehim 

Tahirović (rođ. 1950. godine), vlasnik poznatog 

sjeničkog kafe restorana „Vavazu“ Ilijaz Baćo 

Tahirović (rođ. 1949. godine) i dr. 

 

14. Zaselak Memići  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dijelove kp 727 

i kp 742, КO Raždaginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

prezimenu porodice Memić čiji pripadnici žive u 

zaseoku. Pripadnici porodice Memić žive u 

Sjenici, Raždaginji, Novom Pazaru i drugim 

mjestima. Među poznatim predstavnicima 

porodice Memić su: poznati historičar dr Mustafa 

Memić (1924-2007), bivši narodni poslanik u 



Скупштини Србије адвокат Махмут Мемић (рођ. 

1955. године), познати спортиста и доцент на 

Државном универзитету у Новом Пазару, др 

Менсур Мемић (рођ. 1956. године), некадашња 

новинарка и наставница српског језика и 

књижевности Зејна Мемић (рођ. 1959. године). 

 

15. Заселак Цуцаци  

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 2073, КО 

Раждагиња. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

презимену породице Цуцак која живи у засеоку. 

Припадници породице Цуцак живе у Сјеници, 

Раждагињи, Новом Пазару и другим местима. Међу 

познатијим припадницима породице Цуцак је 

некадашњи директор Дома здравља у Сјеници, 

интерниста кардиолог др Спахо Цуцак (рођ. 1950. 

године). 

 

16. Заселак Тајићи  

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 2319, КО 

Раждагиња. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

презимену породице Тајић која живи у засеоку. 

Припадници породице Тајић живе у Сјеници, 

Раждагињи, Сарајеву и другим местима. Током 

Првог српског устанка, један од припадника 

породице Тајић добио је од вође устанка Карађорђа 

Петровића, приликом његовог проласка овим 

крајевима у правцу Сувог Дола, награду због 

пријатељског дочека, којом је овај направио себи 

нову кућу, која је постојала све до Другог светског 

рата а у народу је била позната као „Карађорђева 

кућа“. 

 

17. Заселак Брулићи  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 2229, кп 2230 

и кп 2142, КО Раждагиња. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

презимену породице Брулић, чији припадници 

живе у засеоку. Припадници породице Брулић жи-

ве у Сјеници, Раждагињи, Новом Пазару, Сарајеву. 

Један од најпознатијих представника породице 

Брулић је позната интерпретаторка народне музике 

Сенада Брулић (рођ. 1974. године). Међу познатије 

припаднике породице Брулић су: бивши одборник 

у Скупштини општине Сјеница Хамид Брулић 

(1930-2002), професор хемије у Техничкој школи у 

Сјеници Бесим Брулић (рођ. 1957. године). 

 

Члан 74. 

 

У насељеном месту Расно утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Рашљанска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Тузиње иде дуж кп 1715 до 

границе са насељеним местом Рашковиће, КО 

Расно.  

Skupštini Srbije advokat Mahmut Memić (rođ. 

1955. godine), poznati sportista i docent na 

Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, dr 

Mensur Memić (rođ. 1956. godine), nekadašnja 

novinarka i nastavnica srpskog jezika i 

književnosti Zejna Memić (rođ. 1959. godine). 

 

15. Zaselak Cucaci  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 2073, 

КO Raždaginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

prezimenu porodice Cucak koja živi u zaseoku. 

Pripadnici porodice Cucak žive u Sjenici, 

Raždaginji, Novom Pazaru i drugim mjestima. 

Među poznatijim pripadnicima porodice Cucak je 

nekadašnji direktor Doma zdravlja u Sjenici, 

internista kardiolog dr Spaho Cucak (rođ. 1950. 

godine). 

 

16. Zaselak Tajići  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 2319, 

КO Raždaginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

prezimenu porodice Tajić koja živi u zaseoku. 

Pripadnici porodice Tajić žive u Sjenici, 

Raždaginji, Sarajevu i drugim mjestima. Tokom 

Prvog srpskog ustanka, jedan od pripadnika 

porodice Tajić dobio je od vođe ustanka 

Кarađorđa Petrovića, prilikom njegovog prolaska 

ovim krajevima u pravcu Suvog Dola, nagradu 

zbog prijateljskog dočeka, kojom je ovaj napravio 

sebi novu kuću, koja je postojala sve do Drugog 

svjetskog rata a u narodu je bila poznata kao 

„Кarađorđeva kuća“. 

 

17. Zaselak Brulići  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 2229, kp 

2230 i kp 2142, КO Raždaginja. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

prezimenu porodice Brulić, čiji pripadnici žive u 

zaseoku. Pripadnici porodice Brulić žive u Sjenici, 

Raždaginji, Novom Pazaru, Sarajevu. Jedan od 

najpoznatijih predstavnika porodice Brulić je 

poznata interpretatorka narodne muzike Senada 

Brulić (rođ. 1974. godine). Među poznatije 

pripadnike porodice Brulić su: bivši odbornik u 

Skupštini općine Sjenica Hamid Brulić (1930-

2002), profesor hemije u Tehničkoj školi u Sjenici 

Besim Brulić (rođ. 1957. godine). 

 

Član 74. 

 

U naseljenom mjestu Rasno utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Rašljanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Tuzinje ide duž kp 1715 do 

granice sa naseljenim mjestom Raškoviće, КO 

Rasno.  



Образложење: Традиционални назив за део насеља 

којим у највећем делу пролази улица, према 

суседном насељеном месту Расно, према којем иде 

улица. 

 

2. Улица Зеновића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1715 иде дуж 

кп 1723 до границе са насељеним местом 

Аливеровиће, КО Расно. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Зеновић чији припадници у 

претежном броју живе у делу насеља обухваћеног 

улицом. Припадници породице Зеновић данас живе 

у Сјеници, Расну, Жабрену, Дугој Пољани, Новом 

Пазару. Међу истакнутије представнике породице 

Зеновић је бивши репрезентативац Србије у 

каратеу а данас карате тренер Меаз Зеновић (рођ. 

1974. године). 

 

3. Улица Дуганџија 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1715 иде дуж 

кп 1713 и завршава се између кп 481 и 486, КО 

Расно.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насеља којим пролази улица. Назив изведен 

из именице "дуга" која означава дугу (дугачку) 

долину, дуга - дуганџија. 

 

4. Улица Раса  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1715 иде дуж 

кп 1720 и завршава се између кп 1032 и 1037, КО 

Расно. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице за део насељеног места, изведен из назива 

шуме Раса која се налази у близини улице (којом 

пролази улица). 

 

5. Улица Круја 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1715 иде дуж 

кп 878, 1718 и завршава се између кп 1717 и 949, 

КО Расно.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице за део насељеног места, устаљен у употреби 

код локалног становништва. Назив непознате 

етимологије.  

 

6. Улица Арифовска  

Опис (обухват): Улица почиње између кп 876 и 882 

иде дуж кп 878 , 873, 1719 и завршава се између кп 

947 и 943, КО Расно.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Арифовић која у претежном 

броју живи у истом делу насеља. Припадници 

породице Арифовић живе у Сјеници, Расну, 

Аливеровићима, Жабрену, Новом Пазару и другим 

местима. Познатији представници породице 

Арифовић су: бивши заменик јавног тужиоца и 

судија Вишег суда у Новом Пазару Едис Арифовић 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv za dio naselja 

kojim u najvećem dijelu prolazi ulica, prema 

susjednom naseljenom mjestu Rasno, prema 

kojem ide ulica. 

 

2. Ulica Zenovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1715 ide duž 

kp 1723 do granice sa naseljenim mjestom 

Aliveroviće, КO Rasno. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Zenović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u dijelu naselja 

obuhvaćenog ulicom. Pripadnici porodice Zenović 

danas žive u Sjenici, Rasnu, Žabrenu, Dugoj 

Poljani, Novom Pazaru. Među istaknutije 

predstavnike porodice Zenović je bivši 

reprezentativac Srbije u karateu a danas karate 

trener Meaz Zenović (rođ. 1974. godine). 

 

3. Ulica Dugandžija 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1715 ide duž 

kp 1713 i završava se između kp 481 i 486, КO 

Rasno.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naselja kojim prolazi ulica. Naziv izveden iz 

imenice "duga" koja označava dugu (dugačku) 

dolinu, duga - dugandžija. 

 

4. Ulica Rasa  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1715 ide duž 

kp 1720 i završava se između kp 1032 i 1037, КO 

Rasno. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice za dio naseljenog mjesta, izveden iz naziva 

šume Rasa koja se nalazi u blizini ulice (kojom 

prolazi ulica). 

 

5. Ulica Кruja 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1715 ide duž 

kp 878, 1718 i završava se između kp 1717 i 949, 

КO Rasno.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice za dio naseljenog mjesta, ustaljen u upotrebi 

kod lokalnog stanovništva. Naziv nepoznate 

etimologije.  

 

6. Ulica Arifovska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 876 i 

882 ide duž kp 878 , 873, 1719 i završava se 

između kp 947 i 943, КO Rasno.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Arifović koja u pretežnom 

broju živi u istom dijelu naselja. Pripadnici 

porodice Arifović žive u Sjenici, Rasnu, 

Aliverovićima, Žabrenu, Novom Pazaru i drugim 

mjestima. Poznatiji predstavnici porodice Arifović 

su: bivši zamjenik javnog tužioca i sudija Višeg 

suda u Novom Pazaru Edis Arifović (rođ. 1974. 



(рођ. 1974. године), угледни имам џамије у Расну и 

веоручитељ Сељамудин Арифовић (рођ. 1978. 

године). 

 

7. Улица Неда 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1720 иде 

преко кп 934м 929, 1126 до кп 1125, КО Расно. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице за део насељеног места, устаљен у употреби 

код локалног становништва, непознате етимоло-

гије.  

 

8. Заселак Становишта 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 264, 

65, 79 и 71, КО Расно. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив представља израз који је 

означавао нечије место боравка, станиште (локални 

израз становиште).  

 

Члан 75. 

 

У насељеном месту Распоганче утврђују се 

следећи називи улица: 

 

1. Улица Пазарски друм  

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Весковиће иде дуж кп 2878 до 

насељеног места Брњица, КО Ступ.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за улицу - део пута према суседном граду и 

насељеном месту Нови Пазар, устаљен у употреби 

код локалног становништва. Назив изведен по 

називу насељеног места Нови Пазар (у локалном 

изговору Пазар). Улица је заједничка са другим 

насељеним местима. 

 

2. Улица Чукановића 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2878 иде 

преко кп 2632/2, 2598, 2599, 1433 до кп 2877, КО 

Ступ. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по пре-

зимену породице Чукановић која у претежном 

броју живи у истом делу насеља. Припадници 

породице Чукановић живе у Сјеници, Распоганчу, 

Новом Пазару, Краљеву и другим местима. Један 

од најпознатијих представника породице Чукано-

вић је др Саво Чукановић (1920-2003), истраживач 

из Сјенице, аутор више истраживачких студија: 

Село и сељаштво у аграрној политици Југославије, 

Земљорадничко задругарство у аграрној политици 

Југославије, Сјеничка хроника (необјављени ру-

копис). Међу познатије представнике породице 

Чукановић спада и мр Младен Чукановић (рођ. 

1968. године), директор Студентског дома "Рифат 

Бурџовић Тршо" у Београду. 

 

3. Улица Средојевића  

godine), ugledni imam džamije u Rasnu i 

veoručitelj Seljamudin Arifović (rođ. 1978. 

godine). 

 

7. Ulica Neda 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1720 ide 

preko kp 934m 929, 1126 do kp 1125, КO Rasno. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice za dio naseljenog mjesta, ustaljen u upotrebi 

kod lokalnog stanovništva, nepoznate etimologije.  

 

 

8. Zaselak Stanovišta 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 264, 

65, 79 i 71, КO Rasno. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv predstavlja izraz koji je 

označavao nečije mjesto boravka, stanište (lokalni 

izraz stanovište).  

 

Član 75. 

 

U naseljenom mjestu Raspoganče utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Pazarski drum  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Veskoviće ide duž kp 2878 

do naseljenog mjesta Brnjica, КO Stup.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

ulicu - dio puta prema susjednom gradu i 

naseljenom mjestu Novi Pazar, ustaljen u upotrebi 

kod lokalnog stanovništva. Naziv izveden po 

nazivu naseljenog mjesta Novi Pazar (u lokalnom 

izgovoru Pazar). Ulica je zajednička sa drugim 

naseljenim mjestima. 

 

2. Ulica Čukanovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2878 ide 

preko kp 2632/2, 2598, 2599, 1433 do kp 2877, 

КO Stup. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Čukanović koja u pretežnom 

broju živi u istom dijelu naselja. Pripadnici 

porodice Čukanović žive u Sjenici, Raspoganču, 

Novom Pazaru, Кraljevu i drugim mjestima. Jedan 

od najpoznatijih predstavnika porodice Čukanović 

je dr Savo Čukanović (1920-2003), istraživač iz 

Sjenice, autor više istraživačkih studija: Selo i 

seljaštvo u agrarnoj politici Jugoslavije, Zem-

ljoradničko zadrugarstvo u agrarnoj politici 

Jugoslavije, Sjenička hronika (neobjavljeni 

rukopis). Među poznatije predstavnike porodice 

Čukanović spada i mr Mladen Čukanović (rođ. 

1968. godine), direktor Studentskog doma "Rifat 

Burdžović Tršo" u Beogradu. 

 

3. Ulica Sredojevića  



Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Ступ иде полукружно дуж кп 

2877, 2873 и завршава се између кп 1114 и 1037, 

КО Ступ. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Средојевић чији припадници 

у претежном броју живе у истом делу насеља. 

Припадници породице Средојевић живе у Сјеници, 

Божовом Потоку, Распоганчу, Ступу, Брњици, 

Краљеву, Крупњу и другим местима. Међу 

познатијим припадницима породице Средојевић 

су: проф. др Зорица Средојевић (рођ. 1967. године), 

ванредна професорица на Пољопривредном 

факултету у Београду, дугогодишњи судија Ос-

новног суда у Сјеници Драгија Средојевић (рођ. 

1954. године) и др. 

 

Члан 76. 

 

У насељеном месту Растеновиће утврђују се 

следећи називи улица: 

 

1. Улица Растеновићка 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Тузиње иде дуж кп 2883 до 

границе са насељеним местом Крња Јела, КО 

Тузиње. 

Образложење: Традиционални назив за улицу која 

у највећем делу пролази кроз насељено место 

Растеновиће. 

 

2. Улица Османлићка 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Тузиње иде дуж кп 2878 до 

границе са насељеним местом Крња Јела, КО 

Тузиње. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Османлић, чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Османлић живе у Сјеници, Растеновићу, 

Тутину, Новом Пазару и другим местима. 

Познатији припадник породице Османлић је 

дугогодишњи угледни радник сјеничке Дирекције 

за урбанизам и узградњу путева Хидо Османлић 

(рођ. 1959. године). 

 

3. Улица Баткићка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2878 иде 

2879, па преко кп 1652, 1606 , 1611 до кп 1579, КО 

Тузиње. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Баткић, чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Баткић живе у Сјеници, Растеновићима и 

Новом Пазару.  

 

4. Улица Јусуфовића  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Stup ide polukružno duž kp 

2877, 2873 i završava se između kp 1114 i 1037, 

КO Stup. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Sredojević čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u istom dijelu naselja. 

Pripadnici porodice Sredojević žive u Sjenici, 

Božovom Potoku, Raspoganču, Stupu, Brnjici, 

Кraljevu, Кrupnju i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Sredojević su: 

prof. dr Zorica Sredojević (rođ. 1967. godine), 

vanredna profesorica na Poljoprivrednom 

fakultetu u Beogradu, dugogodišnji sudija 

Osnovnog suda u Sjenici Dragija Sredojević (rođ. 

1954. godine) i dr. 

 

Član 76. 

 

U naseljenom mjestu Rastenoviće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Rastenovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Tuzinje ide duž kp 2883 do 

granice sa naseljenim mjestom Кrnja Jela, КO 

Tuzinje. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv za ulicu koja u 

najvećem dijelu prolazi kroz naseljeno mjesto 

Rastenoviće. 

 

2. Ulica Osmanlićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Tuzinje ide duž kp 2878 do 

granice sa naseljenim mjestom Кrnja Jela, КO 

Tuzinje. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Osmanlić, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Osmanlić žive u Sjenici, Rastenoviću, Tutinu, 

Novom Pazaru i drugim mjestima. Poznatiji 

pripadnik porodice Osmanlić je dugogodišnji 

ugledni radnik sjeničke Direkcije za urbanizam i 

uzgradnju puteva Hido Osmanlić (rođ. 1959. 

godine). 

 

3. Ulica Batkićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2878 ide 

2879, pa preko kp 1652, 1606 , 1611 do kp 1579, 

КO Tuzinje. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Batkić, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Batkić žive u Sjenici, Rastenovićima i Novom 

Pazaru.  

 

4. Ulica Jusufovića  



Опис (обухват): Улица почиње између кп 2200 и 

2175 иде дуж кп 2880 и завршава се између кп 1763 

и 1833, КО Тузиње. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по пре-

зимену породице Јусуфовић, чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници поро-

дице Јусуфовић живе у Сјеници, Растеновићима, 

Дугој Пољани, Баћици и другим местима. Познати 

представник породице Јусуфовић је дугогодишњи 

друштвено-политички радник Сјенице, хуманита-

рац и председник Удружења за помоћ деци са 

сметњама у развоју, Златко Јусуфовић. Међу поз-

натијим представницима породице Јусуфовић су и 

познати сјенички мујезин (исламски верски 

радник) Таип Јусуфовић (рођ. 1957. године) и 

председник Скупштине општине Тутин Пајаз 

Јусуфовић (рођ. 1958. године). 

 

Члан 77. 

 

У насељеном месту Рашковиће утврђују се 

следећи називи улица: 

 

1. Улица Сејдовска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Расно иде дуж кп 639, 684, 783 

и завршава се између кп 455 и 524, КО Рашковиће.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по пре-

зимену породице Сејдовић чији припадници у 

претежном броју живе у истом делу насеља. 

Припадници породице Сејдовић живе у Сјеници, 

Дугој Пољани, Рашковићима, Аливеровићима, 

Тутину и Новом Пазару  и другим местима. Међу 

познатије представнике породице Сејдовић спа-

дају: угледни мештани из Рашковића Шаћир 

Сејдовић (1940-2015), Тахир Сејдовић (рођ. 1950. 

године), власник бензинске пумпе у Дугој Пољани 

Џевад Сејдовић (рођ. 1975. године). 

 

 

2. Улица Муратовска 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 501 и 446 

иде дуж кп 456 и 26 до границе са насељеним 

местом Међугор, КО Рашковиће. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Муратовић чији припадници у 

претежном броју живе у истом делу насеља. 

Припадници породице Муратовић живе у Сјеници, 

Врсјеницама, Житнићу, Крћу, Новом Пазару и 

другим местима. Међу познатијим припадницима 

породице Муратовић су: универзитетски професор 

др Адмир Муратовић (рођ. 1977. године), познати 

хуманитарац волонтер Хидо Муратовић (рођ. 1959. 

године), некадашњи одборник у Скупштини 

општине Сјеница Сулејман Муратовић (рођ. 1935. 

године) и др. 

 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 2200 i 

2175 ide duž kp 2880 i završava se između kp 

1763 i 1833, КO Tuzinje. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Jusufović, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Jusufović žive u Sjenici, Rastenovićima, Dugoj 

Poljani, Baćici i drugim mjestima. Poznati 

predstavnik porodice Jusufović je dugogodišnji 

društveno-politički radnik Sjenice, humanitarac i 

predsjednik Udruženja za pomoć deci sa 

smijetnjama u razvoju, Zlatko Jusufović. Među 

poznatijim predstavnicima porodice Jusufović su i 

poznati sjenički mujezin (islamski verski radnik) 

Taip Jusufović (rođ. 1957. godine) i predsjednik 

Skupštine općine Tutin Pajaz Jusufović (rođ. 

1958. godine). 

 

Član 77. 

 

U naseljenom mjestu Raškoviće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Sejdovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Rasno ide duž kp 639, 684, 

783 i završava se između kp 455 i 524, КO 

Raškoviće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Sejdović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u istom dijelu naselja. 

Pripadnici porodice Sejdović žive u Sjenici, Du-

goj Poljani, Raškovićima, Aliverovićima, Tutinu i 

Novom Pazaru  i drugim mjestima. Među pozna-

tije predstavnike porodice Sejdović spadaju: 

ugledni mještani iz Raškovića Šaćir Sejdović 

(1940-2015), Tahir Sejdović (rođ. 1950. godine), 

vlasnik benzinske pumpe u Dugoj Poljani Dževad 

Sejdović (rođ. 1975. godine). 

 

2. Ulica Muratovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 501 i 

446 ide duž kp 456 i 26 do granice sa naseljenim 

mjestom Međugor, КO Raškoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Muratović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u istom dijelu naselja. 

Pripadnici porodice Muratović žive u Sjenici, 

Vrsjenicama, Žitniću, Кrću, Novom Pazaru i 

drugim mjestima. Među poznatijim pripadnicima 

porodice Muratović su: univerzitetski profesor dr 

Admir Muratović (rođ. 1977. godine), poznati 

humanitarac volonter Hido Muratović (rođ. 1959. 

godine), nekadašnji odbornik u Skupštini općine 

Sjenica Sulejman Muratović (rođ. 1935. godine) i 

dr. 

 



3. Улица Фетаховска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 456 иде преко 

кп 501, 500, 458, 463, КО Рашковиће.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Фетаховић чији припадници у 

претежном броју живе у истом делу насеља. 

Припадници породице Фетаховић живе у Сјеници, 

Рашковићима, Новом Пазару, Тутину и другим 

местима. Међу познатијим представницима поро-

дице Фетаховић је бивши председник Скупштине 

општине Тутин проф. Шабан Фетаховић (1934-

2000). Познатији представници породице Фетахо-

вић данас су: песник, приповедач и есејиста Маруф 

Фетаховић (рођ. 1940. године), некадашња дирек-

торица новопазарске библиотеке Муратка Фетахо-

вић (рођ. 1956. године) и др.    

 

4. Улица Ливадска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 456 иде преко 

кп 455, 454, затум дуж кп 783 и завршава се између 

кп 404 и 538, КО Рашковиће. 

Образложење: Топонимски назив улице по травом 

богатим ливадама кроз које пролази улица. 

 

Члан 78. 

 

У насељеном месту Сјеница утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Чаршија  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1211/1, иде 

дуж кп 1207, делом кп 1199/3, 1216/3 и 1208/1, 

завршно до кп 1209, КО Сјеница.  

Образложење: Чаршија је традиционални назив за 

најужи центар градског насеља Сјеница. 

 

2. Улица Рифата Бурџовића Трше  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1209 и 732/1, 

иде делом кп 1208/1, до кп 1151/1 и 1136/1, КО 

Сјеница.  

Образложење: Рифат Бурџовић Тршо (1913-1942) 

је познати санџачки и југословенски антифашиста 

и револуционар. Био је предводник студентског 

покрета у Београду пред почетак Другог светског 

рата. Једна је од најпопуларнијих личности међу 

Бошњацима у Србији. После Априлског рата и 

окупације Југославије одлази у Бијело Поље где 

формира Окружни комитет КПЈ за Санџак. Убијен 

је у четничкој акцији, у селу Трнову, код Мркоњић 

Града, у ноћи између 2. и 3. октобра 1942. године, 

заједно са командантом Треће пролетерске 

санџачке бригаде Владимиром Кнежевићем 

Волођом и командантом четвртог батаљона 

Томашом Жижићем. Указом Председништва 

Антифашистичког већа народног ослобођења 

Југославије (АВНОЈ), 25. септембра 1944. године, 

међу првим борцима Народноослободилачке 

војске, проглашен је за народног хероја. 

 

3. Ulica Fetahovska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 456 ide preko 

kp 501, 500, 458, 463, КO Raškoviće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Fetahović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u istom dijelu naselja. 

Pripadnici porodice Fetahović žive u Sjenici, 

Raškovićima, Novom Pazaru, Tutinu i drugim 

mjestima. Među poznatijim predstavnicima poro-

dice Fetahović je bivši predsjednik Skupštine 

općine Tutin prof. Šaban Fetahović (1934-2000). 

Poznatiji predstavnici porodice Fetahović danas 

su: pjesnik, pripovjedač i esejista Maruf Fetahović 

(rođ. 1940. godine), nekadašnja direktorica 

novopazarske biblioteke Muratka Fetahović (rođ. 

1956. godine) i dr.    

 

4. Ulica Livadska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 456 ide preko 

kp 455, 454, zatum duž kp 783 i završava se 

između kp 404 i 538, КO Raškoviće. 

Obrazloženje: Toponimski naziv ulice po travom 

bogatim livadama kroz koje prolazi ulica. 

 

Član 78. 

 

U naseljenom mjestu Sjenica utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Čaršija  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1211/1, ide 

duž kp 1207, dijelom kp 1199/3, 1216/3 i 1208/1, 

završno do kp 1209, КO Sjenica.  

Obrazloženje: Čaršija je tradicionalni naziv za 

najuži centar gradskog naselja Sjenica. 

 

2. Ulica Rifata Burdžovića Trše  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1209 i 732/1, 

ide dijelom kp 1208/1, do kp 1151/1 i 1136/1, КO 

Sjenica.  

Obrazloženje: Rifat Burdžović Tršo (1913-1942) 

je poznati sandžački i jugoslovenski antifašista i 

revolucionar. Bio je predvodnik studentskog 

pokreta u Beogradu pred početak Drugog 

svjetskog rata. Jedna je od najpopularnijih ličnosti 

među Bošnjacima u Srbiji. Poslije Aprilskog rata i 

okupacije Jugoslavije odlazi u Bijelo Polje gdje 

formira Okružni komitet КPJ za Sandžak. Ubijen 

je u četničkoj akciji, u selu Trnovu, kod Mrkonjić 

Grada, u noći između 2. i 3. oktobra 1942. godine, 

zajedno sa komandantom Treće proleterske 

sandžačke brigade Vladimirom Кneževićem 

Volođom i komandantom četvrtog bataljona 

Tomašom Žižićem. Ukazom Predsedništva 

Antifašističkog veća narodnog oslobođenja 

Jugoslavije (AVNOJ), 25. septembra 1944. 

godine, među prvim borcima 

Narodnooslobodilačke vojske, proglašen je za 

narodnog heroja. 



3. Улица Милорада Јовановића  

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1208/1, од кп 

1210/1 и 1137/2, иде кп 1208/1, делом кп 4329/1 до 

кп 2093/2, дуж кп 2093/4, даље делом кп 4329/1 до 

кп 3428/1 и кп 2096/1, КО Сјеница. 

Образложење: Милорад Јовановић је био угледни 

Сјеничанин из периода прве половине 20. века. 

Његова породица доселила је у Сјеницу из 

Призрена, у другој половини 19. века. Имао је 

кројачку радњу у Сјеници и са синовима Васом и 

Ристом се бавио кројачким занатом. На општим 

изборима од 22. 11. 1936. године био је кандидат за 

избор председника сјеничке општине. Године 1942. 

ухапшен је и време проводи у затворима у Сјеници, 

Пријепољу, Беранама и Подгорици, после чега је 

спроведен у Бар. Стрељан је у Никшићу 1943. 

године. 

 

4. Улица Мусе Ћазима Ћатића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп кп 1208/1, иде 

једним краком делом кп 733/1 и 987/3, до кп 732/1, 

другим краком дуж кп 992, завршно до кп 1013/1, 

КО Сјеница. 

Образложење: Муса Ћазим Ћатић (12. март 1878. - 

6. април 1915.) један је од најпознатијих 

босанскохерцеговачких књижевника. Школовао се 

у Тешњу, Истанбулу, Сарајеву и Загребу. Писао је 

песме, есеје, критике, радио преводе студија и 

књига и био уредник неколико часописа. Сва дела 

накнадно су му сабрана у две књиге: Изворна 

поезија и Изворна и преведена проза, под називом 

"Сабрана дјела". 

 

5. Улица Букрешки сокак  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 987/3, иде 

дуж кп 1013/2, завршно до кп 729 и 1013/1, КО 

Сјеница. 

Образложење: Букрешки сокак је традиционални 

назив везан за део града кроз који пролази улица.  

 

6. Улица Пазарски друм  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3428/8, иде 

делом кп 4329/1, преко кп 4348, даље кп 4330, све 

до краја територије општине Сјеница. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за улицу - део пута према суседном граду и 

насељеном месту Нови Пазар, устаљен у употреби 

код локалног становништва. Назив изведен по 

називу насељеног места Нови Пазар (у локалном 

изговору Пазар). Улица је заједничка са другим 

насељеним местима. 

 

7. Улица Краља Твртка првог  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1205/10, иде 

дуж кп 1211/1, делом кп 1216/1, 944/15 и 732/1, 

завршно до кп 1208/1, КО Сјеница. 

Образложење: Краљ Твртко први Котрома-

нић (1338-1391) је био српски бан и краљ средњо-

вековне Босне. Током своје владавине проширио је 

територијални опсег Босне. Крунисан је и за краља 

 

3. Ulica Milorada Jovanovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1208/1, od kp 

1210/1 i 1137/2, ide kp 1208/1, dijelom kp 4329/1 

do kp 2093/2, duž kp 2093/4, dalje dijelom kp 

4329/1 do kp 3428/1 i kp 2096/1, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Milorad Jovanović je bio ugledni 

Sjeničanin iz perioda prve polovine 20. vijeka. 

Njegova porodica doselila je u Sjenicu iz Prizrena, 

u drugoj polovini 19. vijeka. Imao je krojačku 

radnju u Sjenici i sa sinovima Vasom i Ristom se 

bavio krojačkim zanatom. Na opštim izborima od 

22. 11. 1936. godine bio je kandidat za izbor pred-

sjednika sjeničke općine. Godine 1942. uhapšen je 

i vrijeme provodi u zatvorima u Sjenici, Prijepo-

lju, Beranama i Podgorici, poslije čega je sprove-

den u Bar. Strijeljan je u Nikšiću 1943. godine. 

 

4. Ulica Muse Ćazima Ćatića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp kp 1208/1, 

ide jednim krakom dijelom kp 733/1 i 987/3, do 

kp 732/1, drugim krakom duž kp 992, završno do 

kp 1013/1, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Musa Ćazim Ćatić (12. mart 1878. 

- 6. april 1915.) jedan je od najpoznatijih 

bosanskohercegovačkih književnika. Školovao se 

u Tešnju, Istanbulu, Sarajevu i Zagrebu. Pisao je 

pjesme, eseje, kritike, radio prijevode studija i 

knjiga i bio urednik nekoliko časopisa. Sva djela 

naknadno su mu sabrana u dvije knjige: Izvorna 

poezija i Izvorna i prevedena proza, pod nazivom 

"Sabrana djela". 

 

5. Ulica Bukreški sokak  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 987/3, ide 

duž kp 1013/2, završno do kp 729 i 1013/1, КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Bukreški sokak je tradicionalni 

naziv vezan za dio grada kroz koji prolazi ulica.  

 

6. Ulica Pazarski drum  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3428/8, ide 

dijelom kp 4329/1, preko kp 4348, dalje kp 4330, 

sve do kraja teritorije općine Sjenica. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

ulicu - dio puta prema susjednom gradu i 

naseljenom mjestu Novi Pazar, ustaljen u upotrebi 

kod lokalnog stanovništva. Naziv izveden po 

nazivu naseljenog mjesta Novi Pazar (u lokalnom 

izgovoru Pazar). Ulica je zajednička sa drugim 

naseljenim mjestima. 

 

7. Ulica Кralja Tvrtka prvog  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1205/10, ide 

duž kp 1211/1, dijelom kp 1216/1, 944/15 i 732/1, 

završno do kp 1208/1, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Кralj Tvrtko prvi Кotromanić 

(1338-1391) je bio srpski ban i kralj srednjo-

vjekovne Bosne. Tokom svoje vladavine proširio 

je teritorijalni opsjeg Bosne. Кrunisan je i za 



Србије (када је себи додао име Стефан, династичко 

име свих Немањића, и титулу краљ Срба, Босне, 

Приморја, Хумске земље, Доњих крајева, Западних 

страна, Усоре, Соли и Подриња). 

 

8. Улица Рајка Анђелића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1211/1, иде 

делом кп 698/2 и 705/2, завршно до кп 1216/3, КО 

Сјеница. 

Образложење: Рајко Анђелић (1927-1969) је био 

познати сјенички учитељ, привредник и савезни 

посланик. Од 1942. године је учесник НОБ-а, прво 

као борац црногорске бригаде, а онда Треће 

санџачке пролетерске бригаде. Од 1945. године 

ради као учитељ у сјеничком селу Гоње. Године 

1954. изабран је за народног посланика и то као 

један од најмлађих народних посланика у Народној 

скупштини ФНРЈ, у два мандата. Био је први 

директор земљорадничке задруге "Гиљева" 

(претходник бившег Пољопривредног комбината 

"Пештер"). Обављао је и функцију секретара 

општине Сјеница и значајно је допринео напретку 

привреде и друштвених делатности у Сјеници. 

 

9. Улица Краља Петра првог  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 690 и 694, иде 

делом кп 1205/10, дуж кп 1204, делом кп 1199/3 и 

1192/1, завршно до кп 514/5, КО Сјеница. 

Образложење: Петар први Карађорђевић (11. јул 

1844. - 16. август 1921) је био краљ Србије од 1903. 

до 1918. године и краљ Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца од 1918. до 1921. године. Као краљ 

залагао се за уставно уређење земље и био је 

познат по својој либералној политици. Био је 

командант српске војске у балканским ратовима а 

због старости је, 24. јуна 1914. године, пренео 

краљевска овлашћења на сина, престолонаследника 

Александра. У српском народу је запамћен као 

краљ Петар Ослободилац. 

 

 

10. Улица Каћевски сокак  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1197, иде дуж 

кп 440/1 и 445/13, делом кп 466/1, дуж кп 489, 

делом кп 490, дуж кп 491/2, до кп 1204, КО 

Сјеница. 

Образложење: Каћевски сокак је традиционални 

назив везан за део града кроз који пролази улица. 

Назив је изведен из назива насељеног места Каћево 

у општини Пријепоље, одакле се доселио већи број 

мештана који је населио део насеља којим пролази 

улица. 

 

11. Улица Видњеви  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 686, иде дуж 

кп 446/1, до кп 1199/3, КО Сјеница. 

Образложење: Видњеви су традиционални назив за 

улицу (реч келтског порекла која означава мало 

узвишење). 

 

kralja Srbije (kada je sebi dodao ime Stefan, 

dinastičko ime svih Nemanjića, i titulu kralj Srba, 

Bosne, Primorja, Humske zemlje, Donjih krajeva, 

Zapadnih strana, Usore, Soli i Podrinja). 

 

8. Ulica Rajka Anđelića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1211/1, ide 

dijelom kp 698/2 i 705/2, završno do kp 1216/3, 

КO Sjenica. 

Obrazloženje: Rajko Anđelić (1927-1969) je bio 

poznati sjenički učitelj, privrednik i savezni 

poslanik. Od 1942. godine je učesnik NOB-a, 

prvo kao borac crnogorske brigade, a onda Treće 

sandžačke proleterske brigade. Od 1945. godine 

radi kao učitelj u sjeničkom selu Gonje. Godine 

1954. izabran je za narodnog poslanika i to kao 

jedan od najmlađih narodnih poslanika u 

Narodnoj skupštini FNRJ, u dva mandata. Bio je 

prvi direktor zemljoradničke zadruge "Giljeva" 

(prijethodnik bivšeg Poljoprivrednog kombinata 

"Pešter"). Obavljao je i funkciju sekretara općine 

Sjenica i značajno je doprinio napretku privrede i 

društvenih djelatnosti u Sjenici. 

 

9. Ulica Кralja Petra prvog  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 690 i 694, ide 

dijelom kp 1205/10, duž kp 1204, dijelom kp 

1199/3 i 1192/1, završno do kp 514/5, КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Petar prvi Кarađorđević (11. jul 

1844. - 16. avgust 1921) je bio kralj Srbije od 

1903. do 1918. godine i kralj Кraljevine Srba, 

Hrvata i Slovenaca od 1918. do 1921. godine. Кao 

kralj zalagao se za ustavno uređenje zemlje i bio 

je poznat po svojoj liberalnoj politici. Bio je 

komandant srpske vojske u balkanskim ratovima a 

zbog starosti je, 24. juna 1914. godine, prijenio 

kraljevska ovlašćenja na sina, prestolonasljednika 

Aleksandra. U srpskom narodu je zapamćen kao 

kralj Petar Oslobodilac. 

 

10. Ulica Кaćevski sokak  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1197, ide duž 

kp 440/1 i 445/13, dijelom kp 466/1, duž kp 489, 

dijelom kp 490, duž kp 491/2, do kp 1204, КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Кaćevski sokak je tradicionalni 

naziv vezan za dio grada kroz koji prolazi ulica. 

Naziv je izveden iz naziva naseljenog mjesta 

Кaćevo u općini Prijepolje, odakle se doselio veći 

broj mještana koji je naselio dio naselja kojim 

prolazi ulica. 

 

11. Ulica Vidnjevi  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 686, ide duž 

kp 466/1, do kp 1199/3, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Vidnjevi su tradicionalni naziv za 

ulicu (riječ keltskog porekla koja označava malo 

uzvišenje). 

 



12. Улица Атифа Пуриватре  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 466/1, иде 

дуж кп 445/14, до кп 445/1, КО Сјеница. 

Образложење: Атиф Пуриватра (16. август 1928. - 

11. септембар 2001.), познати је босанскохерце-

говачки теоретичар и унуверзитетски професор. 

Године 1969. објавио је књигу расправа и чланака 

"Национални и политички развитак Муслимана", а 

1974. монографију "ЈМО у политичком животу 

Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца". Класични 

је припадник еволуционистичке школе мишљења. 

Био је дугогодишњи председник угледне босанско-

херцеговачке организације Вијеће конгреса бо-

шњачких интелектуалаца. 

 

13. Улица Балканска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1204, иде 

делом кп 617, дуж кп 634 и 624, до кп 1207, КО 

Сјеница (улица матични број 739995000615). 

Образложење: Назив улице према планини Балкан. 

 

14. Улица Браће Чоловића  

Опис (обухват): Улица која почиње од кп 1192/1, 

иде дуж кп 514/5, 511/1, 505, 525/1, 539/5, 537/2, 

534, 533, делом кп 535, преко кп 1195/1, дуж кп 

576/1 и 588/1, КО Сјеница (улица матични број 

739995000118). 

Образложење: Браћа Чоловићи (Исидор и 

Нићифор) били су синови угледног сјеничког 

домаћина Будимира Чоловића, напредни 

омладинци и учесници НОП-а из Сјенице. 

Обављали су значајне дужности у сјеничком, 

новопазарском и краљевачком срезу. Породица 

Чоловић се доселила у Сјеницу 1929. године. 

Исидор Чоловић је рођен 21. априла 1921. године, у 

селу Медовине, у Моравичком срезу.  Уписао је 

Грађевински факултет у Београду али се због рата 

вратио у Сјеницу, где је ухапшен од стране 

Италијана, у јуну 1942. године. Био је у у 

затворима у Сјеници и Пријепољу, након чега је 

спроведен у Никшић а потом у логор у Бару, где је 

остао све до капитулације Италије 1943. године, 

када се прикључује италијанским партизанима, а 

после Петој црногорској бригади у којој остаје све 

до првог ослобођења Сјенице. После коначног 

ослобођења Сјенице и избора 5. јануара 1945. 

године постављен је за секретара Првог среског 

НОО у Сјеници, а упоредо је био и организациони 

секретар Среског комитета КП. Радио је у 

тужилаштву у Пријепољу, Среском комитету КП у 

Сјеници, као помоћник министра грађевине у НР 

Србији, обављао дужности директора 

Хидроелетране „Зворник“, ГП „Пионир“, 

„Мостоградње“ и „Партизанског пута“, дужност 

заменика директора Хидроелектране „Ђердап“. 

Умро је 6. августа 1979. године. Млађи брат 

Нићифор је рођен 1924. године а био је врло 

успешан директор банке у Новом Пазару. Умро је 

1982. године. 

 

12. Ulica Atifa Purivatre  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 466/1, ide 

duž kp 445/14, do kp 445/1, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Atif Purivatra (16. avgust 1928. - 

11. septembar 2001.), poznati je bosansko-

hercegovački teoretičar i unuverzitetski profesor. 

Godine 1969. objavio je knjigu rasprava i članaka 

"Nacionalni i politički razvitak Muslimana", a 

1974. monografiju "JMO u političkom životu 

Кraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". Кlasični je 

pripadnik evolucionističke škole mišljenja. Bio je 

dugogodišnji predsjednik ugledne bosansko-

hercegovačke organizacije Vijeće kongresa bo-

šnjačkih intelektualaca. 

 

13. Ulica Balkanska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1204, ide 

dijelom kp 617, duž kp 634 i 624, do kp 1207, КO 

Sjenica (ulica matični broj 739995000615). 

Obrazloženje: Naziv ulice prema planini Balkan. 

 

 

14. Ulica Braće Čolovića  

Opis (obuhvat): Ulica koja počinje od kp 1192/1, 

ide duž kp 514/5, 511/1, 505, 525/1, 539/5, 537/2, 

534, 533, dijelom kp 535, preko kp 1195/1, duž 

kp 576/1 i 588/1, КO Sjenica (ulica matični broj 

739995000118). 

Obrazloženje: Braća Čolovići (Isidor i Nićifor) 

bili su sinovi uglednog sjeničkog domaćina 

Budimira Čolovića, napredni omladinci i učesnici 

NOP-a iz Sjenice. Obavljali su značajne dužnosti 

u sjeničkom, novopazarskom i kraljevačkom 

srezu. Porodica Čolović se doselila u Sjenicu 

1929. godine. Isidor Čolović je rođen 21. aprila 

1921. godine, u selu Medovine, u Moravičkom 

srezu.  Upisao je Građevinski fakultet u Beogradu 

ali se zbog rata vratio u Sjenicu, gdje je uhapšen 

od strane Italijana, u junu 1942. godine. Bio je u u 

zatvorima u Sjenici i Prijepolju, nakon čega je 

sproveden u Nikšić a potom u logor u Baru, gdje 

je ostao sve do kapitulacije Italije 1943. godine, 

kada se priključuje italijanskim partizanima, a 

poslije Petoj crnogorskoj brigadi u kojoj ostaje 

sve do prvog oslobođenja Sjenice. Poslije 

konačnog oslobođenja Sjenice i izbora 5. januara 

1945. godine postavljen je za sekretara Prvog 

sreskog NOO u Sjenici, a uporedo je bio i 

organizacioni sekretar Sreskog komiteta КP. 

Radio je u tužilaštvu u Prijepolju, Sreskom 

komitetu КP u Sjenici, kao pomoćnik ministra 

građevine u NR Srbiji, obavljao dužnosti direktora 

Hidroeletrane „Zvornik“, GP „Pionir“, 

„Mostogradnje“ i „Partizanskog puta“, dužnost 

zamjenika direktora Hidroelektrane „Đerdap“. 

Umro je 6. avgusta 1979. godine. Mlađi brat 

Nićifor je rođen 1924. godine a bio je vrlo 

uspešan direktor banke u Novom Pazaru. Umro je 

1982. godine. 

 



15. Улица Иса-бега Исхаковића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 588/2 и 

1216/3, иде делом кп 1216/20, 1209 и 591/1, дуж кп 

593/1, 2277/7, 776/17, преко кп 778/1 и 1210/1, дуж 

кп 780/1 и 2113/4, делом кп 2114, 2113/1, 2112, 

2095, 2096/2, дуж кп 2096/86, делом кп 2096/1, до 

кп 2090/3 и 4329/1, КО Сјеница. 

Образложење: Иса-бег Исхаковић (1414-1472) је 

био један од најпознатијих заповедника Османског 

царства на подручју Западног Балкана. Био је 

задњи крајишник Босанског крајишта и други 

санџак-бег Босне. Син је првог босанског бега, 

Исхак-бега, и отац шестог босанског санџак-бега 

Гази Мехмед-бега. Оснивач је Сарајева, Скопља, 

Шапца и Новог Пазара. Задужбинар је великог 

броја верских и других објеката на подручју Босне 

и Херцеговине, Србије и Македоније. 

 

 

16. Улица Султана Мурата четвртог  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1199/3 и 605, 

иде делом кп 1195/1, до кп 576/1 и 535, КО 

Сјеница. 

Образложење: Султан Мурат четврти (26. јул 1612. 

- 8. фебруар 1640.), је био османски султан у 

времену од 1623. до 1640. године. Син је султана 

Ахмеда првог и султаније Махпејкер Косем. За 

време своје владавине повратио је војну 

дисциплину у редовима јаничара и спахија, 

забранио алкохол, дуван и опијум. Један је од 

ајмоћнијих османских султана, собзиром да је 

успео да током своје владавине поврати Османско 

царство „на ноге". Џамија у старом граду тврђави у 

Сјеници, који је потпуно порушен након Другог 

светског рата, носила је име султана Мурата 

четвртог. 

 

17. Улица Сафвет-бега Башагића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1208/1, иде 

дуж кп 1209 и 720, до кп 593/1 и 1216/20, КО 

Сјеница (улица матични број 739995000672). 

Образложење: Сафвет-бег Башагић (1870-1834), у 

песничком свету познат по спеудониму Мирза, 

једна је од најмаркантнијих личности модерне 

босанске и бошњачке књижевности и зачетник 

бошњачког националног препорода почетком 20. 

века. Био је снивач многих листова, часописа и 

друштава. Познат је као истакнути песник, 

преводилац, историчар и политичар. Године 1900. 

издао је "Кратку упуту у прошлост Босне од 1463. 

до 1850". 

 

18. Улица Ивана Васојевића Васкета  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1208/1, иде 

дуж кп 755, 766/3 и 766/15, до кп 766/14 и 758/1 

(источни крак), односно кп 2277/7 (северни крак), 

КО Сјеница. 

Образложење: Иван Васојевић Васке (1975-1999) је 

рођен 11. фебруара 1975. године у Сјеници. 

Основну школу и гимназију је завршио у Сјеници, 

15. Ulica Isa-bega Ishakovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 588/2 i 

1216/3, ide dijelom kp 1216/20, 1209 i 591/1, duž 

kp 593/1, 2277/7, 776/17, preko kp 778/1 i 

1210/1, duž kp 780/1 i 2113/4, dijelom kp 2114, 

2113/1, 2112, 2095, 2096/2, duž kp 2096/86, 

dijelom kp 2096/1, do kp 2090/3 i 4329/1, КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Isa-beg Ishaković (1414-1472) je 

bio jedan od najpoznatijih zapovednika Osman-

skog carstva na području Zapadnog Balkana. Bio 

je zadnji krajišnik Bosanskog krajišta i drugi 

sandžak-beg Bosne. Sin je prvog bosanskog bega, 

Ishak-bega, i otac šestog bosanskog sandžak-bega 

Gazi Mehmed-bega. Osnivač je Sarajeva, Skoplja, 

Šapca i Novog Pazara. Zadužbinar je velikog 

broja verskih i drugih objekata na području Bosne 

i Hercegovine, Srbije i Makedonije. 

 

16. Ulica Sultana Murata četvrtog  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1199/3 i 605, 

ide dijelom kp 1195/1, do kp 576/1 i 535, КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Sultan Murat četvrti (26. jul 1612. - 

8. februar 1640.), je bio osmanski sultan u 

vrijemenu od 1623. do 1640. godine. Sin je 

sultana Ahmeda prvog i sultanije Mahpejker 

Кosem. Za vrijeme svoje vladavine povratio je 

vojnu disciplinu u redovima janičara i spahija, 

zabranio alkohol, duvan i opijum. Jedan je od 

ajmoćnijih osmanskih sultana, sobzirom da je 

uspio da tokom svoje vladavine povrati Osmansko 

carstvo „na noge". Džamija u starom gradu 

tvrđavi u Sjenici, koji je potpuno porušen nakon 

Drugog svjetskog rata, nosila je ime sultana 

Murata četvrtog. 

 

17. Ulica Safvet-bega Bašagića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1208/1, ide 

duž kp 1209 i 720, do kp 593/1 i 1216/20, КO 

Sjenica (ulica matični broj 739995000672). 

Obrazloženje: Safvet-beg Bašagić (1870-1834), u 

pjesničkom svijetu poznat po speudonimu Mirza, 

jedna je od najmarkantnijih ličnosti moderne 

bosanske i bošnjačke književnosti i začetnik 

bošnjačkog nacionalnog preporoda početkom 20. 

vijeka. Bio je snivač mnogih listova, časopisa i 

društava. Poznat je kao istaknuti pjesnik, 

prijevodilac, historičar i političar. Godine 1900. 

izdao je "Кratku uputu u prošlost Bosne od 1463. 

do 1850". 

 

18. Ulica Ivana Vasojevića Vasketa  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1208/1, ide 

duž kp 755, 766/3 i 766/15, do kp 766/14 i 758/1 

(istočni krak), odnosno kp 2277/7 (severni krak), 

КO Sjenica. 

Obrazloženje: Ivan Vasojević Vaske (1975-1999) 

je rođen 11. februara 1975. godine u Sjenici. 

Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Sjenici, a 



а након тога специјалистичку Војну школу за 

подофицира везе у Београду. Службовао је у 

Гарнизону у Ужицу, а 26. децембра 1998. године је 

упућен као испомоћ Приштинском корпусу, у 53. 

погранични батаљон у Ђаковици, гранична караула 

Кошаре. Погинуо је у познатој битци на Кошарама, 

11. априла 1999. године. 

 

19. Улица Ускуфијева  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 766/3, иде 

дуж кп 766/5, 763/3, 763/4 и 763/31, преко кп 

763/12, дуж кп 763/11 и 2277/16, до кп 2277/7, КО 

Сјеница (улица матични број 739995000658). 

Образложење: Мухамед Хеваји Ускуфи Босневи 

(око 1600. - након 1651), бошњачки алхамијадо 

песник и један од првих јужнословенских 

лексикографа. Године 1631. године написао је 

"Магбули’ариф" (Што се свиђа разумнима), 

босанско - турски речник у стиховима (речник је 

издат у Лајпцигу, 1868. године). 

 

20. Улица Ћамила Сијарића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1208/1, иде 

дуж кп 740/1, 763/12 и 2277/14, преко кп 2277/7, 

делом кп 2277/1, дуж кп 2273/7, 2269/2, 2266/13 и 

2254/1, до кп 2245/75, КО Сјеница. 

Образложење: Ћамил Сијарић (1913-1989) је 

познати приповедач, романсијер и песник и један 

од највећих бошњачких књижевника уопште. 

Написао је велики број дела, од којих се посебно 

издвајају: "Рам Буља", "Бихорци", "Кућу кућом 

чине ластавице", "Наше снахе и ми момци", 

"Царска војска", "Рашка земља Расција". Добитник 

је великог броја књижевних награда и других 

признања. 

 

21. Улица Дубровачка  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1211/1, иде 

дуж кп 922, делом кп 930/4, дуж кп 1051/2, делом 

кп 1056/4, до кп 1056/3, КО Сјеница (улица 

матични број 739995000616). 

Образложење: Дубровачка је назив улице према 

граду Дубровнику. Некадашњи Дубровачки пут 

пролазио је кроз подручје општине Сјеница. 

 

22. Улица Трг ЗАВНОС-а  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1205/10, иде 

делом кп 930/4, до кп 930/5 и 926/1, КО Сјеница. 

Образложење: Трг ЗАВНОС-а је назив улице према 

органу народне власти из периода НОБ-а. 

 

23. Улица Ахмета Абдагића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1208/1, иде 

дуж кп 1136/4 и 1111/8, до кп 1110/11, КО Сјеница 

(улица матични број 739995000614). 

Образложење: Ахмет Абдагић (1915-1941) је био 

истакнути омладински активиста у периоду прије и 

током Другог светског рата. Био је брат једног од 

највећих сјеничких књижевника Мухамеда Абда-

гића. Током 1941. године одржавао је веома ин-

nakon toga specijalističku Vojnu školu za 

podoficira veze u Beogradu. Službovao je u 

Garnizonu u Užicu, a 26. decembra 1998. godine 

je upućen kao ispomoć Prištinskom korpusu, u 53. 

pogranični bataljon u Đakovici, granična karaula 

Кošare. Poginuo je u poznatoj bitci na Кošarama, 

11. aprila 1999. godine. 

 

19. Ulica Uskufijeva  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 766/3, ide 

duž kp 766/5, 763/3, 763/4 i 763/31, preko kp 

763/12, duž kp 763/11 i 2277/16, do kp 2277/7, 

КO Sjenica (ulica matični broj 739995000658). 

Obrazloženje: Muhamed Hevaji Uskufi Bosnevi 

(oko 1600. - nakon 1651), bošnjački alhamijado 

pjesnik i jedan od prvih južnoslavenskih 

leksikografa. Godine 1631. godine napisao je 

"Magbuli’arif" (Što se sviđa razumnima), 

bosansko - turski rječnik u stihovima (rječnik je 

izdat u Lajpcigu, 1868. godine). 

 

20. Ulica Ćamila Sijarića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1208/1, ide 

duž kp 740/1, 763/12 i 2277/14, preko kp 2277/7, 

dijelom kp 2277/1, duž kp 2273/7, 2269/2, 

2266/13 i 2254/1, do kp 2245/75, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Ćamil Sijarić (1913-1989) je 

poznati pripovjedač, romansijer i pjesnik i jedan 

od najvećih bošnjačkih književnika uopšte. 

Napisao je veliki broj djela, od kojih se posebno 

izdvajaju: "Ram Bulja", "Bihorci", "Кuću kućom 

čine lastavice", "Naše snahe i mi momci", "Carska 

vojska", "Raška zemlja Rascija". Dobitnik je 

velikog broja književnih nagrada i drugih 

priznanja. 

 

21. Ulica Dubrovačka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1211/1, ide 

duž kp 922, dijelom kp 930/4, duž kp 1051/2, 

dijelom kp 1056/4, do kp 1056/3, КO Sjenica 

(ulica matični broj 739995000616). 

Obrazloženje: Dubrovačka je naziv ulice prema 

gradu Dubrovniku. Nekadašnji Dubrovački put 

prolazio je kroz područje općine Sjenica. 

 

22. Ulica Trg ZAVNOS-a  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1205/10, ide 

dijelom kp 930/4, do kp 930/5 i 926/1, КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Trg ZAVNOS-a je naziv ulice 

prema organu narodne vlasti iz perioda NOB-a. 

 

23. Ulica Ahmeta Abdagića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1208/1, ide 

duž kp 1136/4 i 1111/8, do kp 1110/11, КO 

Sjenica (ulica matični broj 739995000614). 

Obrazloženje: Ahmet Abdagić (1915-1941) je bio 

istaknuti omladinski aktivista u periodu prije i 

tokom Drugog svjetskog rata. Bio je brat jednog 

od najvećih sjeničkih književnika Muhameda Ab-



тензивне везе са партизанским активистима из 

Нове Вароши. Партизанским одредима прикључио 

се током партизанског напада на Сјеницу, 21. 

децембра 1941. године, када је и погинуо.  

 

 

24. Улица Муфтије Шемсикадића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1208/1, иде 

дуж кп 783 и делом кп 780/1, завршно до 2113/4, 

КО Сјеница (улица матични број 739995000610). 

Образложење: Муфтија Мехмед Вехби Шемси-

кадић (1827-1887) је био познати пљеваљски муф-

тија и једна од најзначајнијих личности бошњачког 

националног покрета у периоду тзв. Источне кризе. 

Године 1886. постављен је за пљеваљског муфтију 

и ту дужност је обављао до краја живота. Од 

Берлинског конгреса 1878. се политички активирао 

и успоставио везу са бошњачком елитом у Сарајеву 

која се припремала за оружани отпор Аустри-

јанцима. Био је организатор и вођа устаника из 

пљеваљског и ширег краја, који су се придружили 

устаницима у Босни и Херцеговини. 

 

25. Улица Бехаудина Селмановића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1208/1, иде 

дуж кп 795/13 и делом кп 2114, завршно до 2113/1, 

КО Сјеница (улица матични број 739995000611). 

Образложење: Бехаудин Селмановић Селман 

(1915-1972) је био босанскохерцеговачки сликар, 

родом из Пљеваља. Студурао је на Државној 

умјетничкој галерији у Загребу, 1937-1943. године. 

Један је од оснивача Удружења ликовних умјет-

ника Босне и Херцеговине. За живота је имао две 

самосталне изложбе у Сарајеву 1966. и 1971. 

године. Добитник је Двадесетседмојулске награде, 

највећег босанскохерцеговачког републичког приз-

нања. 

 

 

26. Улица Авда Хуме  

Опис (обухват): Улица почиње од кп која се 

простире дуж кп 1182 и између кп 1177/1 и 1181 и 

делом кп 1180, КО Сјеница. 

Образложење: Авдо Хумо (1914-1983) је био 

друштвено-политички радник СФР Југославије и 

Босне и Херцеговине. Припадао је групи 

револуционалне предратне омладине у Београду и 

био је покретач многих политичких и културних 

манифестација и друштава. У СФР Југославији и 

СР Босни и Херцеговини је обављао високе 

политичке и државне функције. За народног хероја 

Југославије проглашен је 1953. године. 

 

27. Улица Југослава Кнежевића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1208/1, иде 

дуж кп 1186/28 и 1186/24, између кп 2113/1 и 2112, 

КО Сјеница (улица матични број 739995000612). 

Образложење: Југослав - Југо Кнежевић (1936-

2004) био је познати друштвено-политички радник 

Сјенице. Рођен је 3. августа 1936. године, у 

dagića. Tokom 1941. godine održavao je veoma 

intenzivne veze sa partizanskim aktivistima iz 

Nove Varoši. Partizanskim odredima priključio se 

tokom partizanskog napada na Sjenicu, 21. 

decembra 1941. godine, kada je i poginuo.  

 

24. Ulica Muftije Šemsikadića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1208/1, ide 

duž kp 783 i dijelom kp 780/1, završno do 2113/4, 

КO Sjenica (ulica matični broj 739995000610). 

Obrazloženje: Muftija Mehmed Vehbi Šemsikadić 

(1827-1887) je bio poznati pljevaljski muftija i 

jedna od najznačajnijih ličnosti bošnjačkog 

nacionalnog pokreta u periodu tzv. Istočne krize. 

Godine 1886. postavljen je za pljevaljskog muftiju 

i tu dužnost je obavljao do kraja života. Od 

Berlinskog kongresa 1878. se politički aktivirao i 

uspostavio vezu sa bošnjačkom elitom u Sarajevu 

koja se pripremala za oružani otpor Austrijan-

cima. Bio je organizator i vođa ustanika iz 

pljevaljskog i šireg kraja, koji su se pridružili 

ustanicima u Bosni i Hercegovini. 

 

25. Ulica Behaudina Selmanovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1208/1, ide 

duž kp 795/13 i dijelom kp 2114, završno do 

2113/1, КO Sjenica (ulica matični broj 

739995000611). 

Obrazloženje: Behaudin Selmanović Selman 

(1915-1972) je bio bosanskohercegovački slikar, 

rodom iz Pljevalja. Studurao je na Državnoj 

umjetničkoj galeriji u Zagrebu, 1937-1943. go-

dine. Jedan je od osnivača Udruženja likovnih 

umjetnika Bosne i Hercegovine. Za života je imao 

dvije samostalne izložbe u Sarajevu 1966. i 1971. 

godine. Dobitnik je Dvadesetsedmojulske nagra-

de, najvećeg bosanskohercegovačkog republičkog 

priznanja. 

 

26. Ulica Avda Hume  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp koja se 

prostire duž kp 1182 i između kp 1177/1 i 1181 i 

dijelom kp 1180, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Avdo Humo (1914-1983) je bio 

društveno-politički radnik SFR Jugoslavije i 

Bosne i Hercegovine. Pripadao je grupi 

revolucionalne predratne omladine u Beogradu i 

bio je pokretač mnogih političkih i kulturnih 

manifestacija i društava. U SFR Jugoslaviji i SR 

Bosni i Hercegovini je obavljao visoke političke i 

državne funkcije. Za narodnog heroja Jugoslavije 

proglašen je 1953. godine. 

 

27. Ulica Jugoslava Кneževića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1208/1, ide 

duž kp 1186/28 i 1186/24, između kp 2113/1 i 

2112, КO Sjenica (ulica matični broj 

739995000612). 

Obrazloženje: Jugoslav - Jugo Кnežević (1936-

2004) bio je poznati društveno-politički radnik 



Драгојловићима, код Сјенице. Завршио је 

Пољопривредни факултет у Београду, 1961. 

године. Од 1966. до 1973. године био је пот-

председник Скупштине општине Сјеница, од 1974. 

до 1982. председник општине Сјеница, а од 1982. 

до 1986. године председник Извршног савета 

Скупштине општине Сјеница. Током дугогоди-

шњег друштвено-политичког ангажмана покренуо 

је и реализовао је низ пројеката значајних за 

Сјеницу и све њене грађане. 

 

 

28. Улица Мустафе Имамовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1208/1, иде 

дуж кп 1187/3 и 1189/10, до кп 1189/12, КО 

Сјеница. 

Образложење: Мустафа Имамовић (1941-2017) био 

је босанскохерцеговачки историчар државе и 

права. Дипломирао је и докторирао на Правном 

факултету Универзитета у Београду. Као 

универзитетски професор предавао је на правним 

факултетима у Београду, Мостару, Новом Саду, 

Ријеци, Сарајеву, као и на више уневерзитета у 

САД. Аутор је и коаутор неколико универзи-

тетских и средњошколских уџбеника а уз то је 

објавио око 350 студија, расправа и чланака из 

историје политичких и правних институција БиХ и 

бивше Југославије. Био је уредник и члан више 

часописа и енциклопедија. 

 

29. Улица Велимира Јакића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4329/1, иде 

делом кп 2096/11 и 2095, завршно до кп 2096/86, 

КО Сјеница. 

Образложење: Велимир Јакић (1911-1946) је био 

инжењер шумарства, учесник НОБ-а и народни 

херој Југославије. Отац му је био официр 

црногорске војске, учесник балканских ратова и 

Првог светског рата. У народноослободилачки 

покрет се укључује одмах након почетка рата и 

учествује у свим политичким активностима 

везаним за НОП на подручју Санџака. Крајем 

фебруара 1942. постављен је за политичког 

комесара Главног штаба НОП одреда Санџака, а 

након погибије Рифата Бурџовића Трше, 

Владимира Кнежевића Волође и Томаша Жижића 

за команданта Треће пролетерске санџачке 

бригаде. Крајем септембра 1943. постављен је за 

команданта Главног штаба НВО и ПО Санџака. Од 

августа 1944. године упућен је на лечење у 

Совјетски Савез. За време боравка у Совјетском 

Савезу, новембра 1945. године, на изборима за 

Уставотворну скупштину је изабран за народног 

посланика. Током боравка у Москви, обављао је 

дужност комесара југословенске војне мисије у 

СССР-у. 

 

30. Улица Алије Џоговића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4329/1, иде 

између кп 3311/4 и 3311/5, дуж кп 3311/41, 3311/40, 

Sjenice. Rođen je 3. avgusta 1936. godine, u 

Dragojlovićima, kod Sjenice. Završio je Poljo-

privredni fakultet u Beogradu, 1961. godine. Od 

1966. do 1973. godine bio je potpredsjednik 

Skupštine općine Sjenica, od 1974. do 1982. 

predsjednik općine Sjenica, a od 1982. do 1986. 

godine predsjednik Izvršnog savjeta Skupštine 

općine Sjenica. Tokom dugogodišnjeg društveno-

političkog angažmana pokrenuo je i realizovao je 

niz projekata značajnih za Sjenicu i sve njene 

građane. 

 

28. Ulica Mustafe Imamovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1208/1, ide 

duž kp 1187/3 i 1189/10, do kp 1189/12, КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Mustafa Imamović (1941-2017) bio 

je bosanskohercegovački historičar države i prava. 

Diplomirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu 

Univerziteta u Beogradu. Кao univerzitetski 

profesor predavao je na pravnim fakultetima u 

Beogradu, Mostaru, Novom Sadu, Rijeci, 

Sarajevu, kao i na više uneverziteta u SAD. Autor 

je i koautor nekoliko univerzitetskih i sred-

njoškolskih udžbenika a uz to je objavio oko 350 

studija, rasprava i članaka iz historije političkih i 

pravnih institucija BiH i bivše Jugoslavije. Bio je 

urednik i član više časopisa i enciklopedija. 

 

 

29. Ulica Velimira Jakića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4329/1, ide 

dijelom kp 2096/11 i 2095, završno do kp 

2096/86, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Velimir Jakić (1911-1946) je bio 

inženjer šumarstva, učesnik NOB-a i narodni 

heroj Jugoslavije. Otac mu je bio oficir 

crnogorske vojske, učesnik balkanskih ratova i 

Prvog svjetskog rata. U narodnooslobodilački 

pokret se uključuje odmah nakon početka rata i 

učestvuje u svim političkim aktivnostima vezanim 

za NOP na području Sandžaka. Кrajem februara 

1942. postavljen je za političkog komesara 

Glavnog štaba NOP odreda Sandžaka, a nakon 

pogibije Rifata Burdžovića Trše, Vladimira 

Кneževića Volođe i Tomaša Žižića za 

komandanta Treće proleterske sandžačke brigade. 

Кrajem septembra 1943. postavljen je za 

komandanta Glavnog štaba NVO i PO Sandžaka. 

Od avgusta 1944. godine upućen je na liječenje u 

Sovjetski Savez. Za vrijeme boravka u 

Sovjetskom Savezu, novembra 1945. godine, na 

izborima za Ustavotvornu skupštinu je izabran za 

narodnog poslanika. Tokom boravka u Moskvi, 

obavljao je dužnost komesara jugoslovenske 

vojne misije u SSSR-u. 

 

30. Ulica Alije Džogovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4329/1, ide 

između kp 3311/4 i 3311/5, duž kp 3311/41, 



3311/42 и 3311/43, до кп 3328/1, КО Сјеница (улица 

број 19 по Елаборату). 

Образложење: Алија Џоговић (1929-2014) je 

познати књижевник, лингвиста и истраживач из 

области језика. Поезију је објављивао у великом 

броју листова и часописа а научним радом, 

углавном из области лингвистичких дисциплина и 

народне књижевности, се интензивније почео 

бавити од 1979. године. Објавио је пет самосталних 

књига поезије, књигу лирских народних песама, 

шест књига из области ономастике, више од 

педeсет научних радова из области усменог 

народног стваралаштва, есејистике, дијалекто-

логије, ономастике и лексикологије у зборницима 

са нучних скупова, часописима за књижевност и 

језик и другим публикацијама. Добитник је више 

награда и признања. 

 

31. Улица Растића сокак  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4329/1, иде 

дуж кп 3313, делом кп 3322/2, 3322/3, 3325, 3328/1, 

3329/1 завршно до кп 4343, КО Сјеница.  

Образложење: Растићи су угледна и бројна 

сјеничка породица. Међу утицајније представнике 

породице Растић спада Рамчага Растић, учесник 

балканских ратова, 1912. и 1913. године. Породица 

Растић у новије време позната је и по великом 

броју спортиста, у бициклизму и нордијском 

скијању и биатлону посебно. Најпознатији пред-

ставник породице данас је Дамир Растић, реп-

резентативац Србије у нордијском скијању и 

биатлону, учесник Олимписјких игара 2018. године 

и многих других светских такмичења. 

 

32. Улица Хучаљка  

Опис (обухват): Улица почиње између кп 4329/2 и 

2093/4, иде дуж кп 4329/1, до кп 3417/1 и даље кроз 

део кп 2093/3, до кп 2093/4, КО Сјеница (део улице 

20 по Елаборату са новим краком лево).  

Образложење: Хучаљка је традиционални назив за 

део града у којем се налази улица (поток чије име 

је изведено по хуку (буци) коју је његова вода 

стварала).  

 

33. Улица Вахиде Маглајлић  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3428/12, иде 

дуж кп 3417/1 до краја, даље дуж кп 3419/10, 

3417/6 до границе са насељеним местом Медаре, 

КО Сјеница (део улице 20 по Елаборату). 

Образложење: Вахида Маглајлић (1907-1943) је 

једина Бошњакиња народни херој Југославије. У 

антифашистички покрет и КПЈ се укључила 1941. 

године. На Првој конференцији Антифашистичког 

фронта жена Југославије, 6. децембра 1942. године, 

изабрана је у чланство Централног одбора. 

Погинула је 1. априла 1943. године, у селу Велика 

Рујишка, код Босанског Новог. Указом 

Президијума Народне скупштине Федеративне 

Републике Југославије, 20. децембра 1951. године, 

проглашена је за народног хероја. Њен брат Муниб 

3311/40, 3311/42 i 3311/43, do kp 3328/1, КO 

Sjenica (ulica broj 19 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Alija Džogović (1929-2014) je 

poznati književnik, lingvista i istraživač iz oblasti 

jezika. Poeziju je objavljivao u velikom broju 

listova i časopisa a naučnim radom, uglavnom iz 

oblasti lingvističkih disciplina i narodne 

književnosti, se intenzivnije počeo baviti od 1979. 

godine. Objavio je pet samostalnih knjiga poezije, 

knjigu lirskih narodnih pjesama, šest knjiga iz 

oblasti onomastike, više od pedeset naučnih 

radova iz oblasti usmenog narodnog stvaralaštva, 

esejistike, dijalektologije, onomastike i leksiko-

logije u zbornicima sa nučnih skupova, časo-

pisima za književnost i jezik i drugim publi-

kacijama. Dobitnik je više nagrada i priznanja. 

 

 

31. Ulica Rastića sokak  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4329/1, ide 

duž kp 3313, dijelom kp 3322/2, 3322/3, 3325, 

3328/1, 3329/1 završno do kp 4343, КO Sjenica.  

Obrazloženje: Rastići su ugledna i brojna sjenička 

porodica. Među uticajnije predstavnike porodice 

Rastić spada Ramčaga Rastić, učesnik balkanskih 

ratova, 1912. i 1913. godine. Porodica Rastić u 

novije vrijeme poznata je i po velikom broju 

sportista, u biciklizmu i nordijskom skijanju i 

biatlonu posebno. Najpoznatiji predstavnik po-

rodice danas je Damir Rastić, reprezentativac 

Srbije u nordijskom skijanju i biatlonu, učesnik 

Olimpisjkih igara 2018. godine i mnogih drugih 

svjetskih takmičenja. 

 

32. Ulica Hučaljka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 4329/2 i 

2093/4, ide duž kp 4329/1, do kp 3417/1 i dalje 

kroz dio kp 2093/3, do kp 2093/4, КO Sjenica 

(dio ulice 20 po Elaboratu sa novim krakom levo).  

Obrazloženje: Hučaljka je tradicionalni naziv za 

dio grada u kojem se nalazi ulica (potok čije ime 

je izvedeno po huku (buci) koju je njegova voda 

stvarala).  

 

33. Ulica Vahide Maglajlić  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3428/12, ide 

duž kp 3417/1 do kraja, dalje duž kp 3419/10, 

3417/6 do granice sa naseljenim mjestom Medare, 

КO Sjenica (dio ulice 20 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Vahida Maglajlić (1907-1943) je 

jedina Bošnjakinja narodni heroj Jugoslavije. U 

antifašistički pokret i КPJ se uključila 1941. 

godine. Na Prvoj konferenciji Antifašističkog 

fronta žena Jugoslavije, 6. decembra 1942. 

godine, izabrana je u članstvo Centralnog odbora. 

Poginula je 1. aprila 1943. godine, u selu Velika 

Rujiška, kod Bosanskog Novog. Ukazom 

Prezidijuma Narodne skupštine Federativne 

Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. 

godine, proglašena je za narodnog heroja. Njen 



Маглајлић је погинуо 1943. године, а Шефкет 

Маглајлић је био народни херој. 

 

34. Улица Хамдије Крешевљаковића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3419/10, иде 

дуж кп 3419/11, 3426/3, 3422/1, даље делом кп 3416 

и 3414, завршно до кп 3410, до границе са 

насељеним местом Медаре, КО Сјеница (улица 

број 22 по Елаборату).  

Образложење: Хамдија Крешевљаковић (1988-

1959) је био босанскохерцеговачки и југословенски 

историчар. Његова позната дела су: "Сарајевска 

чаршија, њени еснафи и обрти за османлијске 

управе", "Стари босански градови", "Капетанија у 

Босни и Херцеговини" и многа друга. Његова дела 

сматрају се једним од најрелевантнијих за 

проучaвање историје Босне и Херцеговине.  

 

35. Улица Изета Сарајлића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4329/1, иде 

дуж кп 3428/1 до кп 3428/6, КО Сјеница (улица 

број 21 по Елаборату). 

Образложење: Изет Сарајлић (1930-2002)  је био 

босанскохерцеговачки историчар филозофије, 

есејиста, преводилац и песник. Објавио је преко 30 

књига поезије, од којих су неке преведене на 15 

страних језика. Добитник је више домаћих и 

међународних награда за књижевност. 

 

36. Улица Дервиша Сушића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4329/1, иде 

дуж кп 3430/1 до кп 3429/1, КО Сјеница (улица 

број 23 по Елаборату). 

Образложење: Дервиш Сушић (1925-1990) је био 

босанскохерцеговачки књижевник и новинар из 

друге половине 20. века. Био је учесник НОБ-а од 

1942. године. После рата био је омладински 

руководилац, затим учитељ и новинар. Радио је као 

уредник "Омладинске ријечи", а затим, у периоду 

1949-1951. године, уредник сарајевског дневног 

листа "Ослобођење". Био је саветник у Централном 

комитету Савеза комуниста БиХ у Сарајеву. Био је 

члан Академије наука и умјетности Босне и 

Херцеговине.  

 

37. Улица Сулејмана Табаковића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4329/1, иде 

дуж кп 3431/5 до кп 3426/1, КО Сјеница (улица 

број 24 по Елаборату). 

Образложење: Сулејман Табаковић (19. век) је 

алхамијадо књижевник из Новог Пазара из 19. века. 

Табаковићеве две песме касиде "Ово је на 

босанском насихат Сулејманов" и "Ибрахим 

Терзија" излазе у књизи под насловом "Диван", 

1992. године, у Новом Пазару, у транскрипцији 

Мехмеда Бећовића. Аутор је и песме "Добар земан 

прокаса". У својим песмама Табаковић се 

разумљивим народним језиком обраћа 

превенствено деци, али преко њих и ширим 

слојевима друштва, по чему се може рећи да је 

brat Munib Maglajlić je poginuo 1943. godine, a 

Šefket Maglajlić je bio narodni heroj. 

 

34. Ulica Hamdije Кreševljakovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3419/10, ide 

duž kp 3419/11, 3426/3, 3422/1, dalje dijelom kp 

3416 i 3414, završno do kp 3410, do granice sa 

naseljenim mjestom Medare, КO Sjenica (ulica 

broj 22 po Elaboratu).  

Obrazloženje: Hamdija Кreševljaković (1988-

1959) je bio bosanskohercegovački i jugoslo-

venski historičar. Njegova poznata djela su: "Sa-

rajevska čaršija, njeni esnafi i obrti za osmanlijske 

uprave", "Stari bosanski gradovi", "Кapetanija u 

Bosni i Hercegovini" i mnoga druga. Njegova 

djela smatraju se jednim od najrelevantnijih za 

proučavanje historije Bosne i Hercegovine.  

 

35. Ulica Izeta Sarajlića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4329/1, ide 

duž kp 3428/1 do kp 3428/6, КO Sjenica (ulica 

broj 21 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Izet Sarajlić (1930-2002)  je bio 

bosanskohercegovački historičar filozofije, 

esejista, prijevodilac i pjesnik. Objavio je preko 

30 knjiga poezije, od kojih su neke prevedene na 

15 stranih jezika. Dobitnik je više domaćih i 

međunarodnih nagrada za književnost. 

 

36. Ulica Derviša Sušića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4329/1, ide 

duž kp 3430/1 do kp 3429/1, КO Sjenica (ulica 

broj 23 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Derviš Sušić (1925-1990) je bio 

bosanskohercegovački književnik i novinar iz 

druge polovine 20. vijeka. Bio je učesnik NOB-a 

od 1942. godine. Poslije rata bio je omladinski 

rukovodilac, zatim učitelj i novinar. Radio je kao 

urednik "Omladinske riječi", a zatim, u periodu 

1949-1951. godine, urednik sarajevskog dnevnog 

lista "Oslobođenje". Bio je savjetnik u 

Centralnom komitetu Saveza komunista BiH u 

Sarajevu. Bio je član Akademije nauka i 

umjetnosti Bosne i Hercegovine.  

 

37. Ulica Sulejmana Tabakovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4329/1, ide 

duž kp 3431/5 do kp 3426/1, КO Sjenica (ulica 

broj 24 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Sulejman Tabaković (19. vijek) je 

alhamijado književnik iz Novog Pazara iz 19. 

vijeka. Tabakovićeve dvije pjesme kaside "Ovo je 

na bosanskom nasihat Sulejmanov" i "Ibrahim 

Terzija" izlaze u knjizi pod naslovom "Divan", 

1992. godine, u Novom Pazaru, u transkripciji 

Mehmeda Bećovića. Autor je i pjesme "Dobar 

zeman prokasa". U svojim pjesmama Tabaković 

se razumljivim narodnim jezikom obraća 

prevenstveno djeci, ali preko njih i širim 

slojevima društva, po čemu se može reći da je 



пример народног просветитеља.  

 

38. Улица Бесима Коркута  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4329/1, иде 

дуж дела кп 3432/1, 3432/2, 3432/11, 3432/3, 3432/4, 

3432/5, 3432/6, 3432/7, 3432/8, 3432/9, 3432/10, 

даље дуж кп 3422/5, до краја кп 3422/4 и 3426/4, 

КО Сјеница (улица матични број 739995000638). 

Образложење: Бесим Коркут (25. јуни 1904. - 2. 

новембар 1975.) је босанскохерцеговачки и 

бошњачки књижевник, теолог и исламски учењак. 

Аутор је најпопуларнијег превода Кур'ана на 

босанском језику. Написао је "Граматику арапског 

језика за први и други разред класичних 

гимназија", приредио три књиге докумената из 

Државног архива у Дубровнику и превео велики 

број књига са арапског језика.  

 

39. Улица Насихе Капиџић Хаџић  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4329/1, иде 

делом кп 3437/8, делом кп 3436/1, дуж кп 3436/5, 

до кп 3424, КО Сјеница.  

Образложење: Насиха Капиџић Хаџић (1932-1995) 

је била босанскохерцеговачка песникиња, прозни 

писац и уредница. Писала је поезију за децу, 

поетско-прозне записе и драмске текстове. Њени 

песнички и прозни радови увршетни су у низ 

антологија и читанки за осмогодишње школовање. 

Њен отац, Али-ефендија Капиџић био је виши 

војни имам у војсци Краљевине Југославније и 

почетком Другог светског рата био је први 

потписник чувене Резолуције бањалучких 

муслимана. 

 

40. Улица Брежанска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3574 иде дуж 

кп 3576/1 до границе са насељеним местом 

Зајечиће, КО Сјеница (улица број 25 по Елаборату). 

Образложење: Назив улице према насељеном месту 

Бреза, кроз коју пролази улица. 

 

41. Улица Дубињска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3575 иде дуж 

кп 3576/1, 3541 и 4355 до границе са насељеним 

местом Драгојловиће, КО Сјеница (улица број 26 

по Елаборату). 

Образложење: Дубињска је назив улице према 

топониму Дубиње, кроз које пролази улица. 

 

42. Улица Борићи  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4329/1, иде 

дуж кп 2090/3, кроз кп 4348 и 2023, даље дуж кп 

2020, до кп 4330  и (улица матични број 

739995000637). 

Образложење: Борићи је назив улице према 

излетишту Борићи, према и кроз које пролази 

улица. 

 

43. Улица Кулина Бана  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2277/7, иде 

primjer narodnog prosvjetitelja.  

 

38. Ulica Besima Кorkuta  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4329/1, ide 

duž dijela kp 3432/1, 3432/2, 3432/11, 3432/3, 

3432/4, 3432/5, 3432/6, 3432/7, 3432/8, 3432/9, 

3432/10, dalje duž kp 3422/5, do kraja kp 3422/4 i 

3426/4, КO Sjenica (ulica matični broj 

739995000638). 

Obrazloženje: Besim Кorkut (25. juni 1904. - 2. 

novembar 1975.) je bosanskohercegovački i 

bošnjački književnik, teolog i islamski učenjak. 

Autor je najpopularnijeg prijevoda Кur'ana na 

bosanskom jeziku. Napisao je "Gramatiku 

arapskog jezika za prvi i drugi razred klasičnih 

gimnazija", priredio tri knjige dokumenata iz 

Državnog arhiva u Dubrovniku i preveo veliki 

broj knjiga sa arapskog jezika.  

 

39. Ulica Nasihe Кapidžić Hadžić  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4329/1, ide 

dijelom kp 3437/8, dijelom kp 3436/1, duž kp 

3436/5, do kp 3424, КO Sjenica.  

Obrazloženje: Nasiha Кapidžić Hadžić (1932-

1995) je bila bosanskohercegovačka pjesnikinja, 

prozni pisac i urednica. Pisala je poeziju za decu, 

poetsko-prozne zapise i dramske tekstove. Njeni 

pjesnički i prozni ra–dovi uvršetni su u niz 

antologija i čitanki za osmogo–dišnje školovanje. 

Njen otac, Ali-efendija Кapidžić bio je viši vojni 

imam u vojsci Кraljevine Jugoslavnije i početkom 

Drugog svjetskog rata bio je prvi potpisnik čuvene 

Rezolucije banjalučkih muslimana. 

 

40. Ulica Brežanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3574 ide duž 

kp 3576/1 do granice sa naseljenim mjestom 

Zaječiće, КO Sjenica (ulica broj 25 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Naziv ulice prema naseljenom 

mjestu Breza, kroz koju prolazi ulica. 

 

41. Ulica Dubinjska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3575 ide duž 

kp 3576/1, 3541 i 4355 do granice sa naseljenim 

mjestom Dragojloviće, КO Sjenica (ulica broj 26 

po Elaboratu). 

Obrazloženje: Dubinjska je naziv ulice prema 

toponimu Dubinje, kroz koje prolazi ulica. 

 

42. Ulica Borići  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4329/1, ide 

duž kp 2090/3, kroz kp 4348 i 2023, dalje duž kp 

2020, do kp 4330  i (ulica matični broj 

739995000637). 

Obrazloženje: Borići je naziv ulice prema 

izljetištu Borići, prema i kroz koje prolazi ulica. 

 

43. Ulica Кulina Bana  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2277/7, ide 

duž kp 2253, do kp 2245/1, КO Sjenica (ulica 



дуж кп 2253, до кп 2245/1, КО Сјеница (улица 

матични број 739995000625). 

Образложење: Бан Кулин (12-13. век) је најчу-

венији босански бан. Син је првог босанског бана 

Борића, а Босном је владао у периоду од 1180. (по 

некима и раније) до 1204. године. Са изузетком 

једног војног похода против Византије, 1183. го-

дине, Босна је његову владавину провела у миру, 

због чега је у народу њему у спомен остало сећање 

на времена "од Кулина бана и добријех дана". Са 

историјског аспекта посебно је познат и по својој 

повељи (Повељи Кулина бана), од 29. августа 1189. 

године, којом даје слободу трговине дубровачким 

грађанима.   

 

44. Улица Алије Исаковића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2253, иде дуж 

кп 2278/10, делом кп 2277/1, до кп 2277/11 и 

2277/12, КО Сјеница. 

Образложење: Алија Исаковић (1932-1997) је био 

познати бошњачки културни прегалац - роман-

сијер, приповедач, радио-драмски, телевизијски и 

драмски писац, путописац, афорист, лексикограф и 

историчар језика и књижевности. Приредио је 

више књига, као и прву антологију муслиманске 

књижевности „Бисерје“ 1972. године, први избор 

босанскохерцеговачких путописаца „Ходољубље“ 

1973. године, зборник радова „Хасанагиница, 1774-

1974“, анегдоте Насрудина-хоџе 1984. године, те са 

Хаџемом Хајдаревићем избор из часописа „Бехар“ 

1900-1911. Награђиван за прозно и драмско ства-

ралаштво. 

 

45. Улица Краља Уроша првог  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2277/7, иде 

делом кп 2277/1, дуж кп 2273/21, 2268/2, 2266/18 и 

делом кп 2254/1, завршно до кп 2245/1, КО Сјеница 

(улица матични број 739995000608). 

Образложење: Стефан Урош први Немањић (1223-

1277) је био српски краљ од 1243. до 1276. године. 

Најмлађи је син Стефана Првовенчаног и Ане 

Дандоло, кћерке млетачког дужда Енрика Дандола. 

Жена му је била краљица Јелена Анжујска. Стефан 

је помагао Епирској деспотовини у нападима на 

Ницеско царство. Касније, када је ницејски цар 

Михаел VIII Палеолог упесо повратити Цариград и 

обновити Византијско царство, Стефан Урош је 

добио јаког непријатеља, због чега је склопио мир 

са Грчком, а потом и са Угарском. Након одређеног 

времена окреће се византијском противнику 

Сицилији, те уводи централистичку власт, због 

чега избија грађански рад, те га њего син Стефан 

Драгутин свргава са власти. Након тога Стефан је 

побегао у Хум, где се заредио и провео своје 

последње године. Умро је у доби од око 55 година. 

У историји се помиње да је краљ Урош I, "на 

Сјеницах" издао повељу Дубровчанима, којом им 

гарантује слободну трговину овим крајевима. 

 

 

matični broj 739995000625). 

Obrazloženje: Ban Кulin (12-13. vijek) je 

najčuveniji bosanski ban. Sin je prvog bosanskog 

bana Borića, a Bosnom je vladao u periodu od 

1180. (po nekima i ranije) do 1204. godine. Sa 

izuzetkom jednog vojnog pohoda protiv Vizantije, 

1183. godine, Bosna je njegovu vladavinu provela 

u miru, zbog čega je u narodu njemu u spomen 

ostalo sećanje na vremena "od Кulina bana i 

dobrijeh dana". Sa historijskog aspekta posebno je 

poznat i po svojoj povelji (Povelji Кulina bana), 

od 29. avgusta 1189. godine, kojom daje slobodu 

trgovine dubrovačkim građanima.   

 

 

44. Ulica Alije Isakovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2253, ide duž 

kp 2278/10, dijelom kp 2277/1, do kp 2277/11 i 

2277/12, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Alija Isaković (1932-1997) je bio 

poznati bošnjački kulturni pregalac - romansijer, 

pripovjedač, radio-dramski, televizijski i dramski 

pisac, putopisac, aforist, leksikograf i historičar 

jezika i književnosti. Priredio je više knjiga, kao i 

prvu antologiju muslimanske književnosti „Biser-

je“ 1972. godine, prvi izbor bosanskohercegova-

čkih putopisaca „Hodoljublje“ 1973. godine, 

zbornik radova „Hasanaginica, 1774-1974“, ane-

gdote Nasrudina-hodže 1984. godine, te sa Hadže-

mom Hajdarevićem izbor iz časopisa „Behar“ 

1900-1911. Nagrađivan za prozno i dramsko 

stvaralaštvo. 

 

45. Ulica Кralja Uroša prvog  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2277/7, ide 

dijelom kp 2277/1, duž kp 2273/21, 2268/2, 

2266/18 i dijelom kp 2254/1, završno do kp 

2245/1, КO Sjenica (ulica matični broj 

739995000608). 

Obrazloženje: Stefan Uroš prvi Nemanjić (1223-

1277) je bio srpski kralj od 1243. do 1276. godine. 

Najmlađi je sin Stefana Prvovenčanog i Ane Dan-

dolo, kćerke mletačkog dužda Enrika Dandola. 

Žena mu je bila kraljica Jelena Anžujska. Stefan 

je pomagao Epirskoj despotovini u napadima na 

Nicesko carstvo. Кasnije, kada je nicejski car 

Mihael VIII Paleolog upeso povratiti Carigrad i 

obnoviti Vizantijsko carstvo, Stefan Uroš je dobio 

jakog neprijatelja, zbog čega je sklopio mir sa 

Grčkom, a potom i sa Ugarskom. Nakon određe-

nog vremena okreće se vizantijskom protivniku 

Siciliji, te uvodi centralističku vlast, zbog čega 

izbija građanski rad, te ga njego sin Stefan Dra-

gutin svrgava sa vlasti. Nakon toga Stefan je po-

bjegao u Hum, gdje se zaredio i proveo svoje po-

sljednje godine. Umro je u dobi od oko 55 godina. 

U historiji se pominje da je kralj Uroš I, "na 

Sjenicah" izdao povelju Dubrovčanima, kojom im 

garantuje slobodnu trgovinu ovim krajevima. 

 



46. Улица Његошева  

Опис (обухват):  Улица почиње од кп 2277/32 и 

2277/45, иде делом кп 2277/1, дуж кп 2117/1, дуж 

кп 2115/1 и завршава код кп 778/1, КО Сјеница. 

Образложење: Петар II Петровић Његош (1813-

1851) је био духовни и световни владар Црне Горе, 

те један од највећих црногорских и српских 

песника и филозофа. Најпознатији је по својој 

епској поеми "Горски вијенац". Од осталих дела 

издвајају се: "Луча микрокозма", "Огледало 

српско" и "Лажни цар Шћепан Мали". Сахрањен је 

првобитно на Ловћену, у малој капели коју су 

срушили Аустроугари у Првом светском рату. 

Његови остаци су премештени касније у Цетињски 

манастир, а потом у обновљену капелу, 1925. 

године, која је уз подршку југословенске 

владе1974. године замењена Мештровићевим 

маузолејом. 

 

 

47. Улица Џемала Биједића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2277/36, иде 

делом кп 2277/1, дуж кп 2273/8 и 2266/21, до кп 

2266/13, КО Сјеница (улица матични број 

739995000671). 

Образложење: Џемал Биједић (1917-1977) је био 

велики југословенски и босанскохерцеговачки 

политичар. У Другом светском рату се рано 

укључио у НОП и сво време провео у њему на 

разним позицијама. Након рата именован је на 

разне функције и био, између осталог, помоћник 

министра унутрашнјих послова БиХ,члан 

Извршног вијећа СР Босне и Херцеговине, 

предсједник Републичког вијећа, предсједник 

Скупштине СР БиХ и предсједник Савезног 

извршног вијећа СФР Југославије, 1971. године. 

Трагично је настрадао у авионској несрећи на лету 

за Сарајево, 18. јануара 1977. године. 

 

48. Улица Авда Међедовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2253, иде 

делом кп 2266/13, завршно до кп 2266/18, КО 

Сјеница (улица матични број 739995000627). 

Образложење: Авдо Међедовић (1875-1953) је 

највећи бошњачки епски песник свих времена и 

један од највећих епских стваралаца уопште. Аутор 

је чувеног епа "Женидба Смаилагић Меха", дугог 

12.311 стихова. Амерички истраживачи са 

Харварда Милман Пери и Алберт Лојд назвали су 

га "балканским Хомером", поредећи његов еп са 

"Илијадом" и "Одисејом". Епско стварачлаштво 

Авда Међедовића чини 58 епских песама са око 

100.000 стихова. 

 

49. Улица Хабибе Сточевић  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2266/13, иде 

дуж кп 2254/27, до кп 2254/1, КО Сјеница. 

Образложење: Хабиба Сточевић - Ризванбеговић 

(1845-1890) је била једина песникиња из Босне која 

је стварала на турском језику. Писала је, углавном, 

46. Ulica Njegoševa  

Opis (obuhvat):  Ulica počinje od kp 2277/32 i 

2277/45, ide dijelom kp 2277/1, duž kp 2117/1, 

duž kp 2115/1 i završava kod kp 778/1, КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Petar II Petrović Njegoš (1813-

1851) je bio duhovni i svjetovni vladar Crne Gore, 

te jedan od najvećih crnogorskih i srpskih 

pjesnika i filozofa. Najpoznatiji je po svojoj 

epskoj poemi "Gorski vijenac". Od ostalih djela 

izdvajaju se: "Luča mikrokozma", "Ogledalo 

srpsko" i "Lažni car Šćepan Mali". Sahranjen je 

prvobitno na Lovćenu, u maloj kapeli koju su 

srušili Austrougari u Prvom svjetskom ratu. 

Njegovi ostaci su premješteni kasnije u Cetinjski 

manastir, a potom u obnovljenu kapelu, 1925. 

godine, koja je uz podršku jugoslovenske 

vlade1974. godine zamenjena Meštrovićevim 

mauzolejom. 

 

47. Ulica Džemala Bijedića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2277/36, ide 

dijelom kp 2277/1, duž kp 2273/8 i 2266/21, do 

kp 2266/13, КO Sjenica (ulica matični broj 

739995000671). 

Obrazloženje: Džemal Bijedić (1917-1977) je bio 

veliki jugoslovenski i bosanskohercegovački 

političar. U Drugom svjetskom ratu se rano 

uključio u NOP i svo vrijeme proveo u njemu na 

raznim pozicijama. Nakon rata imenovan je na 

razne funkcije i bio, između ostalog, pomoćnik 

ministra unutrašnjih poslova BiH,član Izvršnog 

vijeća SR Bosne i Hercegovine, predsjednik 

Republičkog vijeća, predsjednik Skupštine SR 

BiH i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća SFR 

Jugoslavije, 1971. godine. Tragično je nastradao u 

avionskoj nesreći na letu za Sarajevo, 18. januara 

1977. godine. 

 

48. Ulica Avda Međedovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2253, ide 

dijelom kp 2266/13, završno do kp 2266/18, КO 

Sjenica (ulica matični broj 739995000627). 

Obrazloženje: Avdo Međedović (1875-1953) je 

najveći bošnjački epski pjesnik svih vremena i 

jedan od najvećih epskih stvaralaca uopšte. Autor 

je čuvenog epa "Ženidba Smailagić Meha", dugog 

12.311 stihova. Američki istraživači sa Harvarda 

Milman Peri i Albert Lojd nazvali su ga 

"balkanskim Homerom", poredeći njegov ep sa 

"Ilijadom" i "Odisejom". Epsko stvaračlaštvo 

Avda Međedovića čini 58 epskih pjesama sa oko 

100.000 stihova. 

 

49. Ulica Habibe Stočević  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2266/13, ide 

duž kp 2254/27, do kp 2254/1, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Habiba Stočević - Rizvanbegović 

(1845-1890) je bila jedina pjesnikinja iz Bosne 

koja je stvarala na turskom jeziku. Pisala je, 



љубавну поезију по узору на своје савременике у 

оријенталним књижевностима. Према неким 

истраживањима оставила је целовиту збирку 

песама по називу "Диван". 

 

50. Улица Миленка Веснића  

Опис (обухват): Улица почиње између кп 2247/33 и 

кп 2247/38, иде дуж кп 2247/1, преко кп 2266/18,  

дуж кп 2126/4, до кп 4324, КО Сјеница (улица 

матични број 739995000606). 

Образложење: Миленко Веснић (Дунишиће, 

Сјеница, 13. фебруар 1863. - Париз, 15. мај 1921), је 

био српски дипломата, министар правде, 

председник Владе и министар спољних послова 

Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, од 16. маја 

1920. до 1. јануара 1921. године. Докторирао је 

право у Минхену, 1888. године а дипломатску 

службу започео 1891. године. За народног 

посланика је биран 1893. године. Био је српски 

дипломата у Цариграду, Риму, Паризу и 

Вашингтону и представник Краљевине Србије на 

мировним преговорима у Лондону и Версају. 

 

51. Улица Јована Цвијића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2253, иде 

делом кп 2254/1, завршно до 2266/18, КО Сјеница 

(улица матични број 739995000628). 

Образложење: Јован Цвијић (1865-1927) је чувени 

српски научник, оснивач Српског географског 

друштва, председник Српске краљевске академије 

(сада САНУ), професор и ректор Београдског 

универзитета, почасни доктор Универзитета у 

Сорбони и Карловог универзитета у Прагу. Бавио 

се подједнако друштвеном и физичком геогра-

фијом, геоморфологијом, етнографијом, геологи-

јом, антропологијом и историјом. Сматра се уте-

мељивачем српске географије. Током више од 

тридесет година интензивног истраживачког рада, 

објавио је неколико стотина научних радова и 

књига а једно од најважнијих дела му је „Балканско 

полуострво“. Умро је 16. јануара 1927. године у 

Београду. 

 

52. Улица Николе Тесле  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 233, иде дуж 

кп 234, 1216/7, делом кп 2245/1, до кп 4324, КО 

Сјеница (улица матични број 739995000153). 

Образложење: Никола Тесла (1856-1943) је познати 

српски научник и један од највећих светских 

научника свих времена. Од много Теслиних 

проналазака, најзначајнији је трансформатор и 

систем неизменичних струја, који је омогућио 

пренос електричне енергије на даљину. Био је 

кључни човек за изградњу хидроцентрале на 

Нијагариним водопадима. Номинован је за 

Нобелову награду, 1937. године, коју је одбио. 

Аутор је више од 700 патената, регистрованих у 25 

земаља.  

 

53. Улица Јабланичка  

uglavnom, ljubavnu poeziju po uzoru na svoje 

savrijemenike u orijentalnim književnostima. 

Prema nekim istraživanjima ostavila je cjelovitu 

zbirku pjesama po nazivu "Divan". 

 

50. Ulica Milenka Vesnića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 2247/33 

i kp 2247/38, ide duž kp 2247/1, preko kp 

2266/18,  duž kp 2126/4, do kp 4324, КO Sjenica 

(ulica matični broj 739995000606). 

Obrazloženje: Milenko Vesnić (Dunišiće, Sjenica, 

13. februar 1863. - Pariz, 15. maj 1921), je bio 

srpski diplomata, ministar pravde, predsjednik 

Vlade i ministar spoljnih poslova Кraljevine Srba, 

Hrvata i Slovenaca, od 16. maja 1920. do 1. 

januara 1921. godine. Doktorirao je pravo u 

Minhenu, 1888. godine a diplomatsku službu 

započeo 1891. godine. Za narodnog poslanika je 

biran 1893. godine. Bio je srpski diplomata u 

Carigradu, Rimu, Parizu i Vašingtonu i 

predstavnik Кraljevine Srbije na mirovnim 

pregovorima u Londonu i Versaju. 

 

51. Ulica Jovana Cvijića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2253, ide 

dijelom kp 2254/1, završno do 2266/18, КO 

Sjenica (ulica matični broj 739995000628). 

Obrazloženje: Jovan Cvijić (1865-1927) je čuveni 

srpski naučnik, osnivač Srpskog geografskog 

društva, predsjednik Srpske kraljevske akademije 

(sada SANU), profesor i rektor Beogradskog 

univerziteta, počasni doktor Univerziteta u 

Sorboni i Кarlovog univerziteta u Pragu. Bavio se 

podjednako društvenom i fizičkom geografijom, 

geomorfologijom, etnografijom, geologijom, ant-

ropologijom i historijom. Smatra se utemelji-

vačem srpske geografije. Tokom više od trideset 

godina intenzivnog istraživačkog rada, objavio je 

nekoliko stotina naučnih radova i knjiga a jedno 

od najvažnijih djela mu je „Balkansko polu-

ostrvo“. Umro je 16. januara 1927. godine u 

Beogradu. 

 

52. Ulica Nikole Tesle  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 233, ide duž 

kp 234, 1216/7, dijelom kp 2245/1, do kp 4324, 

КO Sjenica (ulica matični broj 739995000153). 

Obrazloženje: Nikola Tesla (1856-1943) je 

poznati srpski naučnik i jedan od najvećih 

svjetskih naučnika svih vremena. Od mnogo 

Teslinih pronalazaka, najznačajniji je 

transformator i sistem neizmeničnih struja, koji je 

omogućio prenos električne energije na daljinu. 

Bio je ključni čovjek za izgradnju hidrocentrale na 

Nijagarinim vodopadima. Nominovan je za 

Nobelovu nagradu, 1937. godine, koju je odbio. 

Autor je više od 700 patenata, registrovanih u 25 

zemalja.  

 

53. Ulica Jablanička  



Опис (обухват): Улица почиње од кп 1208/1, иде 

дуж кп 1210/1 и 4324, преко кп 1841, КО Сјеница, 

до краја насеља, до кп 1435 КО Чедово). 

Образложење: Јабланичка је назив према сјеничкој 

реци Јабланици. 

 

54. Улица Душана Азањца  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 778/1 и 

2118/1, иде дуж кп 2116/1 и делом кп 2119/1, 

завршно до кп 2119/5, КО Сјеница (улица матични 

број 739995000670). 

Образложење: Душан Азањац (1923-1987) је рођен 

1923. године, у Сјеници. Године 1937. је са 

породицом прешао да живи у Чачак. Од краја 1941. 

године је у заробљеништву, у концентрационом 

логору на Бањици, одакле је пребачен у Норвешку. 

После рата је обављао одговорне послове у ЈНА а 

касније се посветио новинарству. Објавио је 

романе „Жива земља“, Киша над градом“ и „На 

рушевинама фашистичке империје“, монографије 

„Само на пролазу“ и „Бела гробница. Умро је 1987. 

године. 

 

55. Улица Мајора Илића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4324, иде дуж 

кп 2124/1, до 2124/7 и 2124/18, КО Сјеница (улица 

матични број 739995000669). 

Образложење: Михаило Илић или Мајор Илић (26. 

новембар 1845. - 5. септембар 1876) је један од 

јаворских јунака, српски официр, војни писац, 

научник и преводилац. Погинуо је на Јанковом 

врху на Јавору код Ивањице, у Првом српско-

турском (Јаворском) рату, 5. септембра 1876. 

године. Његова дела служила су као уџбеници за 

војне школе.  

 

56. Улица Асима Врцића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1862/6, иде 

делом кп 4324 и дуж кп 2127/1, до 2126/9, КО 

Сјеница (улица матични број 739995000668). 

Образложење: Асим Врцић (1933-2005) је познати 

сјенички културни радник, глумац, режисер и 

човек који је значајно обележио културни живот 

Сјенице у другој половини 20. века. Био је дуго-

годишњи просветни радник, директор Установе за 

културу Сјеница и Културно-просветне заједнице 

Сјеница, као и члан управе Културно-уметничког 

друштва „Јединство“ Сјеница. Учесник је великог 

броја културно-уметничких манифестација широм 

Србије, аутор више текстова о културно-уметни-

чком и забавном животу Сјенице, један од по-

кретача и уредника „Зборника Сјенице“. Добитник 

је неколико међуопштинских признања из области 

културе. 

 

57. Улица Муниба Маглајлића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 779/1, иде 

дуж 2108/9, до 2109/2, КО Сјеница.  

Образложење: Муниб Маглајлић (1945-2015) је 

један од најистакнутијих босанскохерцеговачких 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1208/1, ide 

duž kp 1210/1 i 4324, preko kp 1841, КO Sjenica, 

do kraja naselja, do kp 1435 КO Čedovo). 

Obrazloženje: Jablanička je naziv prema sjeničkoj 

reci Jablanici. 

 

54. Ulica Dušana Azanjca  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 778/1 i 

2118/1, ide duž kp 2116/1 i dijelom kp 2119/1, 

završno do kp 2119/5, КO Sjenica (ulica matični 

broj 739995000670). 

Obrazloženje: Dušan Azanjac (1923-1987) je 

rođen 1923. godine, u Sjenici. Godine 1937. je sa 

porodicom prešao da živi u Čačak. Od kraja 1941. 

godine je u zarobljeništvu, u koncentracionom 

logoru na Banjici, odakle je prebačen u Norvešku. 

Poslije rata je obavljao odgovorne poslove u JNA 

a kasnije se posvijetio novinarstvu. Objavio je 

romane „Živa zemlja“, Кiša nad gradom“ i „Na 

ruševinama fašističke imperije“, monografije 

„Samo na prolazu“ i „Bela grobnica. Umro je 

1987. godine. 

 

55. Ulica Majora Ilića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4324, ide duž 

kp 2124/1, do 2124/7 i 2124/18, КO Sjenica (ulica 

matični broj 739995000669). 

Obrazloženje: Mihailo Ilić ili Major Ilić (26. 

novembar 1845. - 5. septembar 1876) je jedan od 

javorskih junaka, srpski oficir, vojni pisac, 

naučnik i prijevodilac. Poginuo je na Jankovom 

vrhu na Javoru kod Ivanjice, u Prvom srpsko-

turskom (Javorskom) ratu, 5. septembra 1876. 

godine. Njegova djela služila su kao udžbenici za 

vojne škole.  

 

56. Ulica Asima Vrcića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1862/6, ide 

dijelom kp 4324 i duž kp 2127/1, do 2126/9, КO 

Sjenica (ulica matični broj 739995000668). 

Obrazloženje: Asim Vrcić (1933-2005) je poznati 

sjenički kulturni radnik, glumac, režiser i čovjek 

koji je značajno obilježio kulturni život Sjenice u 

drugoj polovini 20. vijeka. Bio je dugogodišnji 

prosvjetni radnik, direktor Ustanove za kulturu 

Sjenica i Кulturno-prosvjetne zajednice Sjenica, 

kao i član uprave Кulturno-umjetničkog društva 

„Jedinstvo“ Sjenica. Učesnik je velikog broja 

kulturno-umjetničkih manifestacija širom Srbije, 

autor više tekstova o kulturno-umjetničkom i 

zabavnom životu Sjenice, jedan od pokretača i 

urednika „Zbornika Sjenice“. Dobitnik je nekoliko 

međuopćinskih priznanja iz oblasti kulture. 

 

 

57. Ulica Muniba Maglajlića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 779/1, ide 

duž 2108/9, do 2109/2, КO Sjenica.  

Obrazloženje: Munib Maglajlić (1945-2015) je 

jedan od najistaknutijih bosanskohercegovačkih 



књижевних истраживача. Посебно се бавио ус-

меном књижевношћу. Објавио је већи број књига и 

радова у домаћим и иностраним стручним 

публикацијама. Његова дела веома су важна за 

културу Босне и Херцеговине. Изузетан траг 

оставио је делујући у БКЗ "Препород", чији је 

председник био од 1994. до 2001. године. Био је 

редовни професор Филозофског факултета у 

Сарајеву. Тетка му је била Вахида Маглајлић, 

једина Бошњакиња народни херој у Југославији. 

 

58. Улица Милутина Миланковића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1210/1, иде 

делом кп 779/1, дуж кп 2108/42, преко кп 2096/7 и 

2096/76, дуж кп 2096/71, делом 2096/7, завршно до 

2096/1, КО Сјеница. 

Образложење: Милутин Миланковић (28. мај 1879. 

- 12. децембар 1958.) је био српски инжењер, 

геофизичар, климатолог и астроном. Оснивач је 

катедре за небеску механику на Београдском 

универзитету и светски је уважаван научник, 

познат посебно по теорији ледених доба. Године 

1920. изабран је за дописног члана Српске 

академије наука и уметности, а за редовног члана 

1924. године. За дописног члана Југословенске 

академије знаности и умјетности изабран је 1925. 

године. Био је члан Немачке академије 

Натуралиста "Леополдине" у Халеу, као и члан 

многих научних друштава у земљи и иностранству. 

Најцитиранији је српски наулних свих времена у 

свету. 

 

59. Улица Десанке Максимовић  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4324, односно 

кп 2096/18, иде дуж кп 2096/10, до кп 2099/1, КО 

Сјеница.  

Образложење: Десанка Максимовић (1898-1993) 

била је српска песникиња, професорка 

књижевности и академик Српске академије наука и 

уметности (САНУ). Објавила је око педесет књига 

поезије, песама и прозе за децу и омладину, 

приповедачке, романсијерске и путописне прозе. 

Неке од њених најпопуларнијих песама су: 

"Предосећање“, "Стрепња“, "Пролећна песма“, 

"Опомена“, "На бури“, "Тражим помиловање“ и 

"Покошена ливада“.  

 

60. Улица Садика Хоџића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2108/42, иде 

дуж кп 2107/25 и делом кп 2107/35, завршно до 

2096/76, КО Сјеница. 

Образложење: Садик Хоџић (1919-2008) је био 

угледни професор математике, пореклом из Нове 

Вароши. Завршио је Велику медресу у Скопљу, а 

након ње математику на Филозофском факултету у 

Београду. Као студент припадао је напредном 

београдском студентском покрету. Радио је као 

професор математике у Сјеници, Новом Пазару, 

Вучитрну, Крагујевцу. Након одсељења за Турску 

радио је као професор војне гимназије, 

književnih istraživača. Posebno se bavio 

usmenom književnošću. Objavio je veći broj 

knjiga i radova u domaćim i inostranim stručnim 

publikacijama. Njegova djela veoma su važna za 

kulturu Bosne i Hercegovine. Izuzetan trag 

ostavio je djelujući u BКZ "Preporod", čiji je 

predsjednik bio od 1994. do 2001. godine. Bio je 

redovni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. 

Tetka mu je bila Vahida Maglajlić, jedina 

Bošnjakinja narodni heroj u Jugoslaviji. 

 

58. Ulica Milutina Milankovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1210/1, ide 

dijelom kp 779/1, duž kp 2108/42, preko kp 

2096/7 i 2096/76, duž kp 2096/71, dijelom 

2096/7, završno do 2096/1, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Milutin Milanković (28. maj 1879. 

- 12. decembar 1958.) je bio srpski inženjer, 

geofizičar, klimatolog i astronom. Osnivač je 

katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom 

univerzitetu i svjetski je uvažavan naučnik, poznat 

posebno po teoriji ledenih doba. Godine 1920. 

izabran je za dopisnog člana Srpske akademije 

nauka i umjetnosti, a za redovnog člana 1924. 

godine. Za dopisnog člana Jugoslovenske 

akademije znanosti i umjetnosti izabran je 1925. 

godine. Bio je član Njemačke akademije 

Naturalista "Leopoldine" u Haleu, kao i član 

mnogih naučnih društava u zemlji i inostranstvu. 

Najcitiraniji je srpski naulnih svih vremena u 

svijetu. 

 

59. Ulica Desanke Maksimović  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4324, 

odnosno kp 2096/18, ide duž kp 2096/10, do kp 

2099/1, КO Sjenica.  

Obrazloženje: Desanka Maksimović (1898-1993) 

bila je srpska pjesnikinja, profesorka književnosti 

i akademik Srpske akademije nauka i umjetnosti 

(SANU). Objavila je oko pedeset knjiga poezije, 

pjesama i proze za decu i omladinu, 

pripovjedačke, romansijerske i putopisne proze. 

Neke od njenih najpopularnijih pjesama su: 

"Predosećanje“, "Strepnja“, "Prolećna pjesma“, 

"Opomena“, "Na buri“, "Tražim pomilovanje“ i 

"Pokošena livada“.  

 

60. Ulica Sadika Hodžića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2108/42, ide 

duž kp 2107/25 i dijelom kp 2107/35, završno do 

2096/76, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Sadik Hodžić (1919-2008) je bio 

ugledni profesor matematike, porijeklom iz Nove 

Varoši. Završio je Veliku medresu u Skoplju, a 

nakon nje matematiku na Filozofskom fakultetu u 

Beogradu. Кao student pripadao je naprednom 

beogradskom studentskom pokretu. Radio je kao 

profesor matematike u Sjenici, Novom Pazaru, 

Vučitrnu, Кragujevcu. Nakon odseljenja za 

Tursku radio je kao profesor vojne gimnazije, 



универзитетски професор и експерт Уједињених 

нација.  

 

61. Улица Заима Аземовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4324, иде дуж 

кп 1862/9 и 2101/1, до кп 2107/2, КО Сјеница 

(улица матични број 739995000633). 

Образложење: Заим Аземовић (1935-2015) je 

познати бошњачки књиђевник из Рожаја. Завршио 

је Вишу педагошку школу у Крушевцу и студије 

језика и књижевности на Филозофском факултету 

у Приштини. Још као учитељ Учитељске школе у 

Новом Пазару, са групом младих стваралаца 

покренуо је гласило "Санџачка искра", преко којег 

су ови млади писци успостављали културне везе са 

ствараоцима из других средина и република. Био је 

први уредник "Рожајског зборника". У духовној 

оставштини Заима Аземовића стоји импресиван 

опус - стваралачки рад у књижевности, те признати 

резултати на сакупљању народних умотворина, као 

и изучавању и презентовању народних обичаја и 

традиције на нашим просторима. Објавио је преко 

тридесет дела, међу којима су најзначајнија: 

"Тајновид", "Небеска врата", "Срце под језиком", 

"Дарови" и др. 

 

62. Улица Арифа Сарајлије  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4324, иде 

делом кп 2245/5, 2135, 2134, 2133/2, 2133/3 (оба 

крака), 2133/5, 2133/6, 2132/4, 2245/3 и 2245/4. до 

кп 2245/9, КО Сјеница (улица број 9 по Елаборату). 

Образложење: Ариф Брканић Сарајлија (1861-

1916) је познати алхамијадо песник. Важио је за 

угледног и веома ученог алима (учењака). У 

алхамијадо књижевности долази као наследник 

новопазарског алхамијадо аутора Мула Сулејмана 

Табаковића и претходник Назифа еф. Шушевића и 

Шерифа еф. Шачића. Иако један од највећих 

аутора алхамијадо књижевности, познатији је као 

реформатор аребичког писма. Аутор је алхамијадо 

дела "Терџуман мевлудски на језик босански" и 

"Дински насихати на босанскоме језику". 

 

 

63. Улица Мерсада Бербера  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4324, иде дуж 

кп 2144, делом 2149/1, дуж кп 2147 где се и 

завршава, КО Сјеница (Улица број 10 по 

Елаборату). 

Образложење: Мерсад Бербер (1940-2012) је био 

босанскохерцеговачки академски сликар и један од 

најпознатијих графичара са ових простора. Сликар-

ство је дипломирао на Академији ликовних умјет-

ности у Љубљани, 1963. године, а специја-лизацију 

из области графике 1965. године. Имао је велики 

број самосталних изложби и добитник је преко 50 

признања и награда. Од 2007. године је био члан 

Руске академије уметности. Спада у најпознатије и 

најтраженије савремене светске уметнике. 

 

univerzitetski profesor i ekspert Ujedinjenih 

nacija.  

 

61. Ulica Zaima Azemovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4324, ide duž 

kp 1862/9 i 2101/1, do kp 2107/2, КO Sjenica 

(ulica matični broj 739995000633). 

Obrazloženje: Zaim Azemović (1935-2015) je 

poznati bošnjački knjiđevnik iz Rožaja. Završio je 

Višu pedagošku školu u Кruševcu i studije jezika i 

književnosti na Filozofskom fakultetu u Prištini. 

Još kao učitelj Učiteljske škole u Novom Pazaru, 

sa grupom mladih stvaralaca pokrenuo je glasilo 

"Sandžačka iskra", preko kojeg su ovi mladi pisci 

uspostavljali kulturne veze sa stvaraocima iz 

drugih sredina i republika. Bio je prvi urednik 

"Rožajskog zbornika". U duhovnoj ostavštini 

Zaima Azemovića stoji impresivan opus - 

stvaralački rad u književnosti, te priznati rezultati 

na sakupljanju narodnih umotvorina, kao i 

izučavanju i prezentovanju narodnih običaja i 

tradicije na našim prostorima. Objavio je preko 

trideset djela, među kojima su najznačajnija: 

"Tajnovid", "Nebeska vrata", "Srce pod jezikom", 

"Darovi" i dr. 

 

62. Ulica Arifa Sarajlije  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4324, ide 

dijelom kp 2245/5, 2135, 2134, 2133/2, 2133/3 

(oba kraka), 2133/5, 2133/6, 2132/4, 2245/3 i 

2245/4. do kp 2245/9, КO Sjenica (ulica broj 9 po 

Elaboratu). 

Obrazloženje: Arif Brkanić Sarajlija (1861-1916) 

je poznati alhamijado pjesnik. Važio je za ugle-

dnog i veoma učenog alima (učenjaka). U alhami-

jado književnosti dolazi kao nasljednik 

novopazarskog alhamijado autora Mula Sulejma-

na Tabakovića i prethodnik Nazifa ef. Šuševića i 

Šerifa ef. Šačića. Iako jedan od najvećih autora 

alhamijado književnosti, poznatiji je kao refor-

mator arebičkog pisma. Autor je alhamijado djela 

"Terdžuman mevludski na jezik bosanski" i 

"Dinski nasihati na bosanskome jeziku". 

 

63. Ulica Mersada Berbera  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4324, ide duž 

kp 2144, dijelom 2149/1, duž kp 2147 gdje se i 

završava, КO Sjenica (Ulica broj 10 po 

Elaboratu). 

Obrazloženje: Mersad Berber (1940-2012) je bio 

bosanskohercegovački akademski slikar i jedan od 

najpoznatijih grafičara sa ovih prostora. Slikarstvo 

je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u 

Ljubljani, 1963. godine, a specijalizaciju iz oblasti 

grafike 1965. godine. Imao je veliki broj sa-

mostalnih izložbi i dobitnik je preko 50 priznanja i 

nagrada. Od 2007. godine je bio član Ruske 

akademije umjetnosti. Spada u najpoznatije i 

najtraženije savrijemene svjetske umjetnike. 

 



64. Улица Евлије Челебије  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2077 и 2096/7, 

иде делом кп 1861/9, дуж кп 1861/7, преко кп 4348 

и 1889, дуж кп 2073, делом кп 2071, дуж кп 4328, 

КО Сјеница, до краја насеља. 

Образложење: Евлија Челебија (1611-1682) је један 

од највећих турских и светских путописаца. Рођен 

је у Истанбулу, 1611. године, у време највеће моћи 

Османског царства. У току четрдесет година (1631. 

до 1670. године) предузео је више великих путова-

ња по тадашњем Османском царству и изван њега, 

а учествовао је и у неким ратовима под султанима 

Ибрахимом и Мухамедом четвртим. О својим запа-

жањима и доживљајима током путовања написао је 

опсежно дело у десет књига под називом "Сејахат-

нама" (Путопис) или "Тарихи сејјах". Умро је у 

Египту, 1679. (по неким изворима 1682) године. 

 

 

65. Улица Гиљевска  

Опис (обухват): Улица почиње од 4324, иде делом 

кп 2096/7, преко кп 2096/76, дуж кп 2096/29, преко 

кп 2096/77, дуж кп 2096/7, до кп 2088, КО Сјеница.  

Образложење: Гиљевска је назив улице према 

сјеничкој планини Гиљеви. 

 

 

66. Улица Мустафе Башескије  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2110/6 и 

2096/2, иде делом кп 2095 и 2096/7, дуж кп 2096/76, 

до кп 2096/20, КО Сјеница. 

Образложење: Мула Мустафа Башескија - Шевки 

(1731-1809) је познати бошњачки путописац из 18. 

века. У својој 25. години живота, 1756. године, 

почиње водити свој "Љетопис" и бележити 

догађаје, како сам на почетку каже: "овдје ћу 

биљежити догађаје који се збише у граду Сарајеву 

и Босанско ејалету, јер све што забиљежиш остаје, 

а све што се памти нестаје". У "Љетопису" су описи 

многих важних догађаја и личности.  

 

67. Улица Сулејмана Ћатовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1861/7, иде 

дуж кп 2096/77, до кп 2096/71, КО Сјеница. 

Образложење: Сулејман Ћатовић (1928-2010) је 

био познати професор музике, музички педагог и 

композитор пореклом из Сјенице. Завршио је 

Музичку академију а живео је и радио у Београду. 

Бавио се етномузиколошким истраживањем и 

стваралаштвом и аутор је две збирке лирских 

народних песама из Санџака: "За градом вода 

студена" (1987) и "Свака тица гнијездо има" (1989), 

као и албума композиција за кларинет и клавир 

"Пештерски мотиви" (2001).  

 

68. Улица Достојевског  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2096/85, иде 

делом кп 2096/1 и 2096/7 (прва улица паралелна са 

кп 2069/77, источно), КО Сјеница. 

Образложење: Фјодор Михајлович 

64. Ulica Evlije Čelebije  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2077 i 

2096/7, ide dijelom kp 1861/9, duž kp 1861/7, 

preko kp 4348 i 1889, duž kp 2073, dijelom kp 

2071, duž kp 4328, КO Sjenica, do kraja naselja. 

Obrazloženje: Evlija Čelebija (1611-1682) je 

jedan od najvećih turskih i svjetskih putopisaca. 

Rođen je u Istanbulu, 1611. godine, u vrijeme naj-

veće moći Osmanskog carstva. U toku četrdeset 

godina (1631. do 1670. godine) preduzeo je više 

velikih putovanja po tadašnjem Osmanskom cars-

tvu i izvan njega, a učestvovao je i u nekim rato-

vima pod sultanima Ibrahimom i Muhamedom 

četvrtim. O svojim zapažanjima i doživljajima 

tokom putovanja napisao je opsježno djelo u deset 

knjiga pod nazivom "Sejahatnama" (Putopis) ili 

"Tarihi sejjah". Umro je u Egiptu, 1679. (po 

nekim izvorima 1682) godine. 

 

65. Ulica Giljevska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od 4324, ide 

dijelom kp 2096/7, preko kp 2096/76, duž kp 

2096/29, preko kp 2096/77, duž kp 2096/7, do kp 

2088, КO Sjenica.  

Obrazloženje: Giljevska je naziv ulice prema 

sjeničkoj planini Giljevi. 

 

66. Ulica Mustafe Bašeskije  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2110/6 i 

2096/2, ide dijelom kp 2095 i 2096/7, duž kp 

2096/76, do kp 2096/20, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Mula Mustafa Bašeskija - Ševki 

(1731-1809) je poznati bošnjački putopisac iz 18. 

vijeka. U svojoj 25. godini života, 1756. godine, 

počinje voditi svoj "Ljetopis" i bilježiti događaje, 

kako sam na početku kaže: "ovdje ću bilježiti 

događaje koji se zbiše u gradu Sarajevu i 

Bosansko ejaletu, jer sve što zabilježiš ostaje, a 

sve što se pamti nestaje". U "Ljetopisu" su opisi 

mnogih važnih događaja i ličnosti.  

 

67. Ulica Sulejmana Ćatovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1861/7, ide 

duž kp 2096/77, do kp 2096/71, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Sulejman Ćatović (1928-2010) je 

bio poznati profesor muzike, muzički pedagog i 

kompozitor porijeklom iz Sjenice. Završio je 

Muzičku akademiju a živio je i radio u Beogradu. 

Bavio se etnomuzikološkim istraživanjem i 

stvaralaštvom i autor je dvije zbirke lirskih 

narodnih pjesama iz Sandžaka: "Za gradom voda 

studena" (1987) i "Svaka tica gnijezdo ima" 

(1989), kao i albuma kompozicija za klarinet i 

klavir "Pešterski motivi" (2001).  

 

68. Ulica Dostojevskog  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2096/85, ide 

dijelom kp 2096/1 i 2096/7 (prva ulica paralelna 

sa kp 2069/77, istočno), КO Sjenica. 

Obrazloženje: Fjodor Mihajlovič Dostojevski 



Достојевски (1821-1881) био је руски писац и један 

од највећих светских писаца свих времена. Према 

ширини и значају утицаја, посебно у модернизму, 

био је светски писац у рангу Шекспира и 

Сервантеса. Међу многобројним делима којима је 

обележио руску и светску књижевност посебно се 

издвајају: "Записи из подземља", "Злочин и казна", 

"Идиот", Браћа Карамазови". 

 

69. Улица Скендера Куленовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2096/1, иде 

делом кп 2096/7 (друга улица паралелна са кп 

2069/77, источно), КО Сјеница. 

Образложење: Скендер Куленовић (1910-1978) је 

један од најистакнутијих босанскохерцеговачких 

књижевника. Писао је песме и поеме, комедије, 

есеје, критике, путописе, цртице, приче и романе. 

Био је директор драме Народног позоришта у 

Сарајеву, уређивао је "Преглед", "књижевне 

новине" и "Нову мисао", био уредник у београдској 

"Просвети". Био је редован члан Академије наука и 

умјетности БиХ. Најпознатије дело му је поема 

"Стојанка мајка Кнежеопољка". 

 

70. Улица Змаја од Босне  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 919, 1211/1, 

иде дуж 1205/10 и 4340, до кп 4350 и краја насеља 

Сјеница, КО Сјеница. 

Образложење: Хусеин Градашчевић, познатији као 

Змај од Босне (1802-1834) био је генерал који се 

борио за босанску аутономију у Османском 

царству, бошњачки народни јунак и један од 

најугледнијих личности у историји Босне и 

Херцеговине. Године 1931. изабран је за вођу 

покрета за Босанску аутономију и постао владар 

Босанског пашалука. Повратком у Босну 

проглашен је новим везиром, 12. септембра 1931. 

године.  

 

71. Улица Мухсина Ризвића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1205/10, иде 

дуж кп 893/3, 872/2 и 2679/5, до кп 2679/9 КО 

Сјеница (улица матични број 739995000664). 

Образложење: Мухсин Ризвић (1930-1994) је био 

познати босанскохерцеговачки књижевник. Био је 

редовни професор на Филозофском факултету у 

Сарајеву и гостујући предавач на универзитетима 

широм бивше Југославије. Објавио је велики број 

радова и књига из области историје књижевности, 

књижевне критике и књижевности.  

 

72. Улица Зенуна Хасковића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4340, иде кп 

3077/3, 3078/6, 3079/2, 3079/10 и 3080/5, до кп 

3080/4,  КО Сјеница. 

Образложење: Зенун Хасковић (... - 1943), студент 

из Новог Пазара, је био један од организатора 

НОП-а у Новом Пазару, јула 1941. године. Био је 

борац Копаоничког партизанског одреда "Тодор 

Милићевић". Делујући у име штаба одреда, био је 

(1821-1881) bio je ruski pisac i jedan od najvećih 

svjetskih pisaca svih vremena. Prema širini i 

značaju uticaja, posebno u modernizmu, bio je 

svjetski pisac u rangu Šekspira i Servantesa. Među 

mnogobrojnim djelima kojima je obilježio rusku i 

svjetsku književnost posebno se izdvajaju: "Zapisi 

iz podzemlja", "Zločin i kazna", "Idiot", Braća 

Кaramazovi". 

 

69. Ulica Skendera Кulenovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2096/1, ide 

dijelom kp 2096/7 (druga ulica paralelna sa kp 

2069/77, istočno), КO Sjenica. 

Obrazloženje: Skender Кulenović (1910-1978) je 

jedan od najistaknutijih bosanskohercegovačkih 

književnika. Pisao je pjesme i poeme, komedije, 

eseje, kritike, putopise, crtice, priče i romane. Bio 

je direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, 

uređivao je "Pregled", "književne novine" i "Novu 

misao", bio urednik u beogradskoj "Prosveti". Bio 

je redovan član Akademije nauka i umjetnosti 

BiH. Najpoznatije djelo mu je poema "Stojanka 

majka Кnežeopoljka". 

 

70. Ulica Zmaja od Bosne  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 919, 1211/1, 

ide duž 1205/10 i 4340, do kp 4350 i kraja naselja 

Sjenica, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Husein Gradaščević, poznatiji kao 

Zmaj od Bosne (1802-1834) bio je general koji se 

borio za bosansku autonomiju u Osmanskom 

carstvu, bošnjački narodni junak i jedan od 

najuglednijih ličnosti u historiji Bosne i 

Hercegovine. Godine 1931. izabran je za vođu 

pokreta za Bosansku autonomiju i postao vladar 

Bosanskog pašaluka. Povratkom u Bosnu 

proglašen je novim vezirom, 12. septembra 1931. 

godine.  

 

71. Ulica Muhsina Rizvića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1205/10, ide 

duž kp 893/3, 872/2 i 2679/5, do kp 2679/9 КO 

Sjenica (ulica matični broj 739995000664). 

Obrazloženje: Muhsin Rizvić (1930-1994) je bio 

poznati bosanskohercegovački književnik. Bio je 

redovni profesor na Filozofskom fakultetu u 

Sarajevu i gostujući predavač na univerzitetima 

širom bivše Jugoslavije. Objavio je veliki broj 

radova i knjiga iz oblasti historije književnosti, 

književne kritike i književnosti.  

 

72. Ulica Zenuna Haskovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4340, ide kp 

3077/3, 3078/6, 3079/2, 3079/10 i 3080/5, do kp 

3080/4,  КO Sjenica. 

Obrazloženje: Zenun Hasković (... - 1943), 

student iz Novog Pazara, je bio jedan od 

organizatora NOP-a u Novom Pazaru, jula 1941. 

godine. Bio je borac Кopaoničkog partizanskog 

odreda "Todor Milićević". Djelujući u ime štaba 



затворен новембра 1941. године и интерниран у 

затвор у Нишу, а потом спроведен у београдску 

Главњачу, где је 19. априла 1943. године осуђен на 

смрт и стрељан. 

 

73. Улица Али-паше Ћуприлића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4340, иде дуж 

кп 3074/1, до кп 3068, КО Сјеница (улица матични 

број 739995000659). 

Образложење: Али-паша Ћуприлић - Хекимоглу 

(1689-1758) био је личност која је у 18. веку имала 

значајну улогу у управном, културном и војном 

уређењу Османског царства. У три наврата је, у 

трајању од 5 година и 4 дана обављао функцију 

великог везира. Посебно се истакао у ратовима 

против Персије и њихових племена, због чега је 

добио наклоност султана Махмуда I. Године 1744. 

именован је за намесника у Босанском ејалету, а 

годину дана касније је премјештен у Алеп. Након 

учешћа у гушењу побуна Курда 1746. поново је 

постављен за намјесника Босне, а 1755. по трећи 

пут је постављен за великог везира Османског 

царства. 

 

74. Улица Хилмије Хасанагића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4340, иде 

делом 3062/1, КО Сјеница (улица матични број 

739995000661). 

Образложење: Хилмија Хасанагић (1918-2002) био 

је познати друштвено-политички радник бивше 

Југославије из Прибоја. Од почетка Другог 

светског рата укључио се у Народноослободилачки 

покрет. Био је делегат на Првом заседању 

Земаљског натифашистичког већа народног 

ослобођења Санџака (ЗАВНОС). Обављао је низ 

значајних функција на државном нивоу, био 

професор Београдског универзитета, директор 

Службе друштвеног књиговодства (СДК) Србије, 

републички и савезни посланик у више сазива. 

Написао је књиге: "Како је настало људско 

друштво", "Курс из политички економије" (са 

Светом Поповићем), "У суровој школи" и др. 

Одликован је са већим бројем ордена бивше 

Југославије. 

 

75. Улица Селма Хашимбеговића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4340, иде дуж 

кп 3060/2, до кп 3060/3, КО Сјеница (улица 

матични број 739995000662). 

Образложење: Селмо Хашимбеговић (1918-...) био 

је један од најистакнутијих политичара у 

послератном периоду из Пријепоља. Рођен је у 

Пријепољу, 1918. године. Завршио је Валику 

медресу у Скопљу, 1937. године, након чега је 

уписао Правни факултет у Београду и постао један 

од носилаца револуцинарног студентског покрета. 

Учесник је НОР-а, као борац пријепољске 

партизанске чете, а од јуна 1942. Треће санџачке 

бригаде. По повратку из Босне, 1943. године 

именован је за политичког комесара Главног штаба 

odreda, bio je zatvoren novembra 1941. godine i 

interniran u zatvor u Nišu, a potom sproveden u 

beogradsku Glavnjaču, gdje je 19. aprila 1943. 

godine osuđen na smrt i strijeljan. 

 

73. Ulica Ali-paše Ćuprilića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4340, ide duž 

kp 3074/1, do kp 3068, КO Sjenica (ulica matični 

broj 739995000659). 

Obrazloženje: Ali-paša Ćuprilić - Hekimoglu 

(1689-1758) bio je ličnost koja je u 18. vijeku 

imala značajnu ulogu u upravnom, kulturnom i 

vojnom uređenju Osmanskog carstva. U tri 

navrata je, u trajanju od 5 godina i 4 dana 

obavljao funkciju velikog vezira. Posebno se 

istakao u ratovima protiv Persije i njihovih 

plemena, zbog čega je dobio naklonost sultana 

Mahmuda I. Godine 1744. imenovan je za 

namjesnika u Bosanskom ejaletu, a godinu dana 

kasnije je premješten u Alep. Nakon učešća u 

gušenju pobuna Кurda 1746. ponovo je postavljen 

za namjesnika Bosne, a 1755. po treći put je 

postavljen za velikog vezira Osmanskog carstva. 

 

74. Ulica Hilmije Hasanagića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4340, ide 

dijelom 3062/1, КO Sjenica (ulica matični broj 

739995000661). 

Obrazloženje: Hilmija Hasanagić (1918-2002) bio 

je poznati društveno-politički radnik bivše 

Jugoslavije iz Priboja. Od početka Drugog 

svjetskog rata uključio se u Narodnooslobodilački 

pokret. Bio je delegat na Prvom zasijedanju 

Zemaljskog natifašističkog veća narodnog 

oslobođenja Sandžaka (ZAVNOS). Obavljao je 

niz značajnih funkcija na državnom nivou, bio 

profesor Beogradskog univerziteta, direktor 

Službe društvenog knjigovodstva (SDК) Srbije, 

republički i savezni poslanik u više saziva. 

Napisao je knjige: "Кako je nastalo ljudsko 

društvo", "Кurs iz politički ekonomije" (sa 

Svetom Popovićem), "U surovoj školi" i dr. 

Odlikovan je sa većim brojem ordena bivše 

Jugoslavije. 

 

75. Ulica Selma Hašimbegovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4340, ide duž 

kp 3060/2, do kp 3060/3, КO Sjenica (ulica 

matični broj 739995000662). 

Obrazloženje: Selmo Hašimbegović (1918-...) bio 

je jedan od najistaknutijih političara u poslijerat-

nom periodu iz Prijepolja. Rođen je u Prijepolju, 

1918. godine. Završio je Valiku medresu u 

Skoplju, 1937. godine, nakon čega je upisao Prav-

ni fakultet u Beogradu i postao jedan od nosilaca 

revolucinarnog studentskog pokreta. Učesnik je 

NOR-a, kao borac prijepoljske partizanske čete, a 

od juna 1942. Treće sandžačke brigade. Po 

povratku iz Bosne, 1943. godine imenovan je za 

političkog komesara Glavnog štaba NOV i POJ za 



НОВ и ПОЈ за Санџак. Учесник је првог заседања 

ЗАВНОС-а и члан Извршног одбора ЗАВНОС-а. 

Након рата обављао је многе значајне функције - 

био секретар Народне скупштине НР Србије у 

трећем сазиву, од 1953. до 1958. године, члан првог 

Председништва СР Србије од 1974. до 1978. 

године, те амбасадор Југославије у Јапану.  

 

76. Улица Емине Бучан  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4340, иде дуж 

кп 3044/4 и 3045, делом кп 3042/8 и 3041/1, 

завршно до кп 4353, КО Сјеница (улица матични 

број 739995000663). 

Образложење: Емина Бучан (1923-1943) је била 

млада Бошњакиња из сјеничког села Височка 

(Баре) која је убијена у току велике четничке 

офанзиве на Бихор, Лимску долину и Пештер, у 

јануару и фебруару 1943. године. Забележено је да 

се жестоко опирала нападачима а када јој је 

нестало муниције молила је једног од нападача, 

иначе свога комшију, да је не мучи и убије је. Међу 

грађанима Сјенице, посебно грађанима бошњачке 

националности, сматра се једним од симбола 

невиног страдања. 

 

77. Улица Бјелопољска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4340, иде дуж 

кп 3035/1, до кп 4353, КО Сјеница. 

Образложење: Бјелопољска је назив улице према 

сјеничком суседном граду Бијелом Пољу (Црна 

Гора). 

 

78. Улица Рударска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4340, иде дуж 

кп 3029/1, КО Сјеница. 

Образложење: Рударска је назив по рударима из 

Рудника угља Штаваљ, који у знатном броју 

учествују у укупном броју запослених у општини 

Сјеница. 

 

79. Улица Санџачка  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1205/10, дуж 

кп 917, преко кп 1206/1, делом кп 1202/1, дуж кп 

839/3, до кп 1201, КО Сјеница. 

Образложење: Санџачка је традиционални назив за 

улицу, топоним, према термину санџак (на турском 

застава), називу по којем су у једно време називане 

територијалне области у оквиру Османског 

царства. 

 

80. Улица Меше Селимовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1206/1, 433 и 

690, иде дуж кп 438/3, преко кп 1202/1, дуж кп 

1201, до кп 798/1 и 839/3, КО Сјеница. 

Образложење: Мехмед - Меша Селимовић (1910-

1982) je један од најистакнутијих јужнословенских 

књижевника свих времена. Био је председник 

Савеза књижевника Југославије, почасни доктор 

Сарајевског универзитета и редовни члан АНУ 

БиХ и САНУ. Добитник је великог броја признања. 

Sandžak. Učesnik je prvog zasijedanja ZAVNOS-

a i član Izvršnog odbora ZAVNOS-a. Nakon rata 

obavljao je mnoge značajne funkcije - bio sekretar 

Narodne skupštine NR Srbije u trećem sazivu, od 

1953. do 1958. godine, član prvog Predsedništva 

SR Srbije od 1974. do 1978. godine, te ambasador 

Jugoslavije u Japanu.  

 

76. Ulica Emine Bučan  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4340, ide duž 

kp 3044/4 i 3045, dijelom kp 3042/8 i 3041/1, 

završno do kp 4353, КO Sjenica (ulica matični 

broj 739995000663). 

Obrazloženje: Emina Bučan (1923-1943) je bila 

mlada Bošnjakinja iz sjeničkog sela Visočka 

(Bare) koja je ubijena u toku velike četničke 

ofanzive na Bihor, Limsku dolinu i Pešter, u 

januaru i februaru 1943. godine. Zabilježeno je da 

se žestoko opirala napadačima a kada joj je 

nestalo municije molila je jednog od napadača, 

inače svoga komšiju, da je ne muči i ubije je. 

Među građanima Sjenice, posebno građanima 

bošnjačke nacionalnosti, smatra se jednim od 

simbola nevinog stradanja. 

 

77. Ulica Bjelopoljska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4340, ide duž 

kp 3035/1, do kp 4353, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Bjelopoljska je naziv ulice prema 

sjeničkom susjednom gradu Bijelom Polju (Crna 

Gora). 

 

78. Ulica Rudarska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4340, ide duž 

kp 3029/1, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Rudarska je naziv po rudarima iz 

Rudnika uglja Štavalj, koji u znatnom broju 

učestvuju u ukupnom broju zaposlenih u općini 

Sjenica. 

 

79. Ulica Sandžačka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1205/10, duž 

kp 917, preko kp 1206/1, dijelom kp 1202/1, duž 

kp 839/3, do kp 1201, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Sandžačka je tradicionalni naziv za 

ulicu, toponim, prema terminu sandžak (na 

turskom zastava), nazivu po kojem su u jedno 

vrijeme nazivane teritorijalne oblasti u okviru 

Osmanskog carstva. 

 

80. Ulica Meše Selimovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1206/1, 433 i 

690, ide duž kp 438/3, preko kp 1202/1, duž kp 

1201, do kp 798/1 i 839/3, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Mehmed - Meša Selimović (1910-

1982) je jedan od najistaknutijih južnoslavenskih 

književnika svih vremena. Bio je predsjednik Sa-

veza književnika Jugoslavije, počasni doktor Sara-

jevskog univerziteta i redovni član ANU BiH i 

SANU. Dobitnik je velikog broja priznanja. Napi-



Написао је велики број књига од којих се посебно 

издвајају романи "Тврђава", Дервиш и смрт" и 

"Тишина", као и збирка приповедака "Туђа земља". 

 

81. Улица Хакије Зејнеловића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 800 и 839/3, 

иде делом кп 1201 и 807/5, делом кп 807/8 и 807/9, 

дуж кп 807/20 и 807/16, делом 807/12 и 807/14, до 

кп 807/18 и 807/19, КО Сјеница. 

Образложење: Хакија Зејнеловић (1912-1944) је 

био припадник револуционарног покрета из Новог 

Пазара. Био је један од сабораца познатог вође 

студентског покрета на Београдском универзитету, 

Рифата Бурџовића Трше. Био је уредник листа 

"Глас Санџака", од његовог покретања, 9. 

септембра 1940. године, у Новом Пазару. Убијен је 

у току акција ослобођења земље. 

 

82. Улица Рушид-аге Спаховића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 430 и 841, иде 

делом кп 1202/1, преко кп 1217/1, дуж кп 1197, до 

кп 463/1 и 1200/1, КО Сјеница. 

Образложење: Рушид-ага Спаховић (1874-1949) 

спада у средњу генерацију сјеничких Спаховића. 

Рођен је 1874. године, у Сјеници од оца хаџи 

Мурата-аге. Имао је буран живот, од аге, власника 

читлука, до прве личности Сјенице и на крају 

београдског боема. На место председника Сјенице 

дошао је 1916. године и ту дужност је обављао до 

1927. године (пуних 11 година). У том периоду, 

августа 1917. године, био је домаћин Сјеничке 

конференције - састанка тадашњих санџачких 

ратних градоначелника. Због тог састанка тадашње 

власти су против њега и осталих учесника 

конференције покренули кривични поступак, који 

је краљевим указом бр. 6671 од 17. 01. 1921. 

године, обустављен а оптужени ослобољени 

оптужби. Године 1928. одлази у Београд, с намером 

заступања интереса бивших ага и бегова чија је 

земља одузета у првим аграрним реформама 1918-

1919. године. У Београду, у којем остаје све до 

1940. године, остварује веома блиске односе и 

контакте са тадашњом трговачком и 

интелектуалном елитом Београда, дружећи се са 

највишим слојевима београдског јавног живота - 

интелектуалцима, пословним људима, министрима. 

Након повратка у Сјеницу и губитка куће, живи у 

веома скромним условима у кући своје сестре, све 

до смрти 1949. године. У том периоду не учествује 

у јавном животу Сјенице.  

 

83. Улица Мака Диздара  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 438/3, 1205/10 

и 919, иде дуж кп 1206/1 и 4336/1, до кп 2885/3, КО 

Сјеница. 

Образложење: Мехмедалија Мак Диздар (1917-

1971) je један од највећих босанскохерцеговачких 

песника. Његово песништво обједињује утицај хри-

шћанске културе, исламске мистике и културних 

остатака средњовековне Босне, а посебно њених 

sao je veliki broj knjiga od kojih se posebno izd-

vajaju romani "Tvrđava", Derviš i smrt" i "Tiši-

na", kao i zbirka pripovjedaka "Tuđa zemlja". 

 

81. Ulica Hakije Zejnelovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 800 i 839/3, 

ide dijelom kp 1201 i 807/5, dijelom kp 807/8 i 

807/9, duž kp 807/20 i 807/16, dijelom 807/12 i 

807/14, do kp 807/18 i 807/19, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Hakija Zejnelović (1912-1944) je 

bio pripadnik revolucionarnog pokreta iz Novog 

Pazara. Bio je jedan od saboraca poznatog vođe 

studentskog pokreta na Beogradskom univerzi-

tetu, Rifata Burdžovića Trše. Bio je urednik lista 

"Glas Sandžaka", od njegovog pokretanja, 9. 

septembra 1940. godine, u Novom Pazaru. Ubijen 

je u toku akcija oslobođenja zemlje. 

 

82. Ulica Rušid-age Spahovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 430 i 841, ide 

dijelom kp 1202/1, preko kp 1217/1, duž kp 1197, 

do kp 463/1 i 1200/1, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Rušid-aga Spahović (1874-1949) 

spada u srednju generaciju sjeničkih Spahovića. 

Rođen je 1874. godine, u Sjenici od oca hadži 

Murata-age. Imao je buran život, od age, vlasnika 

čitluka, do prve ličnosti Sjenice i na kraju beo-

gradskog boema. Na mjesto predsjednika Sjenice 

došao je 1916. godine i tu dužnost je obavljao do 

1927. godine (punih 11 godina). U tom periodu, 

avgusta 1917. godine, bio je domaćin Sjeničke 

konferencije - sastanka tadašnjih sandžačkih rat-

nih gradonačelnika. Zbog tog sastanka tadašnje 

vlasti su protiv njega i ostalih učesnika konferen-

cije pokrenuli krivični postupak, koji je kraljevim 

ukazom br. 6671 od 17. 01. 1921. godine, obu-

stavljen a optuženi osloboljeni optužbi. Godine 

1928. odlazi u Beograd, s namerom zastupanja 

interesa bivših aga i begova čija je zemlja oduzeta 

u prvim agrarnim reformama 1918-1919. godine. 

U Beogradu, u kojem ostaje sve do 1940. godine, 

ostvaruje veoma bliske odnose i kontakte sa 

tadašnjom trgovačkom i intelektualnom elitom 

Beograda, družeći se sa najvišim slojevima 

beogradskog javnog života - intelektualcima, 

poslovnim ljudima, ministrima. Nakon povratka u 

Sjenicu i gubitka kuće, živi u veoma skromnim 

uslovima u kući svoje sestre, sve do smrti 1949. 

godine. U tom periodu ne učestvuje u javnom 

životu Sjenice.  

 

83. Ulica Maka Dizdara  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 438/3, 

1205/10 i 919, ide duž kp 1206/1 i 4336/1, do kp 

2885/3, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Mehmedalija Mak Dizdar (1917-

1971) je jedan od najvećih bosanskohercego-

vačkih pjesnika. Njagovo pjesništvo objedinjuje 

uticaj hrišćanske kulture, islamske mistike i 

kulturnih ostataka srednjovjekovne Bosne, a 



надгробнх споменика - стећака. Његова дела 

"Камени спавач" и "Модра ријека" вероватно су 

најзначајнијa босанскохерцеговачка песничка 

остварења 20. века. 

 

84. Улица Шемса Мидовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4336/1, иде 

дуж кп 2668/14 и 2668/18, до кп 2668/17,  КО 

Сјеница. 

Образложење: Шемсо Мидовић (.... - 1915. године), 

родом из Сјенице, један је од бранилаца Београда у 

борбама против аустријске војске, током Првог 

светског рата. По чину каплар, припадао је 

јединицама Трећег батаљона Десетог кадровског 

пука и погинуо је у одбрани Београда, 9. октобра 

1915. године, испред зграде Народног позоришта. 

Трећи и Четврти батаљон Десетог кадровског пука 

(тзв. "мухамедански батаљон") чинили су 

Бошњаци, Албанци и Турци мобилисани у 

новоприпојеним областима Санџака, Косова и 

Македоније.  

 

85. Улица Малића Махмутовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4336/1 иде 

дуж кп 4334/2, 2657/12, 4334/1 и завршава се 

између кп 2460 и 2642/4, КО Сјеница (Улица број 

29 по Елаборату). 

Образложење: Малић Махмутовић (1947-1992) је 

био један од најуспешнијих алпских смучара 

Сјенице свих времена. Основну и средњу школу 

завршио је у Сјеници, а Природно-математички 

факултет у Љубљани. Након окончања студија 

почиње радити у Фабрици „Весна“ у Сјеници, у 

којој је својим иновацијма у многоме унапредио 

рад у производњи текстила. Предавао је текстилну 

групу предмета у сјеничкој Техничкој школи. По-

знат је и као веома успешан спортиста. Спадао је у 

ред најбољих алпских смучара у Србији а велике 

спортске резултате у алском скијању постигао је 

као члан скијашких клубова „Јеленак“ из Сјенице и 

„Енорноср“ из Љубљане. Смучарски савез Србије 

прогласио га је, 1964. године, најбољим смучарем 

алпинцем Србије. Био је учесник Зимске олим-

пијаде у Инсбруку, 1964. године.  

 

86. Улица Сулејмана Балића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4334/1 и 

2459/1, иде дуж 2458/5, делом кп 2458/6, 2456 и 

2457/1, завршно до кп 2457/4, КО Сјеница (Улица 

број 30 по Елаборату). 

Образложење: Сулејман Балић (око 1893. до 1915. 

године), родом из Дуге Пољане код Сјенице, један 

је од бранилаца Београда у борбама против 

аустријске војске, током Првог светског рата. при-

падао је Четвртом батаљону Десетог кадровског 

пука и погинуо је у од аустријске гранате приликом 

повлачења остатака српске војске преко Авале, 15. 

октобра 1915. године. Поједини истраживачи 

наводе да је споменик Незнаном јунаку на Авали 

подигнут управо изнад посмртних остатака Су-

posebno njenih nadgrobnh spomenika - stećaka. 

Njegova djela "Кameni spavač" i "Modra rijeka" 

vjerovatno su najznačajnija bosanskohercego-

vačka pjesnička ostvarenja 20. vijeka. 

 

84. Ulica Šemsa Midovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4336/1, ide 

duž kp 2668/14 i 2668/18, do kp 2668/17,  КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Šemso Midović (.... - 1915. 

godine), rodom iz Sjenice, jedan je od branilaca 

Beograda u borbama protiv austrijske vojske, 

tokom Prvog svjetskog rata. Po činu kaplar, 

pripadao je jedinicama Trećeg bataljona Desetog 

kadrovskog puka i poginuo je u odbrani Beograda, 

9. oktobra 1915. godine, ispred zgrade Narodnog 

pozorišta. Treći i Četvrti bataljon Desetog 

kadrovskog puka (tzv. "muhamedanski bataljon") 

činili su Bošnjaci, Albanci i Turci mobilisani u 

novopripojenim oblastima Sandžaka, Кosova i 

Makedonije.  

 

85. Ulica Malića Mahmutovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4336/1 ide 

duž kp 4334/2, 2657/12, 4334/1 i završava se 

između kp 2460 i 2642/4, КO Sjenica (Ulica broj 

29 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Malić Mahmutović (1947-1992) je 

bio jedan od najuspješnijih alpskih smučara 

Sjenice svih vremena. Osnovnu i srednju školu 

završio je u Sjenici, a Prirodno-matematički 

fakultet u Ljubljani. Nakon okončanja studija 

počinje raditi u Fabrici „Vesna“ u Sjenici, u kojoj 

je svojim inovacijma u mnogome unapredio rad u 

proizvodnji tekstila. Predavao je tekstilnu grupu 

predmeta u sjeničkoj Tehničkoj školi. Poznat je i 

kao veoma uspešan sportista. Spadao je u red 

najboljih alpskih smučara u Srbiji a velike 

sportske rezultate u alskom skijanju postigao je 

kao član skijaških klubova „Jelenak“ iz Sjenice i 

„Enornosr“ iz Ljubljane. Smučarski savez Srbije 

proglasio ga je, 1964. godine, najboljim smuča-

rem alpincem Srbije. Bio je učesnik Zimske 

olimpijade u Insbruku, 1964. godine.  

 

86. Ulica Sulejmana Balića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4334/1 i 

2459/1, ide duž 2458/5, dijelom kp 2458/6, 2456 i 

2457/1, završno do kp 2457/4, КO Sjenica (Ulica 

broj 30 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Sulejman Balić (oko 1893. do 

1915. godine), rodom iz Duge Poljane kod Sje-

nice, jedan je od branilaca Beograda u borbama 

protiv austrijske vojske, tokom Prvog svjetskog 

rata. pripadao je Četvrtom bataljonu Desetog 

kadrovskog puka i poginuo je u od austrijske 

granate prilikom povlačenja ostataka srpske voj-

ske preko Avale, 15. oktobra 1915. godine. 

Pojedini istraživači navode da je spomenik 

Neznanom junaku na Avali podignut upravo iznad 



лејмана Балића. Трећи и Четврти батаљон Десетог 

кадровског пука (тзв. "мухамедански батаљон") 

чинили су Бошњаци, Албанци и Турци мобилисани 

у новоприпојеним областима Санџака, Косова и 

Македоније.  

 

87. Улица Шефкета Халиловића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4336/1, иде 

дуж кп 2652/12, до кп 2652/14, КО Сјеница (Улица 

број 31 по Елаборату). 

Образложење: Шефкет Халиловић (око 1893. до 

1915. године), родом из Кладнице код Сјенице, 

један је од бранилаца Београда у борбама против 

аустријске војске, током Првог светског рата. 

Командовао је ратним моторним чамцем "Побједа", 

у борбама на Ади Циганлији, гдје је и погинуо, 

половином октобра 1915. године. Трећи и Четврти 

батаљон Десетог кадровског пука (тзв. 

"мухамедански батаљон") чинили су Бош-њаци, 

Албанци и Турци мобилисани у новоприпојеним 

областима Санџака, Косова и Македоније.  

 

88. Улица Кафкина 

Опис (обухват): Улица почиње на кп 2617/1, код кп 

2617/2, прелази дуж кп 2617/1, преко кп 2605, кп 

2603, кп 2608 и завршава на кп 4335, све у КО 

Сјеница. 

Образложење: Франц Кафка (1883-1924) један је од 

најзначајнијих чешких писаца јеврејског порекла, 

који се сматра једним од највећих књижевника 20. 

века. Најпознатије дело му је роман "Процес". 

 

 

89. Улица Хусеин-паше Бољанића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4336/1, иде 

дуж кп 2687, до кп 4340, КО Сјеница (улица 

матични број 739995000665). 

Образложење: Хусеин-паша Бољанић (...-1594) био 

је велики државник, задужбинар и добротвор. Био 

је беглербег Босанског ејалета и везир Египта. 

Потиче из знамените породице Бољанић из 

околине Пљеваља. У Пљевљима је изградио једну 

од најлепших џамија на простору бивше Југослави-

је, која је по њему названа Хусеин-пашина џамија. 

 

90. Улица Халила Хаџимуртезића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4336/1, иде 

дуж кп 4337, делом кп 2718/5, делом кп 2776/8 и 

2726/6, до кп 4339/1, КО Сјеница (улица број 31 по 

Елаборату). 

Образложење: Халил Хаџимуртезић (1915-2007) је 

био учесник Народноослободилачке борбе, гене-

рал-мајор ЈНА, познати друштвено-политички 

радник и народни херој. Рођен је у Новој Варо-

ши. Носилац је Партизанске споменице 1941. и 

више југословенских и страних одликовања, међу 

којима су совјетски Орден отаџбинског рата другог 

реда, чехословачки Орден заслуга за народ и бугар-

ска Медаља отаџбинског рата. Орденом народног 

хероја одликован је 27. новембра 1953. године. 

posmrtnih ostataka Sulejmana Balića. Treći i 

Četvrti bataljon Desetog kadrovskog puka (tzv. 

"muhamedanski bataljon") činili su Bošnjaci, 

Albanci i Turci mobilisani u novopripojenim 

oblastima Sandžaka, Кosova i Makedonije.  

 

87. Ulica Šefketa Halilovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4336/1, ide 

duž kp 2652/12, do kp 2652/14, КO Sjenica 

(Ulica broj 31 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Šefket Halilović (oko 1893. do 

1915. godine), rodom iz Кladnice kod Sjenice, 

jedan je od branilaca Beograda u borbama protiv 

austrijske vojske, tokom Prvog svjetskog rata. 

Кomandovao je ratnim motornim čamcem 

"Pobjeda", u borbama na Adi Ciganliji, gdje je i 

poginuo, polovinom oktobra 1915. godine. Treći i 

Četvrti bataljon Desetog kadrovskog puka (tzv. 

"muhamedanski bataljon") činili su Bošnjaci, 

Albanci i Turci mobilisani u novopripojenim 

oblastima Sandžaka, Кosova i Makedonije.  

 

88. Ulica Кafkina 

Opis (obuhvat): Ulica počinje na kp 2617/1, kod 

kp 2617/2, prelazi duž kp 2617/1, preko kp 2605, 

kp 2603, kp 2608 i završava na kp 4335, sve u КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Franc Кafka (1883-1924) jedan je 

od najznačajnijih čeških pisaca jevrejskog pori-

jekla, koji se smatra jednim od najvećih 

književnika 20. vijeka. Najpoznatije djelo mu je 

roman "Proces". 

 

89. Ulica Husein-paše Boljanića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4336/1, ide 

duž kp 2687, do kp 4340, КO Sjenica (ulica 

matični broj 739995000665). 

Obrazloženje: Husein-paša Boljanić (...-1594) bio 

je veliki državnik, zadužbinar i dobrotvor. Bio je 

beglerbeg Bosanskog ejaleta i vezir Egipta. Potiče 

iz znamenite porodice Boljanić iz okoline 

Pljevalja. U Pljevljima je izgradio jednu od najlje-

pših džamija na prostoru bivše Jugoslavije, koja je 

po njemu nazvana Husein-pašina džamija. 

 

90. Ulica Halila Hadžimurtezića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4336/1, ide 

duž kp 4337, dijelom kp 2718/5, dijelom kp 

2776/8 i 2726/6, do kp 4339/1, КO Sjenica (ulica 

broj 31 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Halil Hadžimurtezić (1915-2007) je 

bio učesnik Narodnooslobodilačke borbe, general-

major JNA, poznati društveno-politički radnik i 

narodni heroj. Rođen je u Novoj Varoši. Nosilac 

je Partizanske spomenice 1941. i više jugosloven-

skih i stranih odlikovanja, među kojima su 

sovjetski Orden otadžbinskog rata drugog reda, 

čehoslovački Orden zasluga za narod i bugarska 

Medalja otadžbinskog rata. Ordenom narodnog 

heroja odlikovan je 27. novembra 1953. godine. 



 

91. Улица Видиковац  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4336/1, иде 

дуж кп 4339/1 и 2994/1, делом кп 2980, 2983/1, 

2986/1 и 2985, до кп 2971, КО Сјеница (улица 34 по 

Елаборату). 

Образложење: Видиковац је назив улице према 

топониму Видиковац, месту одакле се добро види 

насељено место Сјеница. 

 

92. Улица Лихаче  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4336/1, иде 

дуж кп 4335 и 2580/2, до кп 4333, КО Сјеница 

(улица број 35 по Елаборату). 

Образложење: Лихаче су назив улице према 

традиционалном називу - топониму Лихаче, месту 

где се могло наћи више лисица. 

 

93. Улица Луја Пастера  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1192/1 и 

466/4, иде делом кп 1199/3, 1199/2 и 1199/1, до кп 

123/2 и 2428/17, КО Сјеница. 

Образложење: Луј Пастер (1822-1895) је био је 

француски микробиолог и хемичар који је открио 

микробе који су одговорни за особине винске 

киселине и помоћу њих изумео пастеризацију, 

процес у ком се бактерије уништавају загревањем а 

затим хлађењем течности. У свету науке посебно је 

познат по открићу вакцине против беснила.  

 

94. Улица Пријепољска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1192/1, иде 

дуж кп 123/2 и 4327/2, завршно до кп 2382/2, КО 

Сјеница, до краја насеља (улица матични број 

739995000120). 

Образложење: Пријепољска је назив улице пресма 

суседном граду Пријепољу. 

 

95. Улица Сарајевска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4327/2, иде кп 

1356/17, до краја парцеле, до кп 1326/43, КО 

Сјеница. 

Образложење: Сарајевска је назив улице према 

Сарајеву, главном граду Босне и Херцеговине. 

 

96. Улица Мехмеда Фатиха  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 123/2 и 123/5, 

иде кп 1198/1, до кп 1199/1 и 358/1, КО Сјеница. 

Образложење: Султан Мехмед II Фатих (1432-

1481), познатији као Мехмед Освајач (Ел-Фатих) је 

био османски султан који је владао кратко од 1444. 

до 1446. године, а затим од 1451. до 1481. године. 

У својој 21. години је освојио Константинопољ 

(данашњи Истанбул), чиме је означио крај 

Византијског царства. Током своје владавине 

освојио је Византијско царство, Трапезунтско 

царство, Мореју, Трансилванију, Анадолију и 

Краљевину Босну. Током похода на Босну, у 

Сјеници је боравио и из свог логора издавао 

наредбе својим војсковођама, те једно писмо о 

 

91. Ulica Vidikovac  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4336/1, ide 

duž kp 4339/1 i 2994/1, dijelom kp 2980, 2983/1, 

2986/1 i 2985, do kp 2971, КO Sjenica (ulica 34 

po Elaboratu). 

Obrazloženje: Vidikovac je naziv ulice prema 

toponimu Vidikovac, mjestu odakle se dobro vidi 

naseljeno mjesto Sjenica. 

 

92. Ulica Lihače  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4336/1, ide 

duž kp 4335 i 2580/2, do kp 4333, КO Sjenica 

(ulica broj 35 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Lihače su naziv ulice prema 

tradicionalnom nazivu - toponimu Lihače, mjestu 

gdje se moglo naći više lisica. 

 

93. Ulica Luja Pastera  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1192/1 i 

466/4, ide dijelom kp 1199/3, 1199/2 i 1199/1, do 

kp 123/2 i 2428/17, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Luj Paster (1822-1895) je bio je 

francuski mikrobiolog i hemičar koji je otkrio 

mikrobe koji su odgovorni za osobine vinske kise-

line i pomoću njih izumeo pasterizaciju, proces u 

kom se bakterije uništavaju zagrevanjem a zatim 

hlađenjem tečnosti. U svijetu nauke posebno je 

poznat po otkriću vakcine protiv besnila.  

 

94. Ulica Prijepoljska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1192/1, ide 

duž kp 123/2 i 4327/2, završno do kp 2382/2, КO 

Sjenica, do kraja naselja (ulica matični broj 

739995000120). 

Obrazloženje: Prijepoljska je naziv ulice presma 

susjednom gradu Prijepolju. 

 

95. Ulica Sarajevska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4327/2, ide 

kp 1356/17, do kraja parcele, do kp 1326/43, КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Sarajevska je naziv ulice prema 

Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. 

 

96. Ulica Mehmeda Fatiha  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 123/2 i 123/5, 

ide kp 1198/1, do kp 1199/1 i 358/1, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Sultan Mehmed II Fatih (1432-

1481), poznatiji kao Mehmed Osvajač (El-Fatih) 

je bio osmanski sultan koji je vladao kratko od 

1444. do 1446. godine, a zatim od 1451. do 1481. 

godine. U svojoj 21. godini je osvojio Кonstanti-

nopolj (današnji Istanbul), čime je označio kraj 

Vizantijskog carstva. Tokom svoje vladavine 

osvojio je Vizantijsko carstvo, Trapezuntsko car-

stvo, Moreju, Transilvaniju, Anadoliju i Кralje-

vinu Bosnu. Tokom pohoda na Bosnu, u Sjenici je 

boravio i iz svog logora izdavao naredbe svojim 

vojskovođama, te jedno pismo o slobodnoj 



слободној трговини у којем помиње место Сјеницу. 

 

97. Улица Дебој  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1199/3, иде 

делом кп 368, 463/1, 1197, 365/1, 363/11 и 361/1, до 

кп 361/8 и 361/12, КО Сјеница. 

Образложење: Дебој је назив улице изведен према 

складишту хране (дебоју - магацину), које је 

постојало у улици у периоду пре Првог светског 

рата.  

 

98. Улица Мимара Синана  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1197 и 369, 

иде дуж кп 1200/1, делом кп 395/1, до кп 395/6 и 

395/11, КО Сјеница. 

Образложење: Коџа Мимар Синан Ага или 

само Синан (1489-1588) је био најзначајнији архи-

текта у периоду владавине османских султа-

на Селима првог, Сулејмана првиг, Селима другог 

и Мурата трећег. Мимар Синан је најзначајнији 

заступник класичне османске архитектуре и неки 

га пореде са његовим савремеником Микеланђе-

лом. На различитим местима у Османском царству 

саградио је велики број џамија, медреса, библио-

тека, караван сараја, хамама, сараја (одморишта), 

болници, мостова и других архитектонских дела, 

међу која се посебно издваја Сулејманова џамија у 

Истанбулу. Једно од најзначајнијих дела које је 

изградио на нашим просторима је мост Мехмед-

паше Соколовића у Вишеграду. 

 

99. Улица Ћазима Чолаковића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1200/1, иде 

дуж кп 381, до кп 385/2, КО Сјеница. 

Образложење: Ћазим Чолаковић (1953-2016) је 

најпознатији интерпретатор изворне народне 

музике пореклом из Сјенице. Основну школу 

завршио је у родној Сјеници а средњу музичку 

школу у Сарајеву, где је живео од 1971. године. Са 

Омером Побрићем снимио је песму "Младо момче 

за Сјеницу пита", која се сматра незваничном 

химном Сјенице. Међу највећим хитовима су му 

песме: "Зашто ме остављаш ти", "По Таслиџи пала 

магла", Истиха ме глава боли", Кад погледам са 

бедема". Освајао је бројна признања на музичким 

фестивалима широм бивше Југославије.  

 

100. Улица Хусеина Ћишића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 359/6 и 

362/20, иде дуж кп 362/1, делом кп 361/1, до кп 

393/6, КО Сјеница. 

Образложење: Хусеин Ћишић (1878-1956) је био 

истакнути босанскохерцеговачки политичар. 

Посебно је познат по залагању за увођење Бошњака 

(тада Муслимана) као шесте нације у СФР 

Југославији и додавања шесте бакље у државни грб 

СФРЈ. На Трећем заседању АВНОЈ-а поднео је 

амандман на нови Устав ФНРЈ и јасно иступио 

против негирања права муслиманског народа на 

име Бошњак и БиХ као републике. 

trgovini u kojem pominje mjesto Sjenicu. 

 

97. Ulica Deboj  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1199/3, ide 

dijelom kp 368, 463/1, 1197, 365/1, 363/11 i 

361/1, do kp 361/8 i 361/12, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Deboj je naziv ulice izveden prema 

skladištu hrane (deboju - magacinu), koje je 

postojalo u ulici u periodu pre Prvog svjetskog 

rata.  

 

98. Ulica Mimara Sinana  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1197 i 369, 

ide duž kp 1200/1, dijelom kp 395/1, do kp 395/6 

i 395/11, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Кodža Mimar Sinan Aga ili samo 

Sinan (1489-1588) je bio najznačajniji arhitekta u 

periodu vladavine osmanskih sultana Selima 

prvog, Sulejmana prvig, Selima drugog i Murata 

trećeg. Mimar Sinan je najznačajniji zastupnik 

klasične osmanske arhitekture i neki ga porede sa 

njegovim savrijemenikom Mikelanđelom. Na 

različitim mjestima u Osmanskom carstvu sagra-

dio je veliki broj džamija, medresa, biblioteka, 

karavan saraja, hamama, saraja (odmorišta), 

bolnici, mostova i drugih arhitektonskih djela, 

među koja se posebno izdvaja Sulejmanova 

džamija u Istanbulu. Jedno od najznačajnijih djela 

koje je izgradio na našim prostorima je most 

Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. 

 

99. Ulica Ćazima Čolakovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1200/1, ide 

duž kp 381, do kp 385/2, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Ćazim Čolaković (1953-2016) je 

najpoznatiji interpretator izvorne narodne muzike 

porijeklom iz Sjenice. Osnovnu školu završio je u 

rodnoj Sjenici a srednju muzičku školu u Sara-

jevu, gdje je živio od 1971. godine. Sa Omerom 

Pobrićem snimio je pjesmu "Mlado momče za 

Sjenicu pita", koja se smatra nezvaničnom 

himnom Sjenice. Među najvećim hitovima su mu 

pjesme: "Zašto me ostavljaš ti", "Po Taslidži pala 

magla", Istiha me glava boli", Кad pogledam sa 

bedema". Osvajao je brojna priznanja na 

muzičkim festivalima širom bivše Jugoslavije.  

 

100. Ulica Huseina Ćišića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 359/6 i 

362/20, ide duž kp 362/1, dijelom kp 361/1, do kp 

393/6, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Husein Ćišić (1878-1956) je bio 

istaknuti bosanskohercegovački političar. Posebno 

je poznat po zalaganju za uvođenje Bošnjaka (tada 

Muslimana) kao šeste nacije u SFR Jugoslaviji i 

dodavanja šeste baklje u državni grb SFRJ. Na 

Trećem zasijedanju AVNOJ-a podnio je 

amandman na novi Ustav FNRJ i jasno istupio 

protiv negiranja prava muslimanskog naroda na 

ime Bošnjak i BiH kao republike. 



 

101. Улица Мухамеда Абдагића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2427/5 иде 

дуж кп 2428/12, 359/6 до кп 1199/1, КО Сјеница 

(улица број 37 по Елаборату).  

Образложење: Мухамед Абдагић (1916-1991) је 

највећи сјенички књижевник. Завршио је Правни 

факултет у Београду. Био је политички активан али 

се супростстављао појединим ставовима КПЈ, због 

чега је, 1948. године, био осуђен на казну затвора 

од десет година, коју није у потпуности одлежао. 

Писао је песме, драме, романе, а међу 

најзначајнијим делима су му роман "Феникс" и 

драма "Рамиза".  

 

102. Улица Ахмеда Валија  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2428/12, иде 

дуж кп 2429/6, 2430/25 и 2430/21, до кп 2430/19, 

КО Сјеница (улица број 39 по Елаборату). 

Образложење: Ахмед Вали (1564-1599) је један од 

познатијих алхамијадо песника из Новог Пазара из 

16. века. Писао је на оријенталним језицима а 

најпознатије дело му је "Љепота и срце" које броји 

око седам хиљада стихова. Новопазарски културни 

центар установио је награду "Ахмед Вали" као 

најзначајније признање града Новог Пазара за 

изванредна остварења у култури и уметности.  

 

103. Улица Озренска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2428/12, иде 

дуж кп 2430/15 и 2431/1, КО Сјеница. 

Образложење: Озренска је назив улице према 

сјеничкој планини Озрен. 

 

104. Улица Чарлса Дикенса  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2428/12, иде  

дуж кп 2430/35, до кп 2430/34, КО Сјеница (улица 

број 38 по Елаборату). 

Чарлс Џон Хафем Дикенс (1812-1870) је био 

најзначајнији енглески романописац 19. 

века. Најпознатије књижевно дело му је роман 

"Оливер Твист". 

 

105. Улица Пањеви  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4327/2, иде 

дуж кп 4333, до кп 2556/1, КО Сјеница (улица број 

36 по Елаборату). 

Образложење: Пањеви су назив улице по топониму 

Пањеви - месту на којем је својевремено био 

велики број пањева и других трагова исечене шуме. 

 

106. Улица Јесењинова  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 123/2, иде 

дуж кп 1198/2, дуж кп 4326/1, 1356/10 и 4326/1 и 

1326/31, до кп 1326/43, КО Сјеница (улица број 41 

по Елаборату). 

Образложење: Сергеј Александрович Јесењин 

(1895-1925) је познати руски песник. Важи за 

једног од најбољих и најомиљенијих песника 

Русије. Због порекла са села, сматрао се "песником 

 

101. Ulica Muhameda Abdagića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2427/5 ide 

duž kp 2428/12, 359/6 do kp 1199/1, КO Sjenica 

(ulica broj 37 po Elaboratu).  

Obrazloženje: Muhamed Abdagić (1916-1991) je 

najveći sjenički književnik. Završio je Pravni 

fakultet u Beogradu. Bio je politički aktivan ali se 

suproststavljao pojedinim stavovima КPJ, zbog 

čega je, 1948. godine, bio osuđen na kaznu 

zatvora od deset godina, koju nije u potpunosti 

odležao. Pisao je pjesme, drame, romane, a među 

najznačajnijim djelima su mu roman "Feniks" i 

drama "Ramiza".  

 

102. Ulica Ahmeda Valija  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2428/12, ide 

duž kp 2429/6, 2430/25 i 2430/21, do kp 2430/19, 

КO Sjenica (ulica broj 39 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Ahmed Vali (1564-1599) je jedan 

od poznatijih alhamijado pjesnika iz Novog Paza-

ra iz 16. vijeka. Pisao je na orijentalnim jezicima a 

najpoznatije djelo mu je "Ljepota i srce" koje broji 

oko sedam hiljada stihova. Novopazarski kulturni 

centar ustanovio je nagradu "Ahmed Vali" kao 

najznačajnije priznanje grada Novog Pazara za 

izvanredna ostvarenja u kulturi i umjetnosti.  

 

103. Ulica Ozrenska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2428/12, ide 

duž kp 2430/15 i 2431/1, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Ozrenska je naziv ulice prema 

sjeničkoj planini Ozren. 

 

104. Ulica Čarlsa Dikensa  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2428/12, ide  

duž kp 2430/35, do kp 2430/34, КO Sjenica (ulica 

broj 38 po Elaboratu). 

Čarls Džon Hafem Dikens (1812-1870) je bio 

najznačajniji engleski romanopisac 19. vijeka. 

Najpoznatije književno djelo mu je roman "Oliver 

Tvist". 

 

105. Ulica Panjevi  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4327/2, ide 

duž kp 4333, do kp 2556/1, КO Sjenica (ulica broj 

36 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Panjevi su naziv ulice po toponimu 

Panjevi - mjestu na kojem je svojevrijemeno bio 

veliki broj panjeva i drugih tragova isečene šume. 

 

106. Ulica Jesenjinova  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 123/2, ide 

duž kp 1198/2, duž kp 4326/1, 1356/10 i 4326/1 i 

1326/31, do kp 1326/43, КO Sjenica (ulica broj 41 

po Elaboratu). 

Obrazloženje: Sergej Aleksandrovič Jesenjin 

(1895-1925) je poznati ruski pjesnik. Važi za 

jednog od najboljih i najomiljenijih pjesnika 

Rusije. Zbog porekla sa sela, smatrao se 



села“, и у многим својим делима бавио се животом 

на селу. Најпознатије песме су му: "Песма о 

керуши", "Исповест мангупа", "Молитва за умрле", 

"Писмо мајци", "Кафанска Москва" и "До виђења, 

друже, до виђења". 

 

107. Улица Амара Гарибовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1192/1, иде 

дуж кп 1191, завршно до кп 4326/1, КО Сјеница 

(улица матични број 739995000109).  

Образложење: Амар Гарибовић (1991-2010) је био 

познати скијашки репрезентативац Србије. Био је 

учесник Зимских олимпијских игара у Ванкуверу, 

2010. године, где се такмичио у нордијским 

дисциплинама. Трагично је изгубио живот у 

саобраћајној несрећи на аутопуту Загреб - Београд. 

7. септембра 2010. године. Учествовао је и освајао 

медаље на многим домаћим и међународним 

такмичењима. 

 

108. Улица Звонка Миликића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1192/1, иде 

дуж кп 1190 и 1391/1, до кп 1326/7 и 1326/60, КО 

Сјеница (улица матични број 739995000108). 

Образложење: Звонко Миликић (1971-1999) био је 

припадник Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије. Рођен је у Сјеници 19. јануара 

1971. године. Погинуо је у борбама на подручју 

Косова и Метохије, 29. маја 1999. године, у месту 

Ваганица, Косовска Митровица. Иза себе је 

оставио супругу Марину и сина Стефана.  

 

109. Улица Зуке Џумхура  

Опис (обухват): Улица почиње од 4326/1, између 

1356/13 и 1356/11, иде дуж 1356/12, до 1356/17, КО 

Сјеница. 

Образложење: Зулфикар Зуко Џумхур (1920-1989) 

је познати босанскохерцеговачки и југословенски 

путописац, сликар и карикатуриста. Почео је 

студирати право али је прешао на ликовну 

академију и завршио је. Радио је као карикатуриста 

и илустратор у "Јежу", "Борби", "Политици", 

"Ослобођењу", НИН-у и другим листовима, као 

стални сарадник и уредник. Објавио је више од 

10.000 карикатура. Написао је сценарије за више 

кратких и три за игране филмове. Урадио је 35 

сценографија за позориште, а последњих десет 

година радио је на сарајевској телевизији као писац 

сценарија и водитељ култне серије емисије 

"Ходољубље". Заједно са Момом Капором аутор је 

књиге "Зелена чоја Монтенегра". 

 

110. Улица Толстојева  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1391/1 и кп 

1376, иде делом кп 1373/1, делом кп 1372, делом кп 

1326/21, до кп 1326/50 и 1369/5, КО Сјеница. 

Образложење: Лав Николајевич Толстој (1828-

1919) био је руски гроф и један је од највећих 

светских књижевника свих времена. Од великој 

броја књижевних дела које је написао посебно се 

"pjesnikom sela“, i u mnogim svojim djelima 

bavio se životom na selu. Najpoznatije pjesme su 

mu: "Pjesma o keruši", "Ispovest mangupa", 

"Molitva za umrle", "Pismo majci", "Кafanska 

Moskva" i "Do viđenja, druže, do viđenja". 

 

107. Ulica Amara Garibovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1192/1, ide 

duž kp 1191, završno do kp 4326/1, КO Sjenica 

(ulica matični broj 739995000109).  

Obrazloženje: Amar Garibović (1991-2010) je bio 

poznati skijaški reprezentativac Srbije. Bio je 

učesnik Zimskih olimpijskih igara u Vankuveru, 

2010. godine, gdje se takmičio u nordijskim disci-

plinama. Tragično je izgubio život u saobraćajnoj 

nesreći na autoputu Zagreb - Beograd. 7. sep-

tembra 2010. godine. Učestvovao je i osvajao 

medalje na mnogim domaćim i međunarodnim 

takmičenjima. 

 

108. Ulica Zvonka Milikića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1192/1, ide 

duž kp 1190 i 1391/1, do kp 1326/7 i 1326/60, КO 

Sjenica (ulica matični broj 739995000108). 

Obrazloženje: Zvonko Milikić (1971-1999) bio je 

pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova 

Republike Srbije. Rođen je u Sjenici 19. januara 

1971. godine. Poginuo je u borbama na području 

Кosova i Metohije, 29. maja 1999. godine, u 

mjestu Vaganica, Кosovska Mitrovica. Iza sebe je 

ostavio suprugu Marinu i sina Stefana.  

 

109. Ulica Zuke Džumhura  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od 4326/1, između 

1356/13 i 1356/11, ide duž 1356/12, do 1356/17, 

КO Sjenica. 

Obrazloženje: Zulfikar Zuko Džumhur (1920-

1989) je poznati bosanskohercegovački i 

jugoslovenski putopisac, slikar i karikaturista. 

Počeo je studirati pravo ali je prešao na likovnu 

akademiju i završio je. Radio je kao karikaturista i 

ilustrator u "Ježu", "Borbi", "Politici", 

"Oslobođenju", NIN-u i drugim listovima, kao 

stalni saradnik i urednik. Objavio je više od 

10.000 karikatura. Napisao je scenarije za više 

kratkih i tri za igrane filmove. Uradio je 35 

scenografija za pozorište, a posljednjih deset 

godina radio je na sarajevskoj televiziji kao pisac 

scenarija i voditelj kultne serije emisije 

"Hodoljublje". Zajedno sa Momom Кaporom 

autor je knjige "Zelena čoja Montenegra". 

 

110. Ulica Tolstojeva  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1391/1 i kp 

1376, ide dijelom kp 1373/1, dijelom kp 1372, 

dijelom kp 1326/21, do kp 1326/50 i 1369/5, КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Lav Nikolajevič Tolstoj (1828-

1919) bio je ruski grof i jedan je od najvećih 

svjetskih književnika svih vremena. Od velikoj 



издвајају "Ана Карењина" и "Рат и мир". У својим 

делима је посебно одсликао дубоку друштвену и 

психолошку позадину Русије и њеног друштва у 

19. веку.  

 

 

111. Улица Добросава Вучковића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1190, иде 

делом кп 35/1, 35/4, 35/3, 35/2, завршно до кп 

1192/1, КО Сјеница. 

Образложење: Добросав Вучковић (18. фебруара 

1928. - 12. фебруара 2008.) је један од оснивача 

некадашњег познатог сјеничког пољопривредног 

комбината "Пештер". Рођен је у сјеничком селу 

Гоње, у засеоку Врљаје. Завршио је 

Пољопривредни факултет у Сарајеву. Пред крај 

каријере био је на челу општинског одбора 

синдиката у Сјеници. 

 

112. Улица Мике Аласа  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1190, иде 

делом кп 35/1, КО Сјеница. 

Образложење: Михаило Петровић - Мика Алас 

(1868-1943) је  био  српски математичар, професор 

Универзитета у Београду, академик Српске 

краљевске академије. Докторске студије завршио је 

на Сорбони (Француска), и то из области 

математичких наука (1891) и области физичких 

наука (1893). Био је учесник балканских ратова и 

Првог светског рата као официр. Бавио се 

пибарством, због чега је добио надимак Алас. 

Године 1894. почео је радити као професор на 

Великој школи у Београду, касније Универзитету у 

Београду. Био је један од највећих светских 

стручњака за диференцијалне једначине. Године 

1897. (са 31 годином старости) постао је дописни 

члан Српске краљевске академије и дописни члан 

Југословенске академије знаности и умјетности у 

Загребу. Конструисао је хидрогенератор и са њиме 

освојио златну медаљу на Светској изложби у 

Паризу 1900. године. Објавио је више књига и био 

је једна од најпопуларнијих личности Београда. 

 

113. Улица Адема Хаџиомеровића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1192/1, иде 

дуж кп 32, 1421 и дела кп 1326/7, завршно до кп 

1326/22, (улица број 53 по Елаборату). 

Образложење: Адем Хаџиомеровић (1935-2015) је 

био познати професор хемије и дугогодишњи 

директор сјеничке гимназије. Основну школу и 

нижу  гимназију  завршио  је у Сјеници и Накову  

поред  Кикинде, Вишу гимназију у Новом Пазару а  

Природно-математички факултет у Скопљу, где је 

добио звање дипломираног хемичара. За време 

студирања у Скопљу радио је у Приштини као 

асистент на катедри за хемију. После дипломирања 

кратко време је радио у Основној школи „Светозар 

Марковић“ у Сјеници, а потом у Техничкој школи 

„Борис Кидрич“ у Косовској Митровици, после 

чега се враћа у Сјеницу и ради као професор хемије 

broja književnih djela koje je napisao posebno se 

izdvajaju "Ana Кarenjina" i "Rat i mir". U svojim 

djelima je posebno odslikao duboku društvenu i 

psihološku pozadinu Rusije i njenog društva u 19. 

vijeku.  

 

111. Ulica Dobrosava Vučkovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1190, ide 

dijelom kp 35/1, 35/4, 35/3, 35/2, završno do kp 

1192/1, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Dobrosav Vučković (18. februara 

1928. - 12. februara 2008.) je jedan od osnivača 

nekadašnjeg poznatog sjeničkog poljoprivrednog 

kombinata "Pešter". Rođen je u sjeničkom selu 

Gonje, u zaseoku Vrljaje. Završio je 

Poljoprivredni fakultet u Sarajevu. Pred kraj 

karijere bio je na čelu općinskog odbora sindikata 

u Sjenici. 

 

112. Ulica Mike Alasa  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1190, ide 

dijelom kp 35/1, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Mihailo Petrović - Mika Alas 

(1868-1943) je  bio  srpski matematičar, profesor 

Univerziteta u Beogradu, akademik Srpske 

kraljevske akademije. Doktorske studije završio je 

na Sorboni (Francuska), i to iz oblasti 

matematičkih nauka (1891) i oblasti fizičkih 

nauka (1893). Bio je učesnik balkanskih ratova i 

Prvog svjetskog rata kao oficir. Bavio se 

pibarstvom, zbog čega je dobio nadimak Alas. 

Godine 1894. počeo je raditi kao profesor na 

Velikoj školi u Beogradu, kasnije Univerzitetu u 

Beogradu. Bio je jedan od najvećih svjetskih 

stručnjaka za diferencijalne jednačine. Godine 

1897. (sa 31 godinom starosti) postao je dopisni 

član Srpske kraljevske akademije i dopisni član 

Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u 

Zagrebu. Кonstruisao je hidrogenerator i sa njime 

osvojio zlatnu medalju na Svjetskoj izložbi u 

Parizu 1900. godine. Objavio je više knjiga i bio 

je jedna od najpopularnijih ličnosti Beograda. 

 

113. Ulica Adema Hadžiomerovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1192/1, ide 

duž kp 32, 1421 i dijela kp 1326/7, završno do kp 

1326/22, (ulica broj 53 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Adem Hadžiomerović (1935-2015) 

je bio poznati profesor hemije i dugogodišnji 

direktor sjeničke gimnazije. Osnovnu školu i nižu  

gimnaziju  završio  je u Sjenici i Nakovu  pored  

Кikinde, Višu gimnaziju u Novom Pazaru a  

Prirodno-matematički fakultet u Skoplju, gdje je 

dobio zvanje diplomiranog hemičara. Za vrijeme 

studiranja u Skoplju radio je u Prištini kao asistent 

na katedri za hemiju. Poslije diplomiranja kratko 

vrijeme je radio u Osnovnoj školi „Svetozar 

Marković“ u Sjenici, a potom u Tehničkoj školi 

„Boris Кidrič“ u Кosovskoj Mitrovici, poslije 

čega se vraća u Sjenicu i radi kao profesor hemije 



у сјеничкој гимназији. Дужност директора 

Гимназије „29. новембар“ у Сјеници обављао је у 

периоду од 1977. до 1980. године а дужност 

директора средњошколског образовног центра до 

1987. године. У периоду од 1987. до 1995. године 

био је директор Центра за социјални рад у Сјеници. 

Био је активни спортски радник, играо у 

Фудбалском клубу „Напредак“ Нови Пазар, 

наступао за Шаховски клуб „Младост“ из Сјенице 

и Шаховски клуб „Скопље“. Око 20 година је 

обављао функцију председника Фудбалског клуба 

„Слога“ из Сјенице, који је, у сезони 1969/70. 

године ушао у Српску лигу. Добитник је Плакете 

Фудбалског савеза Југославије. 

 

114. Улица Јездимира Ловића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 343, 515/1 и 

1203, иде дуж дела кп 1192/1 и 4319, до кп 4331 и 

1323, даље дуж кп 4331, све до кп 4336, КО 

Сјеница, до краја насеља (улица матични број 

739995000142 и улица 61 по Елаборату у наставку). 

Образложење: Јездимир Ловић (1919-1943) је био 

учесник Народноослободилачке борбе и једини 

народни херој Југославије из сјеничког краја. 

Учествовао је у омладинским окупљањима и 

организацијама у Београду у периоду од 1937. 

године све до почетка Другог светског рата а у 

чланство Комунистичке партије Југославије 

примљен је у току 1940. године. После окупације 

Југославије, 1941. године, из Београда се вратио у 

родну Сјеницу, где се одмах укључио у 

организовање устанка. У јесен 1941. године, када је 

формирана Сјеничка партизанска чета, Јездимир 

Ловић је постао заменик политичког комесара. 

Касније, формирањем Треће пролетерске санџачке 

ударне бригаде, у Фочи 5. јуна 1942. године, 

постављен је за заменика политичког комесара 

Првог батаљона те бригаде, да би, крајем 1943. 

године, одлуком Централног комитета КПЈ, пре-

узео функцију секретара Обласног комитета КПЈ за 

Санџак. Убијен је средином августа 1943. од стране 

четника, у близини села Крупице код Пријепоља. 

Указом Президијума Народне скупштине ФНРЈ, 14. 

децембра 1949. године, проглашен је за народног 

хероја. 

 

 

115. Улица Мухаџерска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4331 и 1517/2, 

иде дуж дела кп 4319, до краја насеља, КО Сјеница.  

Образложење: Назив улице изведен из тради-

ционалног назива за насеље кроз које пролази 

улица, према мухаџерима (избеглицама, исељени-

цима) који су у Сјеницу дошли почетком 20. века, 

претежно из Херцеговине.  

 

 

116. Улица Иве Андрића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1192/1, иде 

дуж кп 1203, до кп 1195/1, КО Сјеница (улица 

u sjeničkoj gimnaziji. Dužnost direktora 

Gimnazije „29. novembar“ u Sjenici obavljao je u 

periodu od 1977. do 1980. godine a dužnost 

direktora srednjoškolskog obrazovnog centra do 

1987. godine. U periodu od 1987. do 1995. godine 

bio je direktor Centra za socijalni rad u Sjenici. 

Bio je aktivni sportski radnik, igrao u Fudbalskom 

klubu „Napredak“ Novi Pazar, nastupao za 

Šahovski klub „Mladost“ iz Sjenice i Šahovski 

klub „Skoplje“. Oko 20 godina je obavljao 

funkciju predsjednika Fudbalskog kluba „Sloga“ 

iz Sjenice, koji je, u sezoni 1969/70. godine ušao 

u Srpsku ligu. Dobitnik je Plakete Fudbalskog 

saveza Jugoslavije. 

 

114. Ulica Jezdimira Lovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 343, 515/1 i 

1203, ide duž dijela kp 1192/1 i 4319, do kp 4331 

i 1323, dalje duž kp 4331, sve do kp 4336, КO 

Sjenica, do kraja naselja (ulica matični broj 

739995000142 i ulica 61 po Elaboratu u 

nastavku). 

Obrazloženje: Jezdimir Lović (1919-1943) je bio 

učesnik Narodnooslobodilačke borbe i jedini 

narodni heroj Jugoslavije iz sjeničkog kraja. 

Učestvovao je u omladinskim okupljanjima i 

organizacijama u Beogradu u periodu od 1937. 

godine sve do početka Drugog svjetskog rata a u 

članstvo Кomunističke partije Jugoslavije prim-

ljen je u toku 1940. godine. Poslije okupacije 

Jugoslavije, 1941. godine, iz Beograda se vratio u 

rodnu Sjenicu, gdje se odmah uključio u organi-

zovanje ustanka. U jesen 1941. godine, kada je 

formirana Sjenička partizanska četa, Jezdimir 

Lović je postao zamjenik političkog komesara. 

Кasnije, formiranjem Treće proleterske sandžačke 

udarne brigade, u Foči 5. juna 1942. godine, 

postavljen je za zamjenika političkog komesara 

Prvog bataljona te brigade, da bi, krajem 1943. 

godine, odlukom Centralnog komiteta КPJ, preu-

zeo funkciju sekretara Oblasnog komiteta КPJ za 

Sandžak. Ubijen je sredinom avgusta 1943. od 

strane četnika, u blizini sela Кrupice kod Prijepo-

lja. Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine 

FNRJ, 14. decembra 1949. godine, proglašen je za 

narodnog heroja. 

 

115. Ulica Muhadžerska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4331 i 

1517/2, ide duž dijela kp 4319, do kraja naselja, 

КO Sjenica.  

Obrazloženje: Naziv ulice izveden iz tradicional-

nog naziva za naselje kroz koje prolazi ulica, 

prema muhadžerima (izbeglicama, iseljenicima) 

koji su u Sjenicu došli početkom 20. vijeka, pre-

težno iz Hercegovine.  

 

116. Ulica Ive Andrića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1192/1, ide 

duž kp 1203, do kp 1195/1, КO Sjenica (ulica 



матични број 739995000103). 

Образложење: Иво Андрић (9. октобар 1892. - 13. 

март 1975.) био је српски и југословенски књиже-

вник и дипломата. Године 1961. добио је Нобелову 

награду за књижевност и једини је добитник те 

награде са простора бивше Југославије. Дипломи-

рао је и докторирао у аустријском Грацу, а време 

између два светска рата провео је у служби у 

конзулатима и посланствима Краљевине Југослави-

је широм Европе. Поред романа "На Дрини 

ћуприја" и "Травничка ахроника", међу најпозна-

тијим Андрићевим делима су и: "Проклета авлија", 

"Госпођица" и Јелена, жена које нема". У својим 

делима се углавном бавио описивањем живота у 

Босни за време османске власти. 

 

117. Улица Ћазима Ћаска Наловића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1129/1, иде 

дуж кп 324, до кп 1196/1,КО Сјеница (улица 

матични број 739995000104). 

Образложење: Ћазим - Ћаско Наловић (1925-1988) 

један је од најбољих фудбалера Сјенице свих 

времена. Основну школу завршио је у Сјеници, 

средњу у Новом Пазару, а Вишу економску школу 

у Скопљу. Са успехом је играо фудбал за сјеничку 

„Слогу“, новопазарску „Дежеву“, прилепску 

„Победу“ и скопски „Вардар“. Био је миљеник 

сјеничких навијача, који су му дали надимак 

„Пушка“. 

 

118. Улица Војина Поповића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1192/1, иде 

дуж кп 1196/1, до кп 1195/1, КО Сјеница (улица 

матични број 739995000110). 

Образложење: Војин Поповић (1881-1916) је био 

српски комитски војсковођа, пореклом из Сјенице, 

у балканским ратовима и Првом светском рату. Као 

командант Јадарског четничког одреда учествовао 

је у познатој Церској битци. Био је командант 

Добровољачког одреда на Солунском фронту. 

Погинуо је у борби са Бугарима на Кајмакчалану, 

29. новембра 1916. године. 

 

 

119. Улица Проте Василија Церовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1192/1, иде 

делом кп 62, 63/1, 63/3, 63/2, даље дуж кп 59/15 и 

59/1, завршно до кп 1193, КО Сјеница. 

Образложење: Прота Василије Церовић (око 1840-

1907) је био угледни и напредни свештеник из 

Сјенице. Поштован је и од стране османских 

власти и од свих грађана Сјенице. Подигао је 

основну школу у Лопижама и цркву Светог Петра 

и Павла у Сјеници. У часопису "Босанска вила" о 

његовој смрти је, између осталог, објављено: "Тамо 

где српски народ има најмање свесних, 

просвећених радника и где су они најпотребнији 

тамо их и губи. Један тако огроман губитак у 

једном енергичном, свесном раднику претрпео је 

ових дана Новопазарски санџак смрћу сјеничког 

matični broj 739995000103). 

Obrazloženje: Ivo Andrić (9. oktobar 1892. - 13. 

mart 1975.) bio je srpski i jugoslovenski 

književnik i diplomata. Godine 1961. dobio je 

Nobelovu nagradu za književnost i jedini je 

dobitnik te nagrade sa prostora bivše Jugoslavije. 

Diplomirao je i doktorirao u austrijskom Gracu, a 

vrijeme između dva svjetska rata proveo je u 

službi u konzulatima i poslanstvima Кraljevine 

Jugoslavije širom Evrope. Pored romana "Na 

Drini ćuprija" i "Travnička ahronika", među 

najpoznatijim Andrićevim djelima su i: "Prokleta 

avlija", "Gospođica" i Jelena, žena koje nema". U 

svojim djelima se uglavnom bavio opisivanjem 

života u Bosni za vrijeme osmanske vlasti. 

 

117. Ulica Ćazima Ćaska Nalovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1129/1, ide 

duž kp 324, do kp 1196/1,КO Sjenica (ulica 

matični broj 739995000104). 

Obrazloženje: Ćazim - Ćasko Nalović (1925-

1988) jedan je od najboljih fudbalera Sjenice svih 

vremena. Osnovnu školu završio je u Sjenici, 

srednju u Novom Pazaru, a Višu ekonomsku školu 

u Skoplju. Sa uspjehom je igrao fudbal za sjeni-

čku „Slogu“, novopazarsku „Deževu“, prilepsku 

„Pobedu“ i skopski „Vardar“. Bio je miljenik 

sjeničkih navijača, koji su mu dali nadimak 

„Puška“. 

 

118. Ulica Vojina Popovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1192/1, ide 

duž kp 1196/1, do kp 1195/1, КO Sjenica (ulica 

matični broj 739995000110). 

Obrazloženje: Vojin Popović (1881-1916) je bio 

srpski komitski vojskovođa, porijeklom iz 

Sjenice, u balkanskim ratovima i Prvom 

svjetskom ratu. Кao komandant Jadarskog 

četničkog odreda učestvovao je u poznatoj 

Cerskoj bitci. Bio je komandant Dobrovoljačkog 

odreda na Solunskom frontu. Poginuo je u borbi 

sa Bugarima na Кajmakčalanu, 29. novembra 

1916. godine. 

 

119. Ulica Prote Vasilija Cerovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1192/1, ide 

dijelom kp 62, 63/1, 63/3, 63/2, dalje duž kp 

59/15 i 59/1, završno do kp 1193, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Prota Vasilije Cerović (oko 1840-

1907) je bio ugledni i napredni sveštenik iz 

Sjenice. Poštovan je i od strane osmanskih vlasti i 

od svih građana Sjenice. Podigao je osnovnu 

školu u Lopižama i crkvu Svetog Petra i Pavla u 

Sjenici. U časopisu "Bosanska vila" o njegovoj 

smrti je, između ostalog, objavljeno: "Tamo gdje 

srpski narod ima najmanje svesnih, prosvećenih 

radnika i gdje su oni najpotrebniji tamo ih i gubi. 

Jedan tako ogroman gubitak u jednom 

energičnom, svesnom radniku pretrpeo je ovih 

dana Novopazarski sandžak smrću sjeničkog prote 



проте Василија Церовића". 

 

120. Улица Светог Саве  

Опис (обухват): Улица се почиње од кп 1193, иде 

дуж кп 170/1, делом кп 71/1, 68/2 и 59/1, завршно 

до кп 56/5, КО Сјеница (улица број 42 по 

Елаборату). 

Образложење: Свети Сава (око 1175-1236) је био 

српски принц, монах, угуман манастира 

Студенице, књижевник, дипломата и први 

архиепископ аутокефалне Српске православне 

цркве. Рођен је као Растко Немањић, најмлађи син 

великог жупана Стефана Немање и брат Вукана и 

Стефана Првовенчаног. Године 1192. је отишао на 

Свету Гору и замонашио се, добивши име Сава. 

Касније је са својим оцем, који се замонашио и 

добио име Сименон, подигао манастир Хиландар, 

први и једини српски манастир на Светој Гори. 

Васељенски патријарх Манојло I Цариградски га је 

именовао за првог архиепископа Србије, на којем 

месту је био све до 1233. године, да би га тада 

заменио њеов ученик Арсеније I Сремац. Умро је 

на повратку из Палестине, у тадашњој бугарској 

престоници Великом Трнову, 14. јануара 1236. 

године, а његове мошти је у манастир Милешеву 

пренио његов нећак краљ Стефан Владислав I. 

Наредбом османског заповедника Синан-паше 

мошти Светог Саве спаљене су на Врачару, 1594. 

године, на ком месту је данас подугнут Храм 

Светог Саве. Написао је велики број дела, међу 

којима су најзначајнија: "Житије Светог Симеона", 

"Хиландарски типик", "Студенички типик" и 

"Законоправило". Године 1775. проглашен је за 

свеца, а од 1823. године, по наредби кнеза Милоша 

Обреновића, па све до данас, Свети Сава се слави 

као школска слава, 27. јануара. 

 

121. Улица Ратка Сарића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4319, иде дуж 

кп 1536, КО Сјеница. 

Образложење: Ратко Сарић (1. март 1916. - 11. 

јануар 1991.) је био позоришни, филмски и 

телевизијски глумац, родом из Сјенице. Током 

своје богате глумачке каријере играо је велики број 

ликова и глумио у великом броју филмова и ТВ 

серија. Оставио је неизбрисив траг у Нишком 

театру, где је глумио пуних 14 година. 

 

122. Улица Мехмеда Ханџића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4319, иде дуж 

кп 4321/2, до кп 4320, КО Сјеница (улица матични 

број 73999500141). 

Образложење: Мехмед Ханџић (1906-1944) је био 

један од иницијатора Сарајевске резолуције и 

председник Одбора народног спаса. Сарајевска 

резолуција је била резолуција коју је током Другог 

светског рата у Сарајеву, 14. августа 1941. године 

усвојила Скупштина удружења илмије (мусли-

мански верски службеници) "Ел-Хидаје", којој се 

констатује тешка ситуација у којој су се нашли 

Vasilija Cerovića". 

 

120. Ulica Svetog Save  

Opis (obuhvat): Ulica se počinje od kp 1193, ide 

duž kp 170/1, dijelom kp 71/1, 68/2 i 59/1, 

završno do kp 56/5, КO Sjenica (ulica broj 42 po 

Elaboratu). 

Obrazloženje: Sveti Sava (oko 1175-1236) je bio 

srpski princ, monah, uguman manastira Studenice, 

književnik, diplomata i prvi arhiepiskop 

autokefalne Srpske pravoslavne crkve. Rođen je 

kao Rastko Nemanjić, najmlađi sin velikog 

župana Stefana Nemanje i brat Vukana i Stefana 

Prvovenčanog. Godine 1192. je otišao na Svetu 

Goru i zamonašio se, dobivši ime Sava. Кasnije je 

sa svojim ocem, koji se zamonašio i dobio ime 

Simenon, podigao manastir Hilandar, prvi i jedini 

srpski manastir na Svetoj Gori. Vaseljenski 

patrijarh Manojlo I Carigradski ga je imenovao za 

prvog arhiepiskopa Srbije, na kojem mjestu je bio 

sve do 1233. godine, da bi ga tada zamenio njeov 

učenik Arsenije I Sremac. Umro je na povratku iz 

Palestine, u tadašnjoj bugarskoj prestonici 

Velikom Trnovu, 14. januara 1236. godine, a 

njegove mošti je u manastir Mileševu prenio 

njegov nećak kralj Stefan Vladislav I. Naredbom 

osmanskog zapovednika Sinan-paše mošti Svetog 

Save spaljene su na Vračaru, 1594. godine, na 

kom mjestu je danas podugnut Hram Svetog Save. 

Napisao je veliki broj djela, među kojima su 

najznačajnija: "Žitije Svetog Simeona", 

"Hilandarski tipik", "Studenički tipik" i 

"Zakonopravilo". Godine 1775. proglašen je za 

sveca, a od 1823. godine, po naredbi kneza Miloša 

Obrenovića, pa sve do danas, Sveti Sava se slavi 

kao školska slava, 27. januara. 

 

121. Ulica Ratka Sarića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4319, ide duž 

kp 1536, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Ratko Sarić (1. mart 1916. - 11. 

januar 1991.) je bio pozorišni, filmski i 

televizijski glumac, rodom iz Sjenice. Tokom 

svoje bogate glumačke karijere igrao je veliki broj 

likova i glumio u velikom broju filmova i TV 

serija. Ostavio je neizbrisiv trag u Niškom teatru, 

gdje je glumio punih 14 godina. 

 

122. Ulica Mehmeda Handžića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4319, ide duž 

kp 4321/2, do kp 4320, КO Sjenica (ulica matični 

broj 73999500141). 

Obrazloženje: Mehmed Handžić (1906-1944) je 

bio jedan od inicijatora Sarajevske rezolucije i 

predsjednik Odbora narodnog spasa. Sarajevska 

rezolucija je bila rezolucija koju je tokom Drugog 

svjetskog rata u Sarajevu, 14. avgusta 1941. 

godine usvojila Skupština udruženja ilmije 

(muslimanski verski službenici) "El-Hidaje", 

kojoj se konstatuje teška situacija u kojoj su se 



муслимани Босне и Херцеговине, а за коју се 

наводи да је последица смишљене политике усташа 

да изазову сукобе православаца и муслимана. 

 

123. Улица Ејупа Мушовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4321, иде дуж 

кп 1515/11, 1515/7 и 1515/9, до кп 1515/10 КО 

Сјеница (улица број 52 по Елаборату). 

Образложење: Ејуп Мушовић (1930-1995) је 

познати завичајни књижевник и један од највећих 

истраживача подручја Санџака и његовог кул-

турно-историјског наслеђа. У периоду од 1959. до 

1971. године обављао је дужност хонорарног дире-

ктора новопазарског музеја, а 1971. је и званично 

именован на ту функцију од када се знатно интен-

зивније почиње бавити културно-историјским 

наслеђем Новог Пазара, Тутина и околине. Године 

1977. покреће Новопазарски зборник, научни 

часопис.  Године 1978. одбранио је докторску 

дисертацију на теми "Етнички процеси и етничка 

структура становништва Новог Пазара".  Написао 

је велики број научниих и других радова и књига, 

од којих се посебно издвајају: "Нови Пазар и 

околина", "Етнички процеси и етничка структура 

становништва Новог Пазара", "Тутин и околина", 

"Џамије у Новом Пазару". 

 

124. Улица Хилмије Ћатовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4321, иде дуж 

кп 1546/4 и 1512/10, до кп 115/5 и 1515/6, КО 

Сјеница (улица број 51 по Елаборату). 

Образложење: Хилмија Ћатовић (1932-2017) је био 

познати ликовни уметник, универзитетски 

професор и добитник највиших признања за 

врхунски допринос националној култури. Био је 

један од оснивача и декан Факултета ликовних 

уметности у Приштини. Предавао је на 

факултетима у Нишу и Новом Пазару. Имао је 75 

самосталних и више од 300 колективних изложби. 

Дела Хилмије Ћатовића налазе се у многим 

домаћим и светским музејима и галеријама. 

 

125. Улица Увачка  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4321, иде 

делом кп 1549/1, завршно до кп 1547, КО Сјеница 

(улица број 50 по Елаборату). 

Образложење: Увачка је назив улице према 

сјеничкој реци Увац. 

 

126. Улица Валтерова  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4321, иде дуж 

кп 1553/12, 1553/14, 1552/1, КО Сјеница (улица 

број 49 по Елаборату). 

Образложење: Владимир Перић Валтер (1919-1945) 

је народни херој Југославије и једна од 

најпознатијих личности из периода НОР-а. Био је 

секретар Месног комитета КПЈ за Сарајево, један 

од организатора НОБ-а у Сарајеву. Рођен је у 

Пријепољу, где је завршио основну школу. Након 

завршене Трговачке академије, одлази у Београд на 

našli muslimani Bosne i Hercegovine, a za koju se 

navodi da je poslijedica smišljene politike ustaša 

da izazovu sukobe pravoslavaca i muslimana. 

 

123. Ulica Ejupa Mušovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4321, ide duž 

kp 1515/11, 1515/7 i 1515/9, do kp 1515/10 КO 

Sjenica (ulica broj 52 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Ejup Mušović (1930-1995) je 

poznati zavičajni književnik i jedan od najvećih 

istraživača područja Sandžaka i njegovog 

kulturno-historijskog nasleđa. U periodu od 1959. 

do 1971. godine obavljao je dužnost honorarnog 

direktora novopazarskog muzeja, a 1971. je i 

zvanično imenovan na tu funkciju od kada se 

znatno intenzivnije počinje baviti kulturno-

historijskim nasleđem Novog Pazara, Tutina i 

okoline. Godine 1977. pokreće Novopazarski 

zbornik, naučni časopis.  Godine 1978. odbranio 

je doktorsku disertaciju na temi "Etnički procesi i 

etnička struktura stanovništva Novog Pazara".  

Napisao je veliki broj naučniih i drugih radova i 

knjiga, od kojih se posebno izdvajaju: "Novi 

Pazar i okolina", "Etnički procesi i etnička 

struktura stanovništva Novog Pazara", "Tutin i 

okolina", "Džamije u Novom Pazaru". 

 

124. Ulica Hilmije Ćatovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4321, ide duž 

kp 1546/4 i 1512/10, do kp 115/5 i 1515/6, КO 

Sjenica (ulica broj 51 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Hilmija Ćatović (1932-2017) je bio 

poznati likovni umjetnik, univerzitetski profesor i 

dobitnik najviših priznanja za vrhunski doprinos 

nacionalnoj kulturi. Bio je jedan od osnivača i 

dekan Fakulteta likovnih umjetnosti u Prištini. 

Predavao je na fakultetima u Nišu i Novom 

Pazaru. Imao je 75 samostalnih i više od 300 

kolektivnih izložbi. Djela Hilmije Ćatovića nalaze 

se u mnogim domaćim i svjetskim muzejima i 

galerijama. 

 

125. Ulica Uvačka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4321, ide 

dijelom kp 1549/1, završno do kp 1547, КO 

Sjenica (ulica broj 50 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Uvačka je naziv ulice prema 

sjeničkoj reci Uvac. 

 

126. Ulica Valterova  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4321, ide duž 

kp 1553/12, 1553/14, 1552/1, КO Sjenica (ulica 

broj 49 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Vladimir Perić Valter (1919-1945) 

je narodni heroj Jugoslavije i jedna od 

najpoznatijih ličnosti iz perioda NOR-a. Bio je 

sekretar Mjesnog komiteta КPJ za Sarajevo, jedan 

od organizatora NOB-a u Sarajevu. Rođen je u 

Prijepolju, gdje je završio osnovnu školu. Nakon 

završene Trgovačke akademije, odlazi u Beograd 



Високу економско-комерцијалну школу. Са 

почетком рата одмах се укључује у НОП и готово 

до краја рата, до 6. априла 1945. године, предводио 

је све илегалне акције у Сарајеву. Погинуо је у 

завршним борбама за ослобођење града. Одлуком 

председника ФНРЈ Јосипа Броза Тита, 24. јула 

1953. године, проглашен је за народног хероја. По 

његовим доживљајима је, 1972. године снимљен 

култни филм „Валтер брани Сарајево“ са Батом 

Живојиновићем у главној улози.  

 

127. Улица Хаџи Продана Глигоријевића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1391/1, 

односно између кп 1326/57 и 1326/22, иде дуж кп 

1326/7, до кп 4331, КО Сјеница (улица број 55 по 

Елаборату). 

Образложење: Хаџи Продан Глигоријевић (Сје-

ница, 1760 - 1824, Бесарабија) био је учесник Првог 

и Другог српског устанка и вођа познате Хаџи-

Проданове буне против власти Османског царства. 

Рођен је у Сјеници, од оца Глигорија, по којем су га 

назвали Глигоријевић. Пореед тог презимена, 

добили су и презиме Мутавџић због мутавџијског 

заната којим се бавио његов отац (израда предмета 

од козлине: бисага, зобница, врећа, черги, 

поткроваца и др.). Титулу „хаџи“ добио је након 

посете „Свете земље“ у Јерусалиму, са групом 

трговаца, 1803. године. После избијања Певог 

српског устанка, са браћом Николом, Михаилом и 

Гаврилом, придружио се устаницима и учествовао 

у  борбама на простору Старог Влаха. Године 1814. 

подигао је устанак против Османлија (Хаџи-

Проданова буна), након чијег неуспеха се пребацио 

прво у Аустрију а затим, 1815. године, у Влашку. 

Од 1924. године му се губи сваки траг. Имао је 

изузетно добре односе са тадашњим заповедником 

Сјенице и својим побратимом Мустај-бегом 

Чавићем. 

 

128. Улица Маркесова 

Опис (обухват): Улица почиње кп 1326/7, пружа се 

дуж кп 1404, прелази преко кп 1407 и завршава на 

кп 1408, све у КО Сјеница. 

Образложење: Габријел Хосе Гарсија Маркес 

(1927-2014) био је колумбијски писац, новинар, 

издавач и политички активиста. Сматра се нај-

познатијим писцем модерног реализма. Добитник 

је Нобелове награде за књижевност 1982. године. 

Најпознатије дело му је "Сто година самоће", које 

је продато у више од 30 милиона примерака. 

 

129. Улица Милете Петровића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4331, иде дуж 

кп 1326/1, до кп 1326/47, КО Сјеница (улица број 

56 по Елаборату). 

Образложење: Милета Петровић (1936-1993) је 

рођен у Сјеници. Гимназију је завршио у Новом 

Пазару као питомац ратне сирочади. По завршеним 

студијама на Филолошком факултету у Београду 

радио је као професор у средњим школама у Новом 

na Visoku ekonomsko-komercijalnu školu. Sa 

početkom rata odmah se uključuje u NOP i gotovo 

do kraja rata, do 6. aprila 1945. godine, predvodio 

je sve ilegalne akcije u Sarajevu. Poginuo je u 

završnim borbama za oslobođenje grada. 

Odlukom predsjednika FNRJ Josipa Broza Tita, 

24. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog 

heroja. Po njegovim doživljajima je, 1972. godine 

snimljen kultni film „Valter brani Sarajevo“ sa 

Batom Živojinovićem u glavnoj ulozi.  

 

127. Ulica Hadži Prodana Gligorijevića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1391/1, 

odnosno između kp 1326/57 i 1326/22, ide duž kp 

1326/7, do kp 4331, КO Sjenica (ulica broj 55 po 

Elaboratu). 

Obrazloženje: Hadži Prodan Gligorijević (Sjenica, 

1760 - 1824, Besarabija) bio je učesnik Prvog i 

Drugog srpskog ustanka i vođa poznate Hadži-

Prodanove bune protiv vlasti Osmanskog carstva. 

Rođen je u Sjenici, od oca Gligorija, po kojem su 

ga nazvali Gligorijević. Poreed tog prezimena, 

dobili su i prezime Mutavdžić zbog 

mutavdžijskog zanata kojim se bavio njegov otac 

(izrada predmeta od kozline: bisaga, zobnica, 

vreća, čergi, potkrovaca i dr.). Titulu „hadži“ 

dobio je nakon posete „Svete zemlje“ u 

Jerusalimu, sa grupom trgovaca, 1803. godine. 

Poslije izbijanja Pevog srpskog ustanka, sa 

braćom Nikolom, Mihailom i Gavrilom, pridružio 

se ustanicima i učestvovao u  borbama na prostoru 

Starog Vlaha. Godine 1814. podigao je ustanak 

protiv Osmanlija (Hadži-Prodanova buna), nakon 

čijeg neuspjeha se prebacio prvo u Austriju a 

zatim, 1815. godine, u Vlašku. Od 1924. godine 

mu se gubi svaki trag. Imao je izuzetno dobre 

odnose sa tadašnjim zapovednikom Sjenice i 

svojim pobratimom Mustaj-begom Čavićem. 

 

128. Ulica Markesova 

Opis (obuhvat): Ulica počinje kp 1326/7, pruža se 

duž kp 1404, prelazi preko kp 1407 i završava na 

kp 1408, sve u КO Sjenica. 

Obrazloženje: Gabrijel Hose Garsija Markes 

(1927-2014) bio je kolumbijski pisac, novinar, 

izdavač i politički aktivista. Smatra se najpoz-

natijim piscem modernog realizma. Dobitnik je 

Nobelove nagrade za književnost 1982. godine. 

Najpoznatije djelo mu je "Sto godina samoće", 

koje je prodato u više od 30 miliona primjeraka. 

 

129. Ulica Milete Petrovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4331, ide duž 

kp 1326/1, do kp 1326/47, КO Sjenica (ulica broj 

56 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Mileta Petrović (1936-1993) je 

rođen u Sjenici. Gimnaziju je završio u Novom 

Pazaru kao pitomac ratne siročadi. Po završenim 

studijama na Filološkom fakultetu u Beogradu 

radio je kao profesor u srednjim školama u 



Пазару, као директор Основне школе "Рифат 

Бурџовић Тршо" и управник Градске библиотеке у 

Новом Пазару. Један је од оснивача новопазарског 

градског музеја. Учествовао је у организацији 

бројних културних манифестација у Новом Пазару 

и шире. 

 

130. Улица Стеве Васојевића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1326/7, иде 

дуж кп 1326/1, до кп 4331, КО Сјеница (улица број 

57 по Елаборату). 

Образложење: Стево Васојевић (14-15. век) је лик у 

косовском циклусу српске епске поезије и 

легендарни предак племена Васојевића, највећег 

племена у Црној Гори. Према неким писањима био 

је средњи властелин који је у другој половини 14. 

века имао своје властелинске поседе од Брњице 

(Сјеница) до Дуге Пољане. Према епском певању, 

Стево Васојевић (који се помиње и по имену 

Стеван Мусић) је био племић који се борио и 

погинуо у Косовском боју, 1389. године. Познато је 

да је Стефан Константин имао сина Стефана Васоја 

(или Васо) и за њега се сматра да је био отац Стеве 

Васојевића.  

 

131. Улица Баждарски сокак  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1326/7, иде 

дуж 1326/7 између 1326/8 и 1326/26, делом кп 

1430/1 и 1429, КО Сјеница. 

Образложење: Баждарски сокак је назив улице 

према презимену породице Баждар, једној од 

бројнијих сјеничких породица. Припадници 

породице Баждар / Баждаревић живе у Сјеници, 

Урсулама, Раждагињи, Прибоју, Горажду, 

Сарајеву. Међу значајније припаднике породице 

Баждар су Нурчо Баждар (1945-2016), бивши првак 

Србије и Југославије и вицешампион Европе у 

петобоју за слепе, др Ханефија Баждар (интерниста 

кардиолог Дома здравља у Новој Вароши, задњих 

деценија 20. и прве деценије 21. века), бивши 

фудбалски репрезентатицац Југославије Мехмед - 

Меша Баждаревић (рођ. 1960. године), дугогоди-

шњи директор Гимназије у Сјеници и професор 

географије Мурат Баждаревић (рођ. 1948. године), 

специјалиста опште стоматологије у сјеничком 

Дому здравља др Нурадин Баждаревић (рођ. 1965. 

године). 

 

132. Улица Росуље  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4331, иде дуж 

кп 1324/34 и 4318 и завршава се између кп 1303 и 

1465, КО Сјеница (улица број 60 по Елаборату). 

Образложење: Росуље су назив улице према 

традиционалном називу Росуље - по временској 

појави роси. 

 

133. Улица Вука Караџића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1324/30, иде 

дуж кп 1324/31, делом 1324/34 и завршава у кп 

1324/52, КО Сјеница (улица матични број 

Novom Pazaru, kao direktor Osnovne škole "Rifat 

Burdžović Tršo" i upravnik Gradske biblioteke u 

Novom Pazaru. Jedan je od osnivača 

novopazarskog gradskog muzeja. Učestvovao je u 

organizaciji brojnih kulturnih manifestacija u 

Novom Pazaru i šire. 

 

130. Ulica Steve Vasojevića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1326/7, ide 

duž kp 1326/1, do kp 4331, КO Sjenica (ulica broj 

57 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Stevo Vasojević (14-15. vijek) je 

lik u kosovskom ciklusu srpske epske poezije i 

legendarni predak plemena Vasojevića, najvećeg 

plemena u Crnoj Gori. Prema nekim pisanjima bio 

je srednji vlastelin koji je u drugoj polovini 14. 

vijeka imao svoje vlastelinske posede od Brnjice 

(Sjenica) do Duge Poljane. Prema epskom 

pevanju, Stevo Vasojević (koji se pominje i po 

imenu Stevan Musić) je bio plemić koji se borio i 

poginuo u Кosovskom boju, 1389. godine. 

Poznato je da je Stefan Кonstantin imao sina 

Stefana Vasoja (ili Vaso) i za njega se smatra da 

je bio otac Steve Vasojevića.  

 

131. Ulica Baždarski sokak  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1326/7, ide 

duž 1326/7 između 1326/8 i 1326/26, dijelom kp 

1430/1 i 1429, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Baždarski sokak je naziv ulice 

prema prezimenu porodice Baždar, jednoj od 

brojnijih sjeničkih porodica. Pripadnici porodice 

Baždar / Baždarević žive u Sjenici, Ursulama, 

Raždaginji, Priboju, Goraždu, Sarajevu. Među 

značajnije pripadnike porodice Baždar su Nurčo 

Baždar (1945-2016), bivši prvak Srbije i 

Jugoslavije i vicešampion Evrope u petoboju za 

slepe, dr Hanefija Baždar (internista kardiolog 

Doma zdravlja u Novoj Varoši, zadnjih decenija 

20. i prve decenije 21. vijeka), bivši fudbalski 

reprezentaticac Jugoslavije Mehmed - Meša Baž-

darević (rođ. 1960. godine), dugogodišnji direktor 

Gimnazije u Sjenici i profesor geografije Murat 

Baždarević (rođ. 1948. godine), specijalista opšte 

stomatologije u sjeničkom Domu zdravlja dr 

Nuradin Baždarević (rođ. 1965. godine). 

 

 

132. Ulica Rosulje  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4331, ide duž 

kp 1324/34 i 4318 i završava se između kp 1303 i 

1465, КO Sjenica (ulica broj 60 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Rosulje su naziv ulice prema 

tradicionalnom nazivu Rosulje - po vrijemenskoj 

pojavi rosi. 

 

133. Ulica Vuka Кaradžića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1324/30, ide 

duž kp 1324/31, dijelom 1324/34 i završava u kp 

1324/52, КO Sjenica (ulica matični broj 



739995000605). 

Образложење: Вук Стефановић Караџић (6. 

новембар 1787. - 7. фебруар 1864.) је једна од 

најзначајнијих личности српске књижевности 

уопште. Познати је филолог, реформатор српског 

језика, сакупљач народних песама и аутор првог 

речника српског језика. Прво издање Српског 

речника изашло је у Бечу, 1818. године. Заједно са 

речником, Вук Караџић је издао и Граматику 

српског језика. 

 

134. Улица Тадије Андрића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1324/30, иде 

дуж кп 1324/32, до кп 1324/34, КО Сјеница (улица 

број 57 по Елаборату).  

Образложење: Тадија Андрић (1919-1941) је 

учесник НОБ-а и народни херој Југославије. Рођен 

је у Бијелом Пољу. У току повлачења партизанских 

снага из Србије у Санџак, његов батаљон је водио 

многе борбе око Горњег Милановца, Ужица, Нове 

Вароши и Прибоја. Погинуо је приликом напада 

партизанских снага на Сјеницу, 18. децембра 1941. 

године. Указом председника ФНРЈ, 27. новембра 

1953. године, проглашен је за народног хероја.  

 

 

135. Улица Циглане  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4319, иде дуж 

кп 1324/30, до кп 4331, КО Сјеница (улица број 58 

по Елаборату). 

Образложење: Циглане су назив улице према 

традиционалном називу места на којем се правила 

цигла као грађевински материјал. 

 

136. Улица Хазима Шабановића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4321/2 и 1643, 

делом кп 4320, до кп 4319, КО Сјеница. 

Образложење: Хазим Шабановић (1916-1971) је 

један од највећих босанскохерцеговачких истори-

чара османског периода. Код нас и у свету је 

познат нарочито по својим многобројним и 

значајним радовима из туркологије и историје 

Босне и јужнословенских народа за време османске 

владавине. Највише је писао о историји Босне у 

саставу Османског царства а најпознатија дела су 

му: "Путопис Евлије Челебије", "Крајиште Иса-

бега Исхаковића", "Босански пошалук", "Књижев-

ност босанских Муслимана на оријенталним 

језицима". 

 

137. Улица Смаја Мујагића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4320, иде дуж 

кп 1590/1 и делом 1589/1, до кп 1592, КО Сјеница. 

Образложење: Смајо Мујагић (1920-1988) је био 

један од најбољих учитеља и васпитача на подручју 

некадашњег сјеничког среза и општине Сјеница. 

Био је дугогодишњи директор Основне школе 

„Светозар Марковић“ у Сјеници и истакнути 

друштвено-политички радник у послратном 

периоду. Био је у неколико мандата председник 

739995000605). 

Obrazloženje: Vuk Stefanović Кaradžić (6. 

novembar 1787. - 7. februar 1864.) je jedna od 

najznačajnijih ličnosti srpske književnosti uopšte. 

Poznati je filolog, reformator srpskog jezika, 

sakupljač narodnih pjesama i autor prvog rječnika 

srpskog jezika. Prvo izdanje Srpskog rječnika 

izašlo je u Beču, 1818. godine. Zajedno sa 

rječnikom, Vuk Кaradžić je izdao i Gramatiku 

srpskog jezika. 

 

134. Ulica Tadije Andrića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1324/30, ide 

duž kp 1324/32, do kp 1324/34, КO Sjenica (ulica 

broj 57 po Elaboratu).  

Obrazloženje: Tadija Andrić (1919-1941) je 

učesnik NOB-a i narodni heroj Jugoslavije. Rođen 

je u Bijelom Polju. U toku povlačenja partizanskih 

snaga iz Srbije u Sandžak, njegov bataljon je 

vodio mnoge borbe oko Gornjeg Milanovca, 

Užica, Nove Varoši i Priboja. Poginuo je prilikom 

napada partizanskih snaga na Sjenicu, 18. 

decembra 1941. godine. Ukazom predsjednika 

FNRJ, 27. novembra 1953. godine, proglašen je 

za narodnog heroja.  

 

135. Ulica Ciglane  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4319, ide duž 

kp 1324/30, do kp 4331, КO Sjenica (ulica broj 58 

po Elaboratu). 

Obrazloženje: Ciglane su naziv ulice prema 

tradicionalnom nazivu mjesta na kojem se pravila 

cigla kao građevinski materijal. 

 

136. Ulica Hazima Šabanovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4321/2 i 

1643, dijelom kp 4320, do kp 4319, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Hazim Šabanović (1916-1971) je 

jedan od najvećih bosanskohercegovačkih histori-

čara osmanskog perioda. Кod nas i u svetu je 

poznat naročito po svojim mnogobrojnim i 

značajnim radovima iz turkologije i historije 

Bosne i južnoslavenskih naroda za vrijeme 

osmanske vladavine. Najviše je pisao o historiji 

Bosne u sastavu Osmanskog carstva a najpozna-

tija djela su mu: "Putopis Evlije Čelebije", 

"Кrajište Isa-bega Ishakovića", "Bosanski 

pošaluk", "Кnjiževnost bosanskih Muslimana na 

orijentalnim jezicima". 

 

137. Ulica Smaja Mujagića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4320, ide duž 

kp 1590/1 i dijelom 1589/1, do kp 1592, КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Smajo Mujagić (1920-1988) je bio 

jedan od najboljih učitelja i vaspitača na području 

nekadašnjeg sjeničkog sreza i općine Sjenica. Bio 

je dugogodišnji direktor Osnovne škole „Svetozar 

Marković“ u Sjenici i istaknuti društveno-politički 

radnik u poslratnom periodu. Bio je u nekoliko 



Општинског одбора Савеза синдиката општине 

Сјеница. За време његовог мандата у Сјеници је 

веома успешно радио Фонда за стипендирање 

ученика и студената на подручју општине Сјеница. 

 

 

138. Улица Исмета Мујезиновића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4320, иде дуж 

кп 1588, до кп 1589, КО Сјеница. 

Образложење: Исмет Мујезиновић (1907-1984) је 

познати југословенски и босанскохерцеговачки 

сликар. Учесник НОБ-а био је од 1941. године. 

Излагао је у више градова у земљи и иностранству 

и један је од оснивача Школе за ликовне ум-

јетности, групе Колегиум Артистикум и Удружења 

ликовних умјетника Босне и Херцеговине 

(УЛУБИХ). 

 

139. Улица Мустај-бега Чавића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 535 и 576/1, 

иде дуж кп 1195/1, завршно до кп 233 и 217/2, КО 

Сјеница. 

Образложење: Мустај-бег Чавић (око 1760. до 

1809.) је био заповедник сјеничког гарнизона 

османске војске у време напада на Сјеницу од 

стране вође Првог српског устанка Карађорђа и 

његове војске. Опсада Сјеницe, у којој се био 

окупио велики број цивила из Сјенице, Нове 

Вароши и околних места, трајала је од 24. маја по 

јулијанском календару, односно од 5. до 9. јуна 

1809. године.  

 

140. Улица Михајла Пупина  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1192/1, иде 

дуж кп 1193, до кп 1195/1, КО Сјеница (улица 

матични број 739995000105). 

Образложење: Михајло Пупин (1854-1935) био је 

српски и амерички научник, професор на 

америчком Унивезитету Колумбија и почасни 

конзул Србије у САД. Један је од оснивача и 

дугогодишњи председник Српског народног савеза 

у Америци. Добитник је Пулицерове награде, 1924. 

године, за аутобиографско дело „Од пашњака до 

научењака“. Током дугогодишњег научног рада дао 

је значајне закључке важне за поља вишеструке 

телеграфије, бежичне телеграфије и телефоније, 

рентгенологије и електротехнике. Добитник је 

многих научних награда и медаља. Био је члан 

Америчке академије наука, Српске краљевске 

академије и почасни доктор 18 универзитета. 

 

141. Улица Нушићева  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1195/1, иде 

дуж кп 1194, до кп 1193, КО Сјеница. 

Образложење: Бранислав Нушић (20. октобар 1864. 

- 19. јануар 1938.) је био српски књижевник, писац 

романа, драма, прича и есеја, комедиограф, за-

четник реторике у Србији и истакнути фотограф 

аматер. Радио је и као новинар и дипломата. 

Најзначајнији део његовог стваралаштва су позо-

mandata predsjednik Općinskog odbora Saveza 

sindikata općine Sjenica. Za vrijeme njegovog 

mandata u Sjenici je veoma uspješno radio Fonda 

za stipendiranje učenika i studenata na području 

općine Sjenica. 

 

138. Ulica Ismeta Mujezinovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4320, ide duž 

kp 1588, do kp 1589, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Ismet Mujezinović (1907-1984) je 

poznati jugoslovenski i bosanskohercegovački 

slikar. Učesnik NOB-a bio je od 1941. godine. 

Izlagao je u više gradova u zemlji i inostranstvu i 

jedan je od osnivača Škole za likovne umjetnosti, 

grupe Кolegium Artistikum i Udruženja likovnih 

umjetnika Bosne i Hercegovine (ULUBIH). 

 

 

139. Ulica Mustaj-bega Čavića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 535 i 576/1, 

ide duž kp 1195/1, završno do kp 233 i 217/2, КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Mustaj-beg Čavić (oko 1760. do 

1809.) je bio zapovednik sjeničkog garnizona 

osmanske vojske u vrijeme napada na Sjenicu od 

strane vođe Prvog srpskog ustanka Кarađorđa i 

njegove vojske. Opsada Sjenice, u kojoj se bio 

okupio veliki broj civila iz Sjenice, Nove Varoši i 

okolnih mjesta, trajala je od 24. maja po 

julijanskom kalendaru, odnosno od 5. do 9. juna 

1809. godine.  

 

140. Ulica Mihajla Pupina  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1192/1, ide 

duž kp 1193, do kp 1195/1, КO Sjenica (ulica 

matični broj 739995000105). 

Obrazloženje: Mihajlo Pupin (1854-1935) bio je 

srpski i američki naučnik, profesor na američkom 

Univezitetu Кolumbija i počasni konzul Srbije u 

SAD. Jedan je od osnivača i dugogodišnji pred-

sjednik Srpskog narodnog saveza u Americi. 

Dobitnik je Pulicerove nagrade, 1924. godine, za 

autobiografsko djelo „Od pašnjaka do naučenja-

ka“. Tokom dugogodišnjeg naučnog rada dao je 

značajne zaključke važne za polja višestruke 

telegrafije, bežične telegrafije i telefonije, rent-

genologije i elektrotehnike. Dobitnik je mnogih 

naučnih nagrada i medalja. Bio je član Američke 

akademije nauka, Srpske kraljevske akademije i 

počasni doktor 18 univerziteta. 

 

141. Ulica Nušićeva  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1195/1, ide 

duž kp 1194, do kp 1193, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Branislav Nušić (20. oktobar 1864. 

- 19. januar 1938.) je bio srpski književnik, pisac 

romana, drama, priča i eseja, komediograf, začet-

nik retorike u Srbiji i istaknuti fotograf amater. 

Radio je i kao novinar i diplomata. Najznačajniji 

dio njegovog stvaralaštva su pozorišna djela, od 



ришна дела, од којих су најпознатије комеди-

је: "Госпођа министарка", "Народни посланик",  

"Сумњиво лице", "Ожалошћена породица" и "По-

којник". Осим што је писао за позориште, радио је 

као драматург или управник у позориштима у 

Београду, Новом Саду, Скопљу и Сарајеву. У 

својим делима је овековечио свакодневицу српског 

друштва у 19. и 20. веку.  

 

142. Улица Симеуна Карамарковића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1194, иде дуж 

кп 220, 208/7 и 207/1, до 246, КО Сјеница (улица 

број 43 по Елаборату). 

Образложење: Симеун Карамарковић (1907-1942) 

је познати сјенички учитељ из периоду пре Другог 

светског рата. Као ученик у Скопљу припадао је 

литерарној дружини "Људевит Гај" а за време рада 

у Штављу биој је активан у удружењу учитеља у 

Сјеници, а касниј и у сличним удружењима у 

Куршумлији, Косовској Митровици, Скопљу. Од 

1929. године јавља се као дописник "Политике". 

Један је од покретача и уредника "Косовских 

новина", а по доласку у Нови Пазар и листа "Пут 

Санџака". Био је учесник мартовских демонстра-

ција у Београду, 1941. године, и учествовао је на 

првим састанцима које је организовао Рифат 

Бурџовић Тршо у циљу припрема за устанак. Као 

члан НОП-а заробљен је и спроведен у логор на 

Бањици, где је стрељан 3. августра 1942. године. 

 

143. Улица Шефика Бешлагића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1194, иде дуж 

кп 9/3, 7/6, 13/1, до кп 7/1, КО Сјеница (улица број 

44 по Елаборату). 

Образложење: Шефик Бешлагић (1908-1990) је 

познати босанскохерцеговачки културни истра-

живач и историчар. Преокупација његовог истра-

живачког рада био је камен, односно дела људског 

стваралаштва у камену, претежно стећци. Сврстава 

се међу најпознатије историчаре материјалне кул-

туре Босне и Херцеговине. Највећи домет остварио 

је обимним каталошким прегледом стећака из 1971. 

године и синтезом о стећцима из 1982. године. 

 

144. Улица Ширазијева  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1195/1, иде 

дуж кп 286/2, до 287/1, КО Сјеница (улица матични 

број 739995000623). 

Образложење: Абдулах Саади Ширази (1213-1283) 

је био један од најзначајнијих песника персијске 

књижевности у средњем веку. Његова дела носе 

снажну моралну поруку и сматрају се највећим 

класицима суфијске књижевности.  

 

145. Улица Хусрев-бегова  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 588/1, иде 

дуж кп 576/4, 589/1 и 287/1, делом кп 244/17 и дуж 

236/3 и 236/1, до кп 234, КО Сјеница (улица 

матични број 739995000102). 

Образложење: Гази Хусрев-бег (1480-1541) је био 

kojih su najpoznatije komedije: "Gospođa minis-

tаrka", "Narodni poslanik", "Sumnjivo lice", 

"Ožalošćena porodica" i "Pokojnik". Osim što je 

pisao za pozorište, radio je kao dramaturg ili up-

ravnik u pozorištima u Beogradu, Novom Sadu, 

Skoplju i Sarajevu. U svojim djelima je ovjekov-

ječio svakodnevicu srpskog društva u 19. i 20. 

vijeku.  

 

142. Ulica Simeuna Кaramarkovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1194, ide duž 

kp 220, 208/7 i 207/1, do 246, КO Sjenica (ulica 

broj 43 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Simeun Кaramarković (1907-1942) 

je poznati sjenički učitelj iz periodu pre Drugog 

svjetskog rata. Кao učenik u Skoplju pripadao je 

literarnoj družini "Ljudevit Gaj" a za vrijeme rada 

u Štavlju bioj je aktivan u udruženju učitelja u 

Sjenici, a kasnij i u sličnim udruženjima u 

Кuršumliji, Кosovskoj Mitrovici, Skoplju. Od 

1929. godine javlja se kao dopisnik "Politike". 

Jedan je od pokretača i urednika "Кosovskih 

novina", a po dolasku u Novi Pazar i lista "Put 

Sandžaka". Bio je učesnik martovskih demonstra-

cija u Beogradu, 1941. godine, i učestvovao je na 

prvim sastancima koje je organizovao Rifat 

Burdžović Tršo u cilju priprema za ustanak. Кao 

član NOP-a zarobljen je i sproveden u logor na 

Banjici, gdje je strijeljan 3. avgustra 1942. godine. 

 

143. Ulica Šefika Bešlagića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1194, ide duž 

kp 9/3, 7/6, 13/1, do kp 7/1, КO Sjenica (ulica 

broj 44 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Šefik Bešlagić (1908-1990) je 

poznati bosanskohercegovački kulturni istraživač i 

historičar. Preokupacija njegovog istraživačkog 

rada bio je kamen, odnosno djela ljudskog stva-

ralaštva u kamenu, pretežno stećci. Svrstava se 

među najpoznatije historičare materijalne kulture 

Bosne i Hercegovine. Najveći domet ostvario je 

obimnim kataloškim pregledom stećaka iz 1971. 

godine i sintezom o stećcima iz 1982. godine. 

 

144. Ulica Širazijeva  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1195/1, ide 

duž kp 286/2, do 287/1, КO Sjenica (ulica matični 

broj 739995000623). 

Obrazloženje: Abdulah Saadi Širazi (1213-1283) 

je bio jedan od najznačajnijih pjesnika persijske 

književnosti u srednjem vijeku. Njegova djela 

nose snažnu moralnu poruku i smatraju se 

najvećim klasicima sufijske književnosti.  

 

145. Ulica Husrev-begova  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 588/1, ide 

duž kp 576/4, 589/1 i 287/1, dijelom kp 244/17 i 

duž 236/3 i 236/1, do kp 234, КO Sjenica (ulica 

matični broj 739995000102). 

Obrazloženje: Gazi Husrev-beg (1480-1541) je 



управник Босанског санџака у Османском царству 

у првој половини 16. века. Био је изузетан војни 

стратег и сматра се најзначајнијим намесником 

османске Босне.Осим војних успеха, Хусрев-бег је 

имао огроман утицај на развој читавог Босанског 

санџака, нарочито града Сарајева. Обновио је 

Цареву џамију и изградио чувену Гази Хусрев-

бегову џамију, библиотеку, медресу, сахат-кулу, 

болницу и многе друге познате објекте. 

 

 

146. Улица Мелахете Хоџић Дедовић  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 286/2, иде 

дуж кп 284/14 и делом кп 244/17, завршно до кп 

287/1 и 244/9, КО Сјеница. 

Образложење: Мелахета Хоџић Дедовић (1915-

1971) је била позната револуционарка из Бијелог 

Поља. Рођена је у Годијеву, код Бијелог Поља, у 

породици Митхада Хоџића. Њен револуционарни 

живот и пут нераскидиво је везан за њеног супруга 

Рашида Дедовића, родом из Фоче (на Косову и 

Метохији познат као Рашид Денда). Живела је и 

радила у Скопљу, а од 1941. године на Косову и 

Метохији. Била је организаторка и секретар КПЈ у 

Вучитрну а потом у Липљану и Пећи, где је, 

августа 1943. године, као ученица трећег разреда 

Трговачке академије, преузела дужност секретара 

Среског комитета КПЈ и руководиоца НОП-а у 

овом граду. Значајно је допринела и стварању 

Косовско-метохијског партизанског батаљона у 

Андријевици. Средином 1943. године, по пар-

тијском задатку, са мужем Рашидом, одлази у Пећ, 

где, 22. септембра 1944. године, гине Рашид. После 

ослобођења земље, Мелахета наставља рад као 

секретар амбасаде ФНРЈ у Анкари, а потом ради на 

разним конзуларним пословима у Паризу, одакле 

одлази у пензију. Носилац је Партизанске споме-

нице 1941. године. Умрла је у Београду, 1971. 

године. 

 

147. Улица Јеле Тодоровић  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 286/2, иде 

дуж кп 284/42 и 284/40, до 284/14 и 244/3, КО 

Сјеница.  

Образложење: Јелица Јела Тодоровић (1918-1986) 

била је угледна женска активисткиња у послерат-

ном периоду. Рођена је у породици Трипковића у 

Ивањици, где је завршила основну и Женску 

занатску школу. У Сјеницу је дошла 1938. године, 

удајући се за угледном сјеничког трговца Драгана 

Тодоровића. По завршетку рата, као самохрана 

мајка са двоје деце, постаје активисткиња Анти-

фашистичког фронта жена (АФЖ) и учествује на 

радним акцијама на обнови земље, посебно се 

истичући у хуманитарном раду. Радила је у 

Народном одбору Сјенице, Сточарској задрузи 

„Пештер“ и Грађевинском предузећу „Новогра-

дња“ у Сјеници. Била је власница имања, познатог 

под називом „Јелин чаир“, на којем је, током 80-

тих година 20. века, изграђено читаво ново насеље 

bio upravnik Bosanskog sandžaka u Osmanskom 

carstvu u prvoj polovini 16. vijeka. Bio je izuzetan 

vojni strateg i smatra se najznačajnijim namjes-

nikom osmanske Bosne. Osim vojnih uspjeha, 

Husrev-beg je imao ogroman uticaj na razvoj 

čitavog Bosanskog sandžaka, naročito grada 

Sarajeva. Obnovio je Carevu džamiju i izgradio 

čuvenu Gazi Husrev-begovu džamiju, biblioteku, 

medresu, sahat-kulu, bolnicu i mnoge druge 

poznate objekte. 

 

146. Ulica Melahete Hodžić Dedović  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 286/2, ide 

duž kp 284/14 i dijelom kp 244/17, završno do kp 

287/1 i 244/9, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Melaheta Hodžić Dedović (1915-

1971) je bila poznata revolucionarka iz Bijelog 

Polja. Rođena je u Godijevu, kod Bijelog Polja, u 

porodici Mithada Hodžića. Njen revolucionarni 

život i put neraskidivo je vezan za njenog supruga 

Rašida Dedovića, rodom iz Foče (na Кosovu i 

Metohiji poznat kao Rašid Denda). Živjela je i 

radila u Skoplju, a od 1941. godine na Кosovu i 

Metohiji. Bila je organizatorka i sekretar КPJ u 

Vučitrnu a potom u Lipljanu i Peći, gdje je, 

avgusta 1943. godine, kao učenica trećeg razreda 

Trgovačke akademije, preuzela dužnost sekretara 

Sreskog komiteta КPJ i rukovodioca NOP-a u 

ovom gradu. Značajno je doprinela i stvaranju 

Кosovsko-metohijskog partizanskog bataljona u 

Andrijevici. Sredinom 1943. godine, po partij-

skom zadatku, sa mužem Rašidom, odlazi u Peć, 

gdje, 22. septembra 1944. godine, gine Rašid. 

Poslije oslobođenja zemlje, Melaheta nastavlja rad 

kao sekretar ambasade FNRJ u Ankari, a potom 

radi na raznim konzularnim poslovima u Parizu, 

odakle odlazi u penziju. Nosilac je Partizanske 

spomenice 1941. godine. Umrla je u Beogradu, 

1971. godine. 

 

147. Ulica Jele Todorović  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 286/2, ide 

duž kp 284/42 i 284/40, do 284/14 i 244/3, КO 

Sjenica.  

Obrazloženje: Jelica Jela Todorović (1918-1986) 

bila je ugledna ženska aktivistkinja u poslijerat-

nom periodu. Rođena je u porodici Tripkovića u 

Ivanjici, gdje je završila osnovnu i Žensku 

zanatsku školu. U Sjenicu je došla 1938. godine, 

udajući se za uglednom sjeničkog trgovca Draga-

na Todorovića. Po završetku rata, kao samohrana 

majka sa dvoje dece, postaje aktivistkinja 

Antifašističkog fronta žena (AFŽ) i učestvuje na 

radnim akcijama na obnovi zemlje, posebno se 

ističući u humanitarnom radu. Radila je u Narod-

nom odboru Sjenice, Stočarskoj zadruzi „Pešter“ i 

Građevinskom preduzeću „Novogradnja“ u 

Sjenici. Bila je vlasnica imanja, poznatog pod 

nazivom „Jelin čair“, na kojem je, tokom 80-tih 

godina 20. vijeka, izgrađeno čitavo novo naselje 



за раднике тадашње Фабрике „Весне“ и за Сјеницу 

дефицитарне кадрове. 

 

148. Улица Пета  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 234, иде 

делом кп 233, дуж кп 2221/3, делом кп 2171 и 4322, 

до кп 1728, КО Сјеница. 

Образложење: Пета је назив улице према 

традиционалном називу - у неком спису се у 

насељу у којем је улица помиње "пета" кућа, по 

чему је читаво насеље у којем се налазила та кућа 

добило назив "Пета". 

 

149. Улица Карађорђева  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2221/3 и 2212, 

иде делом кп 2213 и 2185, дуж кп 2187 и 1659/4, 

завршно до кп 1659/3, КО Сјеница. 

Образложење: Ђорђе Петровић (1768-1817), познат 

као Карађорђе, је био вођа Првог српског устанка и 

родоначелник српске краљевске династије Кара-

ђорђевића. Учествовао је у Аустријско-турском 

рату у аустријској војсци. После рата бавио се 

сточарством и трговином стоке. Пошто је 

избегао Сечу кнезова, изабран је за вођу Првог 

српског устанка. Командовао је устаничком 

војском током битке на Мишару и опсаде Београда 

1806. године. После слома устанка 1813. године 

прешао је у Аустрију, а потом у Русију. Јула 1817. 

године вратио се у Србију, а по налогу кнеза 

Милоша Обреновића убијен је у ноћи између 25. и 

26. јула 1817. године у селу Радовању, код Велике 

Плане.  

 

150. Улица Омера Ибровића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2213, иде 

делом кп 2183/2 односно кп 4322, до 2221/3, КО 

Сјеница. 

Образложење: Омер Ибровић је (1898-1975) био је 

један од најнапреднијих јавних личности из 

кладничког краја. Рођен је у Кладници (Сјеница), 

1898. године. Још као младић почео је радити као 

писар, прво у кладничкој а потом у дугопољској 

општини. Био је председник општине Кладница у 

више мандата, а са тог места је и два пута 

смењиван (први пут у време увођења диктатуре 

Краља Александра а други пут када су усташе 

дошле у Кладницу, 1941. године). Био је верски 

изузетно образован и радио је као вероучитељ у 

основној школи у Кладници и имам у Урсулама, а 

обављао је и дужност повереника друштва Гајрет у 

Дугој Пољани и Кладници. Био је већник Зетске 

бановине и ЗАВНОС-а, а као један од делегата 

Новопазарског округа учествовао је и на 

Уставотворној скупштини Народне Републике 

Србије, 1946. године. Изузетно се залагао за 

описмењавање народа, изградњу сеоских путева, 

водоснабдевање и, посебно, унапређење 

пољопривреде. Касније је радио као службеник 

Дома здравља у Сјеници, до 1960. године, када је са 

породицом одселио у Сарајево, где је и умро 1975.  

za radnike tadašnje Fabrike „Vesne“ i za Sjenicu 

deficitarne kadrove. 

 

148. Ulica Peta  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 234, ide 

dijelom kp 233, duž kp 2221/3, dijelom kp 2171 i 

4322, do kp 1728, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Peta je naziv ulice prema 

tradicionalnom nazivu - u nekom spisu se u 

naselju u kojem je ulica pominje "peta" kuća, po 

čemu je čitavo naselje u kojem se nalazila ta kuća 

dobilo naziv "Peta". 

 

149. Ulica Кarađorđeva  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2221/3 i 

2212, ide dijelom kp 2213 i 2185, duž kp 2187 i 

1659/4, završno do kp 1659/3, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Đorđe Petrović (1768-1817), 

poznat kao Кarađorđe, je bio vođa Prvog srpskog 

ustanka i rodonačelnik srpske kraljevske dinastije 

Кarađorđevića. Učestvovao je u Austrijsko-

turskom ratu u austrijskoj vojsci. Poslije rata 

bavio se stočarstvom i trgovinom stoke. Pošto je 

izbegao Seču knezova, izabran je za vođu Prvog 

srpskog ustanka. Кomandovao je ustaničkom 

vojskom tokom bitke na Mišaru i opsade 

Beograda 1806. godine. Poslije sloma ustanka 

1813. godine prešao je u Austriju, a potom u 

Rusiju. Jula 1817. godine vratio se u Srbiju, a po 

nalogu kneza Miloša Obrenovića ubijen je u noći 

između 25. i 26. jula 1817. godine u selu 

Radovanju, kod Velike Plane.  

 

150. Ulica Omera Ibrovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2213, ide 

dijelom kp 2183/2 odnosno kp 4322, do 2221/3, 

КO Sjenica. 

Obrazloženje: Omer Ibrović je (1898-1975) bio je 

jedan od najnaprednijih javnih ličnosti iz 

kladničkog kraja. Rođen je u Кladnici (Sjenica), 

1898. godine. Još kao mladić počeo je raditi kao 

pisar, prvo u kladničkoj a potom u dugopoljskoj 

općini. Bio je predsjednik općine Кladnica u više 

mandata, a sa tog mjesta je i dva puta smjenjivan 

(prvi put u vrijeme uvođenja diktature Кralja 

Aleksandra a drugi put kada su ustaše došle u 

Кladnicu, 1941. godine). Bio je verski izuzetno 

obrazovan i radio je kao veroučitelj u osnovnoj 

školi u Кladnici i imam u Ursulama, a obavljao je 

i dužnost poverenika društva Gajret u Dugoj 

Poljani i Кladnici. Bio je većnik Zetske banovine i 

ZAVNOS-a, a kao jedan od delegata 

Novopazarskog okruga učestvovao je i na 

Ustavotvornoj skupštini Narodne Republike 

Srbije, 1946. godine. Izuzetno se zalagao za 

opismenjavanje naroda, izgradnju seoskih puteva, 

vodosnabdevanje i, posebno, unapređenje 

poljoprivrede. Кasnije je radio kao službenik 

Doma zdravlja u Sjenici, do 1960. godine, kada je 

sa porodicom odselio u Sarajevo, gdje je i umro 



године.  

 

151. Улица Луке Гобељића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2185/1 и 

2185/2, иде дуж кп 2185/18, делом кп 2185/8, 

завршно до кп 2185/9 (улица број 4 по Елаборату). 

Образложење: Лука Гобељић (1919-1944) је један 

од познатих учесника НОБ-а из Сјенице. Завршио 

је средњу техничку школу и до почетка Другог 

светског рата је радио као геометар. Био је члан 

Треће пролетерске санџачке бригаде, у којој је 

погинуо, у једној акцији у пљеваљском крају. 

 

152. Улица Јаворска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2191/2 и 

2202/6, иде делом кп 2213, завршно до кп 4320, КО 

Сјеница. 

Образложење: Јаворска је назив улице према 

планини Јавор. 

 

153. Улица Саве Трипковића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2187, између 

2189/4 и 2190/2, иде дуж кп 2190/7, до кп 2190/9, 

КО Сјеница.  

Образложење: Саво Трипковић (1873-1936) је био 

један од најпознатијих српских официра са 

подручја општине Сјеница. Завршио је војну 

академију и у војној хијерархији дошао до чина 

дивизијског генерала. Био је управник Војне 

академије у Београду. За заслуге у ратовима 

одликован је са 16 домаћих и 2 страна одликовања. 

 

154. Улица Миланка Мрдаковића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4322, иде дуж 

кп 1668, до кп 4321/1, КО Сјеница (улица број 5 по 

Елаборату). 

Образложење: Миланко Мрдаковић (1922-1985) 

био је један од истакнутијих друштвено-полити-

чких радника у Сјеници у послератном периоду. 

Након завршетка учитељске школе, радио је као 

учитељ у Основној школи „Светозар Марковић“ у 

Сјеници, а у периоду од 1961. до 1973. године успе-

шно је као директор водио највећи привредни ко-

лектив у Сјеници, бившу текстилну фабрику „Вес-

на“, чији је и оснивач. Од 1974. до 1984. године био 

је председник Привредне коморе у Краљеву. 

 

155. Улица Тодора Каличанина  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4322, иде дуж 

кп 1678, 1679, 1692 и 1706, до кп 4321/1, КО 

Сјеница (улица број 6 по Елаборату). 

Образложење: Тодор Каличанин (1900-1943) је био 

један од учесника НОБ-а из штављанског краја 

(Сјеница). Био је један од организатора прогре-

сивних снага и бораца на простору од Голије до 

Златара. Убијен је у четничкој заседи, 10. јула 1943. 

године. 

 

156. Улица Драгомира Трипковића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4322, иде дуж 

1975.  godine.  

 

151. Ulica Luke Gobeljića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2185/1 i 

2185/2, ide duž kp 2185/18, dijelom kp 2185/8, 

završno do kp 2185/9 (ulica broj 4 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Luka Gobeljić (1919-1944) je jedan 

od poznatih učesnika NOB-a iz Sjenice. Završio je 

srednju tehničku školu i do početka Drugog 

svjetskog rata je radio kao geometar. Bio je član 

Treće proleterske sandžačke brigade, u kojoj je 

poginuo, u jednoj akciji u pljevaljskom kraju. 

 

152. Ulica Javorska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2191/2 i 

2202/6, ide dijelom kp 2213, završno do kp 4320, 

КO Sjenica. 

Obrazloženje: Javorska je naziv ulice prema 

planini Javor. 

 

153. Ulica Save Tripkovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2187, između 

2189/4 i 2190/2, ide duž kp 2190/7, do kp 2190/9, 

КO Sjenica.  

Obrazloženje: Savo Tripković (1873-1936) je bio 

jedan od najpoznatijih srpskih oficira sa područja 

općine Sjenica. Završio je vojnu akademiju i u 

vojnoj hijerarhiji došao do čina divizijskog 

generala. Bio je upravnik Vojne akademije u 

Beogradu. Za zasluge u ratovima odlikovan je sa 

16 domaćih i 2 strana odlikovanja. 

 

154. Ulica Milanka Mrdakovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4322, ide duž 

kp 1668, do kp 4321/1, КO Sjenica (ulica broj 5 

po Elaboratu). 

Obrazloženje: Milanko Mrdaković (1922-1985) 

bio je jedan od istaknutijih društveno-političkih 

radnika u Sjenici u poslijeratnom periodu. Nakon 

završetka učiteljske škole, radio je kao učitelj u 

Osnovnoj školi „Svetozar Marković“ u Sjenici, a 

u periodu od 1961. do 1973. godine uspješno je 

kao direktor vodio najveći privredni kolektiv u 

Sjenici, bivšu tekstilnu fabriku „Vesna“, čiji je i 

osnivač. Od 1974. do 1984. godine bio je 

predsjednik Privredne komore u Кraljevu. 

 

155. Ulica Todora Кaličanina  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4322, ide duž 

kp 1678, 1679, 1692 i 1706, do kp 4321/1, КO 

Sjenica (ulica broj 6 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Todor Кaličanin (1900-1943) je bio 

jedan od učesnika NOB-a iz štavljanskog kraja 

(Sjenica). Bio je jedan od organizatora progre-

sivnih snaga i boraca na prostoru od Golije do 

Zlatara. Ubijen je u četničkoj zasedi, 10. jula 

1943. godine. 

 

156. Ulica Dragomira Tripkovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4322, ide duž 



кп 1689, до кп 1706, КО Сјеница (улица број 7 по 

Елаборату). 

Образложење: Драгомир (Драган) Трипковић 

(1915-1941) био је млади скојевац (члан Савеза 

Ккомунистичке омладине Југославије) и активни 

учесник НОР-а из Сјенице. У лето 1941. године 

побегао је од четничког терора у правцу Рашке, у 

којој је провео извесно време повезујући се са Или-

јом Марашом и Станом Ђурић, антифашистима из 

овог места. Из Рашке је отишао у Косовску 

Митровицу, где је највероватније погинуо. Био је 

одлучан и храбар младић коме су поверавани 

најтежи задаци у борби против фашизма. 

 

157. Улица Османа Нурија Хаџића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4322, иде 

делом кп 1721, дуж кп 1723 и 1739, до кп 4321/1, 

КО Сјеница (улица број 8 по Елаборату). 

Образложење: Осман Нури Хаџић (1869-1937) 

спада у бошњачке интелектуалце који су крајем 19. 

и почетком 20. века почели деловати. Почео је 

писати врло рано, и то у заједници са својим 

добрим пријатељем Иваном Милићевићем, 

објављујући велики број приповедака по разним 

књижевним часописима (њихови радови су 

објављивани под псеудонимом Азиз Осман). 

Заједно са Сафвет-бегом Башагићем и Едхемом 

Мулабдићем, 1. маја 1900. године, покреће лист 

"Бехар", чија је културна улога у животу Бошњака 

била неоспорно значајна. 

 

158. Улица Батлан  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4320, иде дуж 

кп 4321/1 и делом кп 1799, 4347, 1837, 1840 и 4324, 

завршно до кп 1862/35, КО Сјеница (улица број 2 

по Елаборату). 

Образложење: Батлан је традиционални назив за 

део града обухваћен улицом (батлан - врста малог 

бунара, понор, којег је правио јаз воденице). 

 

159. Улица Војводе Петра Бојовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1194 и 232, 

иде делом кп 1195/1, делом кп 4320, завршно до кп 

4321/1 и 4321/2, КО Сјеница. 

Образложење: Петар Бојовић (1858-1945) је био 

српски војвода из Првог светског рата. Родом је из 

Нове Вароши. У Првом балканском рату 1912-

1913. био је начелник штаба Прве армије, која је 

извојевала велике победе у Кумановској и 

Битољској битци. Учествовао је у мировним 

преговорима са Османским царством, у Лондону 

1913. У Другом балканском рату 1913. године 

против Бугарске био је начелник штаба Прве 

армије, која је однела победу на Брегалници. У 

Првом светском рату је 1914. године рањен у битци 

на Дрини, а у јануару 1916. именован је за 

начелника штаба Врховне команде, на којој 

позицији је био до јуна 1918. Године 1921. је 

именован за начелника Генералштаба, а 1922. се 

повукао из активне службе. Поред војне службе 

kp 1689, do kp 1706, КO Sjenica (ulica broj 7 po 

Elaboratu). 

Obrazloženje: Dragomir (Dragan) Tripković 

(1915-1941) bio je mladi skojevac (član Saveza 

Кkomunističke omladine Jugoslavije) i aktivni 

učesnik NOR-a iz Sjenice. U leto 1941. godine 

pobjegao je od četničkog terora u pravcu Raške, u 

kojoj je proveo izvesno vrijeme povezujući se sa 

Ilijom Marašom i Stanom Đurić, antifašistima iz 

ovog mjesta. Iz Raške je otišao u Кosovsku 

Mitrovicu, gdje je najvjerovatnije poginuo. Bio je 

odlučan i hrabar mladić kome su poveravani 

najteži zadaci u borbi protiv fašizma. 

 

157. Ulica Osmana Nurija Hadžića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4322, ide 

dijelom kp 1721, duž kp 1723 i 1739, do kp 

4321/1, КO Sjenica (ulica broj 8 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Osman Nuri Hadžić (1869-1937) 

spada u bošnjačke intelektualce koji su krajem 19. 

i početkom 20. vijeka počeli djelovati. Počeo je 

pisati vrlo rano, i to u zajednici sa svojim dobrim 

prijateljem Ivanom Milićevićem, objavljujući 

veliki broj pripovjedaka po raznim književnim 

časopisima (njihovi radovi su objavljivani pod 

pseudonimom Aziz Osman). Zajedno sa Safvet-

begom Bašagićem i Edhemom Mulabdićem, 1. 

maja 1900. godine, pokreće list "Behar", čija je 

kulturna uloga u životu Bošnjaka bila neosporno 

značajna. 

 

158. Ulica Batlan  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4320, ide duž 

kp 4321/1 i dijelom kp 1799, 4347, 1837, 1840 i 

4324, završno do kp 1862/35, КO Sjenica (ulica 

broj 2 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Batlan je tradicionalni naziv za dio 

grada obuhvaćen ulicom (batlan - vrsta malog 

bunara, ponor, kojeg je pravio jaz vodenice). 

 

159. Ulica Vojvode Petra Bojovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1194 i 232, 

ide dijelom kp 1195/1, dijelom kp 4320, završno 

do kp 4321/1 i 4321/2, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Petar Bojović (1858-1945) je bio 

srpski vojvoda iz Prvog svjetskog rata. Rodom je 

iz Nove Varoši. U Prvom balkanskom ratu 1912-

1913. bio je načelnik štaba Prve armije, koja je 

izvojevala velike pobede u Кumanovskoj i 

Bitoljskoj bitci. Učestvovao je u mirovnim 

pregovorima sa Osmanskim carstvom, u Londonu 

1913. U Drugom balkanskom ratu 1913. godine 

protiv Bugarske bio je načelnik štaba Prve armije, 

koja je odnela pobedu na Bregalnici. U Prvom 

svjetskom ratu je 1914. godine ranjen u bitci na 

Drini, a u januaru 1916. imenovan je za načelnika 

štaba Vrhovne komande, na kojoj poziciji je bio 

do juna 1918. Godine 1921. je imenovan za 

načelnika Generalštaba, a 1922. se povukao iz 

aktivne službe. Pored vojne službe bavio se 



бавио се теоријом ратовања и написао неколико 

дела из те области и војне тактике.  

 

160. Улица Мустафе Мемића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4320, иде дуж 

кп 2200/14, до кп 2200/13, КО Сјеница. 

Образложење: Мустафа Мемић (1924-2007) је 

познати санџачки научни радник и истраживач. 

Завршио је Економски факултет у Београду а док-

торирао на Филозофском факултету у Љубљани. 

Објавио је неколико књига из области историје, од 

којих су најпознатије: "Бошњаци-Муслимани 

Санџака и Црне Горе" (1996) и "Бошњаци (Мусли-

мани) Црне Горе" (2003). 

 

161. Улица Исидоре Секулић  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4320, иде дуж 

кп 2200/8, до кп 16/1 (улица број 45 по Елаборату). 

Образложење: Исидора Секулић (1877-1958) је 

била српска књижевница, академик и прва жена 

члан Српске академије наука и уметности. Школо-

вала се у Новом Саду (Виша девојачка школа), 

Сомбору (Српска препарандија) и Будимпешти 

(Педагогијум). Радила је као наставница у Панчеву, 

Шапцу и Београду. Докторирала је 1922. године и 

била је први председник Удружења писаца Србије. 

Ауторица је познатог путописа „Писма из Нор-

вешке“, романа „Ђакон Богородичне цркве“ и 

великог броја других књижевних дела. Добитница 

је више признања. На Топчидеру јој је подигнут 

споменик, 2015. године. 

 

 

162. Улица Гетеова  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4320, иде дуж 

кп 2196/13, 2196/3, 2196/4 и 2196/12, до кп 2196/10, 

КО Сјеница (улица број 46 по Елаборату). 

Образложење: Јохан Волфганг фон Гете (1749-

1832) био је немачки писац, политичар, песник, 

научник и филозоф, а током 10 година и пред-

седник области Вајмар. Био је једна од најзна-

чајнијих личности немачке књижевности и европ-

ског неокласицизма и романтизма крајем 18. и 

почетком 19. века. Најпознатије дело му је "Фауст". 

 

163. Улица Лопижанска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4320, иде дуж 

кп 1599/10, до кп 1558/3, КО Сјеница (улица број 

47 по Елаборату). 

Образложење: Лопижанска је назив улице према 

насељеном месту Лопиже у Сјеници. 

 

164. Улица Београдска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4320, иде дуж 

кп 1561/12, до кп 1561/13, КО Сјеница (улица број 

48 по Елаборату). 

Образложење: Београдска је назив улице по 

Београду, главном граду Републике Србије. 

 

165. Улица Алије Никшића  

teorijom ratovanja i napisao nekoliko djela iz te 

oblasti i vojne taktike.  

 

160. Ulica Mustafe Memića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4320, ide duž 

kp 2200/14, do kp 2200/13, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Mustafa Memić (1924-2007) je 

poznati sandžački naučni radnik i istraživač. 

Završio je Ekonomski fakultet u Beogradu a 

doktorirao na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. 

Objavio je nekoliko knjiga iz oblasti historije, od 

kojih su najpoznatije: "Bošnjaci-Muslimani San-

džaka i Crne Gore" (1996) i "Bošnjaci (Musli-

mani) Crne Gore" (2003). 

 

161. Ulica Isidore Sekulić  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4320, ide duž 

kp 2200/8, do kp 16/1 (ulica broj 45 po 

Elaboratu). 

Obrazloženje: Isidora Sekulić (1877-1958) je bila 

srpska književnica, akademik i prva žena član 

Srpske akademije nauka i umjetnosti. Školovala 

se u Novom Sadu (Viša devojačka škola), Som-

boru (Srpska preparandija) i Budimpešti (Pedago-

gijum). Radila je kao nastavnica u Pančevu, Šapcu 

i Beogradu. Doktorirala je 1922. godine i bila je 

prvi predsjednik Udruženja pisaca Srbije. Auto-

rica je poznatog putopisa „Pisma iz Norveške“, 

romana „Đakon Bogorodične crkve“ i velikog 

broja drugih književnih djela. Dobitnica je više 

priznanja. Na Topčideru joj je podignut spomenik, 

2015. godine. 

 

162. Ulica Geteova  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4320, ide duž 

kp 2196/13, 2196/3, 2196/4 i 2196/12, do kp 

2196/10, КO Sjenica (ulica broj 46 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Johan Volfgang fon Gete (1749-

1832) bio je njemački pisac, političar, pjesnik, 

naučnik i filozof, a tokom 10 godina i predsjednik 

oblasti Vajmar. Bio je jedna od najznačajnijih lič-

nosti njemačke književnosti i evropskog neoklasi-

cizma i romantizma krajem 18. i početkom 19. 

vijeka. Najpoznatije djelo mu je "Faust". 

 

163. Ulica Lopižanska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4320, ide duž 

kp 1599/10, do kp 1558/3, КO Sjenica (ulica broj 

47 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Lopižanska je naziv ulice prema 

naseljenom mjestu Lopiže u Sjenici. 

 

164. Ulica Beogradska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4320, ide duž 

kp 1561/12, do kp 1561/13, КO Sjenica (ulica broj 

48 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Beogradska je naziv ulice po 

Beogradu, glavnom gradu Republike Srbije. 

 

165. Ulica Alije Nikšića  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


Опис (обухват): Улица почиње од кп 4320, иде дуж 

кп 1646/4, до кп 1649, КО Сјеница. 

Образложење: Алија Ф. Никшић (1910-1977) је био 

познати сјенички учитељ. Рођен је у Понорцу (Кла-

дница, Сјеница) 1910. године. Био је припадник 

прве генерације четворазредне основне школе у 

Кладници, након чијег завршетка је даље шко-

ловање наставио у Сарајеву, где је завршио 

учитељску школу, 1938. године. За учитеља 

Народне школе у Кладници постављен је 1939. 

године, у којој је радио до капитулације Југосла-

вије, у априлу 1941. године. После Другог светског 

рата, на захтев кладничке општине, поново је почео 

да ради у основној школи у Кладници одакле је 

отишао у Сарајево, где је завршио Филозофски 

факултет (група српскохврватски језик и књи-

жевност). Касније је радио као професор и 

директор школе. Умро је у Сарајеву 1977. године. 

 

166. Улица Алије Изетбеговића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 944/15 и 940, 

иде дуж кп 1212, делом кп 4341, завршно до кп 

3110 и 3126, КО Сјеница. 

Образложење: Алија Изетбеговић (1925-2003) био 

је председник Председништва СР БиХ, 

касније Републике Босне и Херцеговине. Аутор је 

већег броја књига, међу којима су најпознатије: 

"Ислам између истока и запада", "Проблеми 

исламског препорода" и "Исламска декларација". 

Добитник је низа признања и награда, међу којима 

медаље Центра за демократију из Вашингтона и 

награде за унапређење људских права Форума у 

Кран Монтани. Био је почасни доктор правних 

наука за допринос заштити људских права и 

успостављање мира Мармара универзитета у 

Истанбулу. Припадници бошњачке националности 

га сматрају "оцем нације". 

 

167. Улица Доњи букреш  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1212, односно 

између кп 1024/1 и 1025/1, иде делом кп 1023/1, до 

кп 969, КО Сјеница  (улица матични број 

739995000617). 

Образложење: Доњи букреш је назив улице према 

традиционалном називу дела града у којем се 

налази улица. 

 

168. Улица Хасана Прушчака  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1212, иде дуж 

кп 1086/5, до кп 1087, КО Сјеница  (улица матични 

број 739995000618). 

Образложење: Хасан Кјафија Прушчак (1544-1616) 

био је истакнути бошњачки алим (учењак). 

Написао је 21 дело из области акаида, фикха, 

хадиса, граматике, стилистике, логике, шеријатске 

политике и историје. Његовим најзначајнијим 

делом сматра се "Темељи мудрости о уређењу 

света". Написао је и две књиге из области акаида: 

"Џенетске башче" и "Светло истинске спознаје о 

темељима вере". 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4320, ide duž 

kp 1646/4, do kp 1649, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Alija F. Nikšić (1910-1977) je bio 

poznati sjenički učitelj. Rođen je u Ponorcu 

(Кladnica, Sjenica) 1910. godine. Bio je pripadnik 

prve generacije četvorazredne osnovne škole u 

Кladnici, nakon čijeg završetka je dalje 

školovanje nastavio u Sarajevu, gdje je završio 

učiteljsku školu, 1938. godine. Za učitelja Narod-

ne škole u Кladnici postavljen je 1939. godine, u 

kojoj je radio do kapitulacije Jugoslavije, u aprilu 

1941. godine. Poslije Drugog svjetskog rata, na 

zahtev kladničke općine, ponovo je počeo da radi 

u osnovnoj školi u Кladnici odakle je otišao u 

Sarajevo, gdje je završio Filozofski fakultet 

(grupa srpskohvrvatski jezik i književnost). 

Кasnije je radio kao profesor i direktor škole. 

Umro je u Sarajevu 1977. godine. 

 

166. Ulica Alije Izetbegovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 944/15 i 940, 

ide duž kp 1212, dijelom kp 4341, završno do kp 

3110 i 3126, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Alija Izetbegović (1925-2003) bio 

je predsjednik Predsedništva SR BiH, kasnije 

Republike Bosne i Hercegovine. Autor je većeg 

broja knjiga, među kojima su najpoznatije: "Islam 

između istoka i zapada", "Problemi islamskog 

preporoda" i "Islamska deklaracija". Dobitnik je 

niza priznanja i nagrada, među kojima medalje 

Centra za demokratiju iz Vašingtona i nagrade za 

unapređenje ljudskih prava Foruma u Кran 

Montani. Bio je počasni doktor pravnih nauka za 

doprinos zaštiti ljudskih prava i uspostavljanje 

mira Marmara univerziteta u Istanbulu. Pripadnici 

bošnjačke nacionalnosti ga smatraju "ocem 

nacije". 

 

167. Ulica Donji bukreš  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1212, 

odnosno između kp 1024/1 i 1025/1, ide dijelom 

kp 1023/1, do kp 969, КO Sjenica  (ulica matični 

broj 739995000617). 

Obrazloženje: Donji bukreš je naziv ulice prema 

tradicionalnom nazivu dijela grada u kojem se 

nalazi ulica. 

 

168. Ulica Hasana Pruščaka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1212, ide duž 

kp 1086/5, do kp 1087, КO Sjenica  (ulica matični 

broj 739995000618). 

Obrazloženje: Hasan Кjafija Pruščak (1544-1616) 

bio je istaknuti bošnjački alim (učenjak). Napisao 

je 21 djelo iz oblasti akaida, fikha, hadisa, 

gramatike, stilistike, logike, šerijatske politike i 

historije. Njegovim najznačajnijim djelom smatra 

se "Temelji mudrosti o uređenju sveta". Napisao 

je i dvije knjige iz oblasti akaida: "Dženetske 

bašče" i "Svetlo istinske spoznaje o temeljima 

vere". 



 

169. Улица Међуреч  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4341, пружа 

се дуж кп 3128 и завршава код кп 3216, све у КО 

Сјеница. 

Образложење: Међуреч је назив улице према 

традиционалном називу и топониму "међуреч" као 

простору између неколико водених токова. 

 

170. Улица Грабовичка  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3113, иде 

делом кп 4341, завршно до кп 4340, КО Сјеница 

(улица број 28 по Елаборату). 

Образложење: Грабовичка је назив улице према 

сјеничкој реци Грабовици уз коју се простире 

улица. 

 

171. Улица Букреш  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1212, иде дуж 

кп 946/1, преко кп 1216/4, делом кп 1013/1, до кп 

1214/1, КО Сјеница (улица матични број 

739995000185). 

Образложење: Букреш је назив улице према 

традиционалном називу насеља у којем се налази 

улица (својевремено означавао сиромашнији део 

насеља Сјеница). 

 

172. Улица Мехмеда Ужичанина  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1013/1, иде 

делом кп 1017, 1219/1, 1090/1 и 3205/32, до кп 

3204, КО Сјеница. 

Образложење: Шејх Мехмед Ужичанин (око 1693-

1750) чувени је народни трибун, борац за правду, 

верски учитељ, писац и хроничар. Рођен је у Ужи-

цу по којем је прозван Ужичанин. Након школо-

вања у Истанбулу службовао је у главној ужичкој 

џамији и постаје једна од најомиљенијих личности 

у ужичком крају и околини. У својим посланицама 

(писмима) османском султану и београдском 

везиру јавно је негодовао и супростављао се 

насиљу и неправди месних чиновника и јањичара, 

критикујући власт и позивајући на поштовање 

закона и верских прописа. 

 

173. Улица Сабита Ужичанина  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1090/2 и 

1090/8, иде делом кп 1090/1, 3205/33, 3204, делом 

кп 3205/32, до 3210/5, КО Сјеница. 

Образложење: Алаудин Сабит Ужичанин (око 

1650. - 1712) је био османски песник суфијске ори-

јентације. Школо се у родном Ужицу, тада делу 

Босанског ејалета, потом у Цариграду, где је дуго 

службовао на различитим државним и верским 

пословима. Сматра се да је испред турске царске 

власти учествовао у делегацији која је потписа-

ла Карловачки мир 1699. године. Дуго година 

службовао је у Сарејву (као кадија и муфтија), где 

је створио посебан културни круг и посебно утицао 

на другог познатог суфи песника, Мехмеда Реши-

да (Рашида). Написао је "Диван", са више од 600 

 

169. Ulica Međureč  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4341, pruža 

se duž kp 3128 i završava kod kp 3216, sve u КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Međureč je naziv ulice prema 

tradicionalnom nazivu i toponimu "međureč" kao 

prostoru između nekoliko vodenih tokova. 

 

170. Ulica Grabovička  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3113, ide 

dijelom kp 4341, završno do kp 4340, КO Sjenica 

(ulica broj 28 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Grabovička je naziv ulice prema 

sjeničkoj reci Grabovici uz koju se prostire ulica. 

 

 

171. Ulica Bukreš  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1212, ide duž 

kp 946/1, preko kp 1216/4, dijelom kp 1013/1, do 

kp 1214/1, КO Sjenica (ulica matični broj 

739995000185). 

Obrazloženje: Bukreš je naziv ulice prema 

tradicionalnom nazivu naselja u kojem se nalazi 

ulica (svojevrijemeno označavao siromašniji dio 

naselja Sjenica). 

 

172. Ulica Mehmeda Užičanina  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1013/1, ide 

dijelom kp 1017, 1219/1, 1090/1 i 3205/32, do kp 

3204, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Šejh Mehmed Užičanin (oko 1693-

1750) čuveni je narodni tribun, borac za pravdu, 

verski učitelj, pisac i hroničar. Rođen je u Užicu 

po kojem je prozvan Užičanin. Nakon školovanja 

u Istanbulu službovao je u glavnoj užičkoj džamiji 

i postaje jedna od najomiljenijih ličnosti u 

užičkom kraju i okolini. U svojim poslanicama 

(pismima) osmanskom sultanu i beogradskom 

veziru javno je negodovao i suprostavljao se 

nasilju i nepravdi mjesnih činovnika i janjičara, 

kritikujući vlast i pozivajući na poštovanje zakona 

i vјerskih propisa. 

 

173. Ulica Sabita Užičanina  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1090/2 i 

1090/8, ide dijelom kp 1090/1, 3205/33, 3204, 

dijelom kp 3205/32, do 3210/5, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Alaudin Sabit Užičanin (oko 1650. 

- 1712) je bio osmanski pjesnik sufijske orijen-

tacije. Školo se u rodnom Užicu, tada dijelu 

Bosanskog ejaleta, potom u Carigradu, gdje je 

dugo službovao na različitim državnim i verskim 

poslovima. Smatra se da je ispred turske carske 

vlasti učestvovao u delegaciji koja je potpisala 

Кarlovački mir 1699. godine. Dugo godina služ-

bovao je u Sarejvu (kao kadija i muftija), gdje je 

stvorio poseban kulturni krug i posebno uticao na 

drugog poznatog sufi pjesnika, Mehmeda Rešida 

(Rašida). Napisao je "Divan", sa više od 600 pje-



песама, епску песму "Зафернаму" од 426 стихова и 

недовршени љубавни спев "Едхем и Хума". За 

његово најбоље дело сматра се "Мираџија", који је 

остао недовршен. У својим делима је, поред пох-

вале Богу, опевао и друштвене прилике и животну 

стварност времена у којем је живео. 

 

174. Улица Ахмеда Гурби Бабе  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1090/16 и 

1090/27, иде делом 1090/1, завршно до 1090/25, КО 

Сјеница. 

Образложење: Ахмед Гурби Баба (1698/9-1771/72), 

један је од највећих диванских песника из Новог 

Пазара из периода османске управе овим 

подручјем. Своја дела писао је на турском језику, а 

неке од његових песама преписане су и налазе се у 

кодексу Националне библиотеке у Бечу. Поред 

поезије, писао је и прозна дела од којих је један део 

до 1974. године чуван у једној дервишкој текији у 

Новом Пазару. Познат је посебно по својој збирци 

"Диван". У његову част на гробљу Газилар у Новом 

Пазару изграђено му је турбе.  

 

 

175. Улица Вехбије Хоџића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3205/30, иде 

делом кп 3205/32, до кп 3205/16, КО Сјеница. 

Образложење: Вехбија Хоџић (1916-1977) је 

исламски учењак и истраживач, родом са Доње 

Пештери. Завршио је Велику медресу у Скопљу и 

Вишу исламску шеријатско-теолошку школу у 

Сарајеву. Радио је као шеријатски судија у Новом 

Пазару, Прибоју и Пљевљима, у Среском и 

Окружном суду, Народној банци и у Скупштини 

општине Нови Пазар. Иако је неуморно радио 

током целог живота, за живота су му објављена 

свега два дела: "Темељи ислама" (1971) и "Мевлуд" 

(1975). Његова позамашна рукописна заоставштина 

обухвата дела из области исламских дисциплина, 

лексикографије, књижевности и народног стварала-

штва. 

 

176. Улица Пештерска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1208/1 и 737, 

иде дуж 1214/1 и 4343 и завршава на кп 4343 

између кп 3282 и кп 3340, све у КО Сјеница. 

Образложење: Пештерска је назив улице према 

географском подручју Пештер - Пештерској 

висоравни. 

 

177. Улица Хранислава Вуковића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1214/1, иде 

делом кп 987/3, завршно до кп 992, КО Сјеница 

(улица матични број 739995000620). 

Образложење: Хранислав Вуковић (1922-1941) је 

учесник НОБ-а. Рођен је у Сјеници, од оца 

Вукосава и мајке Јегде Вуковић. Основну школу је 

завршио у Сјеници а средњу грађанску школу у 

Београду. Погинуо је код села Неваде (Горњи 

Милановац), 1941. године и сахрањен у спомен 

sama, epsku pjesmu "Zafernamu" od 426 stihova i 

nedovršeni ljubavni spev "Edhem i Huma". Za 

njegovo najbolje djelo smatra se "Miradžija", koji 

je ostao nedovršen. U svojim djelima je, pored 

pohvale Bogu, opevao i društvene prilike i životnu 

stvarnost vremena u kojem je živio. 

 

174. Ulica Ahmeda Gurbi Babe  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1090/16 i 

1090/27, ide dijelom 1090/1, završno do 1090/25, 

КO Sjenica. 

Obrazloženje: Ahmed Gurbi Baba (1698/9-

1771/72), jedan je od najvećih divanskih pjesnika 

iz Novog Pazara iz perioda osmanske uprave 

ovim područjem. Svoja djela pisao je na turskom 

jeziku, a neke od njegovih pjesama prepisane su i 

nalaze se u kodeksu Nacionalne biblioteke u 

Beču. Pored poezije, pisao je i prozna djela od 

kojih je jedan dio do 1974. godine čuvan u jednoj 

derviškoj tekiji u Novom Pazaru. Poznat je 

posebno po svojoj zbirci "Divan". U njegovu čast 

na groblju Gazilar u Novom Pazaru izgrađeno mu 

je turbe.  

 

175. Ulica Vehbije Hodžića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3205/30, ide 

dijelom kp 3205/32, do kp 3205/16, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Vehbija Hodžić (1916-1977) je 

islamski učenjak i istraživač, rodom sa Donje 

Pešteri. Završio je Veliku medresu u Skoplju i 

Višu islamsku šerijatsko-teološku školu u 

Sarajevu. Radio je kao šerijatski sudija u Novom 

Pazaru, Priboju i Pljevljima, u Sreskom i 

Okružnom sudu, Narodnoj banci i u Skupštini 

općine Novi Pazar. Iako je neumorno radio tokom 

cijelog života, za života su mu objavljena svega 

dva djela: "Temelji islama" (1971) i "Mevlud" 

(1975). Njegova pozamašna rukopisna zaostav-

ština obuhvata djela iz oblasti islamskih dis-

ciplina, leksikografije, književnosti i narodnog 

stvaralaštva. 

 

176. Ulica Pešterska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1208/1 i 737, 

ide duž 1214/1 i 4343 i završava na kp 4343 

između kp 3282 i kp 3340, sve u КO Sjenica. 

Obrazloženje: Pešterska je naziv ulice prema 

geografskom području Pešter - Pešterskoj 

visoravni. 

 

177. Ulica Hranislava Vukovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1214/1, ide 

dijelom kp 987/3, završno do kp 992, КO Sjenica 

(ulica matični broj 739995000620). 

Obrazloženje: Hranislav Vuković (1922-1941) je 

učesnik NOB-a. Rođen je u Sjenici, od oca 

Vukosava i majke Jegde Vuković. Osnovnu školu 

je završio u Sjenici a srednju građansku školu u 

Beogradu. Poginuo je kod sela Nevade (Gornji 

Milanovac), 1941. godine i sahranjen u spomen 



костурници "Драгиша Мишовић" у Чачку.  

 

178. Улица Благоја Сташића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1214/1, иде 

дуж кп 1008/15 и 1008/19, до 1008/14, КО Сјеница 

(улица матични број 739995000622). 

Образложење: Благоје Сташић (1924-1944) је био 

учесник Народноослободилачке борбе у периоду 

од 1941. до 1944. године. Рођен је у Сјеници, у 

којој је завршио основну школу а опанчарски занат 

у Ивањици. Са почетком Другог светског рата међу 

првима се укључио у Народноослободилачки 

покрет. Био је борац 3. чете 1. батаљона Друге 

пролетерске бригаде. Убијен је на Сремском 

фронту, у новембру 1944. године. 

 

179. Улица Мурата Куртагића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1214/1, иде 

дуж кп 1123, до кп 1135, КО Сјеница (улица 

матични број 739995000621). 

Образложење: Мурат-ага Куртагић (1913-1999) је 

један од најпознатијих сјеничких епских певача 20. 

века. Рођен је око 1913. године, у селу Црвско на 

Пештеру. Одмах након Првог светског рата остао 

је без оца а бригу о њему је преузео деда Абдул, 

један од најпознатијих пештерских гуслара тога 

доба, од кога је Мурат учио епске песме већ као 

мало дете. Алберт Батес Лорд, славни харвардски 

научник и највећи познавалац бошњачке епике, 

тврдио је да је Мурат Куртагић најбољи певач којег 

је срео. И Марина и Златан Чолаковић, који су 

сакупили 22 Куртагићеве песме, сматрају да је, уз 

Авда Међедовића, Куртагић најзначајнији бош-

њачки епски песник. Познати рожајски књижевник 

Заим Аземовић закључио је да је фонд запамћених 

стихова Мурат-аге Куртагића био близу 100.000. И 

у збирци Милмана Перија се наглашава да Мурат-

ага знао 200 епских народних песама напамет.  

 

 

180. Улица Турбе  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1214/1, иде 

делом кп 1112/12, завршно до кп 1112/20, КО 

Сјеница (улица матични број 739995000639). 

Образложење: Турбе је назив улице изведен према 

турбету (традиционална исламска надргобна 

грађевина у облику малог маузолеја у којој је 

сахрањен неки угледник или јунак), које се налази 

у улици.  

 

181. Улица Сафета Исовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1214/1, иде 

дуж кп 1110/20, делом кп 1156/6 и 1156/3, дуж кп 

1156/13, до 1214/1 и 1110/14, КО Сјеница (улица 

матични број 739995000640). 

Образложење: Сафет Исовић (1936-2007) је био 

познати босанскохерцеговачки извођач севдалин-

ки. По мишљењима већине музичких критичара и 

познавалац изворног народног мелоса један је од 

најбољих извођача севдалинки свих времена. 

kosturnici "Dragiša Mišović" u Čačku.  

 

178. Ulica Blagoja Stašića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1214/1, ide 

duž kp 1008/15 i 1008/19, do 1008/14, КO 

Sjenica (ulica matični broj 739995000622). 

Obrazloženje: Blagoje Stašić (1924-1944) je bio 

učesnik Narodnooslobodilačke borbe u periodu od 

1941. do 1944. godine. Rođen je u Sjenici, u kojoj 

je završio osnovnu školu a opančarski zanat u 

Ivanjici. Sa početkom Drugog svjetskog rata 

među prvima se uključio u Narodnooslobodilački 

pokret. Bio je borac 3. čete 1. bataljona Druge 

proleterske brigade. Ubijen je na Sremskom 

frontu, u novembru 1944. godine. 

 

179. Ulica Murata Кurtagića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1214/1, ide 

duž kp 1123, do kp 1135, КO Sjenica (ulica 

matični broj 739995000621). 

Obrazloženje: Murat-aga Кurtagić (1913-1999) je 

jedan od najpoznatijih sjeničkih epskih pjevača 

20. vijeka. Rođen je oko 1913. godine, u selu 

Crvsko na Pešteru. Odmah nakon Prvog svjetskog 

rata ostao je bez oca a brigu o njemu je preuzeo 

djeda Abdul, jedan od najpoznatijih pešterskih 

guslara toga doba, od koga je Murat učio epske 

pjesme već kao malo dijete. Albert Bates Lord, 

slavni harvardski naučnik i najveći poznavalac 

bošnjačke epike, tvrdio je da je Murat Кurtagić 

najbolji pjevač kojeg je sreo. I Marina i Zlatan 

Čolaković, koji su sakupili 22 Кurtagićeve 

pjesme, smatraju da je, uz Avda Međedovića, 

Кurtagić najznačajniji bošnjački epski pjesnik. 

Poznati rožajski književnik Zaim Azemović 

zaključio je da je fond zapamćenih stihova Murat-

age Кurtagića bio blizu 100.000. I u zbirci 

Milmana Perija se naglašava da Murat-aga znao 

200 epskih narodnih pjesama napamet.  

 

180. Ulica Turbe  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1214/1, ide 

dijelom kp 1112/12, završno do kp 1112/20, КO 

Sjenica (ulica matični broj 739995000639). 

Obrazloženje: Turbe je naziv ulice izveden prema 

turbetu (tradicionalna islamska nadrgobna 

građevina u obliku malog mauzoleja u kojoj je 

sahranjen neki uglednik ili junak), koje se nalazi u 

ulici.  

 

181. Ulica Safeta Isovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1214/1, ide 

duž kp 1110/20, dijelom kp 1156/6 i 1156/3, duž 

kp 1156/13, do 1214/1 i 1110/14, КO Sjenica 

(ulica matični broj 739995000640). 

Obrazloženje: Safet Isović (1936-2007) je bio 

poznati bosanskohercegovački izvođač sevdalinki. 

Po mišljenjima većine muzičkih kritičara i 

poznavalac izvornog narodnog melosa jedan je od 

najboljih izvođača sevdalinki svih vremena. 



 

182. Улица Салиха Гашевића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1112/11, иде 

делом кп 1112/12, дуж кп 1110/25, до 1110/20, КО 

Сјеница (улица матични број 739995000641). 

Образложење: Салих Гашевић (1850-1898/99) је 

познати исламски учењак, алхамијадо књижевник 

и преводилац. Познат је по једном од првих и 

највише коришћених препева "Мевлуда". Прво 

издање Гашевићевог "Мевлуда" изашло је 1879. 

године, под насловом у преводу "Јасни и узвишени 

Мевлуд на босанском језику". Умро је 1898/99. 

године и сахрањен у харему (дворишту) главне 

Чаршијске џамије - Хаџидануше, у центру Бијелог 

Поља. Због рушења ове џамије у току Другог 

светског рата, земни остаци Гашевића пренети су у 

Горње гробље у Љешници, приградском насељу 

Бијелог Поља. Том приликом у Гашевићевом 

мезару (гробу) пронађена је сабља која му је 

припадала, а која је симболизирала звање 

кајмекама, које је Гашевић имао за живота. 

 

183. Улица Расима Муминовића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1214/1, иде 

дуж кп 1215 и 4342, до краја насеља, кп 4124 и 

4125, КО Сјеница (улица број 27 по Елаборату). 

Образложење: Расим Муминовић (1935-2012) је 

био један од највећих бошњачких филозофа и један 

од највећих сјеничких интелектуалаца уопште. 

Завршио је студије филозофије и немачког језика, а 

докторирао филозофију. Био је професор на Фи-

лозофском факултету у Сарајеву а на крају кари-

јере изабран је у звање професора емеритуса. Напи-

сао је више књига а позната дела су му: "Филозо-

фија Ернеста Блоха",  "Филозофија и пракса", 

"Заробљени ум", "Филозофија и критика друштва".  

 

184. Улица Бихорска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1214/1, иде 

делом кп 1156/1 и 1153/24, до кп 1153/16, КО 

Сјеница  (улица матични број 739995000646). 

Образложење: Бихорска је назив улице изведен 

према презимену сјеничке породице Бихорац. 

Презиме Бихорац носи једна од бројнијих 

породица на подручју општине Сјеница. Међу 

значајније представнике породице Бихорац данас 

спадају: Јонуз Бихорац (1928-2005), некадашњи 

директор Основне школе у Раждагињи, просветни 

и друштвено-политички радник Таип Бихорац 

(1943-2013), спец. педијатрије др. Лида Бихорац 

(рођена 1964. године), спец. орл др. Елвис Бихорац 

(рођен 1978. године), спец. пулмолог др. Емро 

Бихорац (рођен 1955. године), књижевник Еркин 

Бихорац (рођен 1966. године). 

 

185. Улица Скендер-паше Ђеновљанина  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1214/1, иде 

делом кп 1158/1 и 1159/1, до 1161/1, са краком 

десно до кп 3290/11, односно кп 1159/4 и 1159/5, 

КО Сјеница. 

 

182. Ulica Saliha Gaševića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1112/11, ide 

dijelom kp 1112/12, duž kp 1110/25, do 1110/20, 

КO Sjenica (ulica matični broj 739995000641). 

Obrazloženje: Salih Gašević (1850-1898/99) je 

poznati islamski učenjak, alhamijado književnik i 

prijevodilac. Poznat je po jednom od prvih i 

najviše korišćenih prepјeva "Mevluda". Prvo 

izdanje Gaševićevog "Mevluda" izašlo je 1879. 

godine, pod naslovom u prijevodu "Jasni i uzvi-

šeni Mevlud na bosanskom jeziku". Umro je 

1898/99. godine i sahranjen u haremu (dvorištu) 

glavne Čaršijske džamije - Hadžidanuše, u centru 

Bijelog Polja. Zbog rušenja ove džamije u toku 

Drugog svjetskog rata, zemni ostaci Gaševića 

prenijeti su u Gornje groblje u Lješnici, prigrad-

skom naselju Bijelog Polja. Tom prilikom u Ga-

ševićevom mezaru (grobu) pronađena je sablja ko-

ja mu je pripadala, a koja je simbolizirala zvanje 

kajmekama, koje je Gašević imao za života. 

 

183. Ulica Rasima Muminovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1214/1, ide 

duž kp 1215 i 4342, do kraja naselja, kp 4124 i 

4125, КO Sjenica (ulica broj 27 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Rasim Muminović (1935-2012) je 

bio jedan od najvećih bošnjačkih filozofa i jedan 

od najvećih sjeničkih intelektualaca uopće. 

Završio je studije filozofije i njemačkog jezika, a 

doktorirao filozofiju. Bio je profesor na Filo-

zofskom fakultetu u Sarajevu a na kraju karijere 

izabran je u zvanje profesora emeritusa. Napisao 

je više knjiga a poznata djela su mu: "Filozofija 

Ernesta Bloha",  "Filozofija i praksa", "Zarobljeni 

um", "Filozofija i kritika društva".  

 

184. Ulica Bihorska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1214/1, ide 

dijelom kp 1156/1 i 1153/24, do kp 1153/16, КO 

Sjenica  (ulica matični broj 739995000646). 

Obrazloženje: Bihorska je naziv ulice izveden 

prema prezimenu sjeničke porodice Bihorac. 

Prezime Bihorac nosi jedna od brojnijih porodica 

na području općine Sjenica. Među značajnije 

predstavnike porodice Bihorac danas spadaju: 

Jonuz Bihorac (1928-2005), nekadašnji direktor 

Osnovne škole u Raždaginji, prosvjetni i 

društveno-politički radnik Taip Bihorac (1943-

2013), spec. pedijatrije dr. Lida Bihorac (rođena 

1964. godine), spec. orl dr. Elvis Bihorac (rođen 

1978. godine), spec. pulmolog dr. Emro Bihorac 

(rođen 1955. godine), književnik Erkin Bihorac 

(rođen 1966. godine). 

 

185. Ulica Skender-paše Đenovljanina  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1214/1, ide 

dijelom kp 1158/1 i 1159/1, do 1161/1, sa krakom 

desno do kp 3290/11, odnosno kp 1159/4 i 

1159/5, КO Sjenica. 



Образложење: Скендер-паша Ђеновљанин (1430-

1506) је био румелијски беглер-бег, везир и у три 

наврата босански санџак-бег. Њего брат Али-бег је 

био санџак-бек Смедеревског санџака. Сматра се 

оснивачем Нове Вароши, која је по њему носила и 

име Скендер-пашина паланка. 

 

186. Улица Мухамеда Хаџијахића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4343, иде 

између кп 3290/6 и 3290/11, завршно до кп 3290/2, 

КО Сјеница. 

Образложење: Мухамед Хаџијахић (1918-1986) је 

познати босанскохерцеговачки историчар, доктор 

права и стручњак за политичку историју БиХ. У 

јавном животу се јавља још 1934. године својим 

радом о народним песмама о Алији Ђерзелезу у 

листу "Нови бехар". Најзначајнији радови су му: 

"Од традиције до идентитета", "генеза националног 

питања босанских Муслимана", "Поријекло босан-

ских муслимана" и др.  Радови су му превођени на 

енглески, немачки, француски, чешки и италијан-

ски језик.  

 

187. Улица Фахрудина Фијуљанина  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4343, иде 

делом 3290/11, дуж кп 1169 и 1170/4, завршно до 

кп 1208/1, КО Сјеница (улица матични број 

739995000195). 

Образложење: Фахрудин Фијуљанин (1964-2008) је 

био истакнути сјенички и санџачки хуманитарни 

активиста, познати здравствени радник и поли-

тички руководилац. Завршио је Стоматолошки 

факултет у Сарајеву а специјализирао ортодонцију 

у Београду. Оснивач је и дугогодишњи председник 

Муслиманског добротворног друштва "Мерхамет" 

у Сјеници. Био је председник Скупштине општине 

Сјеница. Организовао је велики број хуманитарних 

акција на подручју Сјенице и шире. 

 

188. Улица Исмета Реброње  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1169, иде 

делом кп 3290/11, завршно до кп 3295/2, КО 

Сјеница (улица матични број 739995000649). 

Образложење: Исмет Реброња (1942-2006) је 

бошњачки песник, приповедач, романописац и 

есејиста. Био је оснивач и уредник неколико лис-

това и културних манифестација, члан Удружења 

књижевника Србије од 1974. године. Добитник је 

више књижевних награда. Објавио је књиге: 

"Књига рабја" (поезија), "Изложба" (поезија), 

"Газилар" (поезија), "Сто и једна прича" (проза), 

"Јесен празних ораха" (проза) и др. 

 

189. Улица Шекспирова 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3293/8, иде 

делом кп 3290/11, 3296, 3297, 3298/1 и 3299/1, 

завршно до кп 3298/4, КО Сјеница. 

Образложење: Вилиман (Виљем) Шекспир (1564-

1616)  био је енглески песник и драмски писац, 

који се, према више различитих извора, сматра за 

Obrazloženje: Skender-paša Đenovljanin (1430-

1506) je bio rumelijski begler-beg, vezir i u tri 

navrata bosanski sandžak-beg. Njago brat Ali-beg 

je bio sandžak-bek Smederevskog sandžaka. 

Smatra se osnivačem Nove Varoši, koja je po 

njemu nosila i ime Skender-pašina palanka. 

 

186. Ulica Muhameda Hadžijahića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4343, ide 

između kp 3290/6 i 3290/11, završno do kp 

3290/2, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Muhamed Hadžijahić (1918-1986) 

je poznati bosanskohercegovački historičar, 

doktor prava i stručnjak za političku historiju BiH. 

U javnom životu se javlja još 1934. godine svojim 

radom o narodnim pjesmama o Aliji Đerzelezu u 

listu "Novi behar". Najznačajniji radovi su mu: 

"Od tradicije do identiteta", "geneza nacionalnog 

pitanja bosanskih Muslimana", "Porijeklo bosan-

skih muslimana" i dr.  Radovi su mu prevođeni na 

engleski, njemački, francuski, češki i italijanski 

jezik.  

 

187. Ulica Fahrudina Fijuljanina  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4343, ide 

dijelom 3290/11, duž kp 1169 i 1170/4, završno 

do kp 1208/1, КO Sjenica (ulica matični broj 

739995000195). 

Obrazloženje: Fahrudin Fijuljanin (1964-2008) je 

bio istaknuti sjenički i sandžački humanitarni 

aktivista, poznati zdravstveni radnik i politički 

rukovodilac. Završio je Stomatološki fakultet u 

Sarajevu a specijalizirao ortodonciju u Beogradu. 

Osnivač je i dugogodišnji predsjednik Musliman-

skog dobrotvornog društva "Merhamet" u Sjenici. 

Bio je predsjednik Skupštine općine Sjenica. 

Organizovao je veliki broj humanitarnih akcija na 

području Sjenice i šire. 

 

188. Ulica Ismeta Rebronje  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1169, ide 

dijelom kp 3290/11, završno do kp 3295/2, КO 

Sjenica (ulica matični broj 739995000649). 

Obrazloženje: Ismet Rebronja (1942-2006) je 

bošnjački pjesnik, pripovjedač, romanopisac i 

esejista. Bio je osnivač i urednik nekoliko listova i 

kulturnih manifestacija, član Udruženja književ-

nika Srbije od 1974. godine. Dobitnik je više 

književnih nagrada. Objavio je knjige: "Кnjiga 

rabja" (poezija), "Izložba" (poezija), "Gazilar" 

(poezija), "Sto i jedna priča" (proza), "Jesen 

praznih oraha" (proza) i dr. 

 

189. Ulica Šekspirova 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3293/8, ide 

dijelom kp 3290/11, 3296, 3297, 3298/1 i 3299/1, 

završno do kp 3298/4, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Viliman (Viljem) Šekspir (1564-

1616)  bio je engleski pjesnik i dramski pisac, koji 

se, prema više različitih izvora, smatra za 



највећег писца на енглеском језику и драматурга 

светског гласа. Опус Шекспирових дела која су 

сачувана до данас састоји се од 38 позоришних 

комада, 154 сонета, две дуге наративне и неколико 

других поема. Његови позоришни комади су 

преведени на многе живе језике и приказују се 

свуда у свету чешће него било који други. 

Најпознатије дело му је "Хамлет". 

 

190. Улица Мехмеда Спахе  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4343, иде дуж 

кп 3291/15, делом кп 3290/11, 3310/1, и 3296, 

завршно до кп 3296, КО Сјеница. 

Образложење: Мехмед Спахо (1883-1939) је један 

од најзначајнијих босанских политичара 20. века. 

Био је министар саобраћаја Краљевине Југославије 

у влади Милана Стојадиновића и председник 

Југословенске муслиманске организације (ЈМО). 

Био је један од најгласнијих противника споразума 

Цветковић - Мачек. 

 

191. Улица Мехмеда Капетановића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3291/15, иде 

делом кп 3310/39, источно у правцу према кп 

3310/23, КО Сјеница. 

Образложење: Мехмед-бег Капетановић Љубушак 

(1839-1902) је био бошњачки политичар, писац и 

сакупљач духовног народног блага свога народа. 

Од 1893. године, па све до априла 1899. године, 

обављао је дужност градоначелника Сарајева. 

Током мандата градоначелник главни пројеката на 

којем је радио било је увођење електричне енергије 

у граду, тако да је 1. маја 1895. године Сарајево по 

први пут добило електрично осветљење а веомa 

брзо затим Сарајево је постало један од првих 

градова на свету са електричним трамвајима. 

Крајем 19. века по Босни и Херцеговини и 

суседним крајевима бавио се сакупљањем народног 

блага. Објавио је неколико кљига, а позната му је 

књига „Народно благо“ (1988). У другој, „Источно 

благо“ (1896), сабрао је и превео нове турске, 

арапске и перзијске пословице и мудре реченице. 

 

192. Улица Хусеина Башића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1208/1, иде 

дуж кп 3300/11 и 3300/10, делом кп 3299/1, 3310/1 

и дуж 3305/5, до кп 4343, КО Сјеница (улица број 

15 по Елаборату). 

Образложење: Хусеин Башић (1938-2007) је био 

књижевник, хроничар, истраживач и сакупљач 

народног стваралаштва Бошнјака, један од највећих 

бошњачких и јужнословенских стваралаца уопште. 

Писао је поезију и прозу и бавио се прикупљањем, 

истраживањем, проучавањем, објављивањем и 

презентацијом усмене књижевности Бошњака. 

Оснивач је познатог Удружења и књижевног 

часописа "Алманах". Од 1996. године је био 

председник Културног друштва Бошњака Санџака 

"Препород". Објавио је десет романа, једанаест 

књига поезије, три књиге прича и новела, као и 

najvećeg pisca na engleskom jeziku i dramaturga 

svjetskog glasa. Opus Šekspirovih djela koja su 

sačuvana do danas sastoji se od 38 pozorišnih 

komada, 154 soneta, dvije duge narativne i 

nekoliko drugih poema. Njegovi pozorišni komadi 

su prevedeni na mnoge žive jezike i prikazuju se 

svuda u svijetu češće nego bilo koji drugi. 

Najpoznatije djelo mu je "Hamlet". 

 

190. Ulica Mehmeda Spahe  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4343, ide duž 

kp 3291/15, dijelom kp 3290/11, 3310/1, i 3296, 

završno do kp 3296, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Mehmed Spaho (1883-1939) je 

jedan od najznačajnijih bosanskih političara 20. 

vijeka. Bio je ministar saobraćaja Кraljevine 

Jugoslavije u vladi Milana Stojadinovića i 

predsjednik Jugoslovenske muslimanske 

organizacije (JMO). Bio je jedan od najglasnijih 

protivnika sporazuma Cvetković - Maček. 

 

191. Ulica Mehmeda Кapetanovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3291/15, ide 

dijelom kp 3310/39, istočno u pravcu prema kp 

3310/23, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Mehmed-beg Кapetanović Ljubu-

šak (1839-1902) je bio bošnjački političar, pisac i 

sakupljač duhovnog narodnog blaga svoga naroda. 

Od 1893. godine, pa sve do aprila 1899. godine, 

obavljao je dužnost gradonačelnika Sarajeva. To-

kom mandata gradonačelnik glavni projekata na 

kojem je radio bilo je uvođenje električne energije 

u gradu, tako da je 1. maja 1895. godine Sarajevo 

po prvi put dobilo električno osvjetljenje a veoma 

brzo zatim Sarajevo je postalo jedan od prvih 

gradova na svijetu sa električnim tramvajima. 

Кrajem 19. vijeka po Bosni i Hercegovini i sus-

jednim krajevima bavio se sakupljanjem narodnog 

blaga. Objavio je nekoliko kljiga, a poznata mu je 

knjiga „Narodno blago“ (1988). U drugoj, „Istoč-

no blago“ (1896), sabrao je i preveo nove turske, 

arapske i perzijske poslovice i mudre rečenice. 

 

192. Ulica Huseina Bašića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1208/1, ide 

duž kp 3300/11 i 3300/10, dijelom kp 3299/1, 

3310/1 i duž 3305/5, do kp 4343, КO Sjenica 

(ulica broj 15 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Husein Bašić (1938-2007) je bio 

književnik, hroničar, istraživač i sakupljač 

narodnog stvaralaštva Bošnjaka, jedan od najvećih 

bošnjačkih i južnoslavenskih stvaralaca uopće. 

Pisao je poeziju i prozu i bavio se prikupljanjem, 

istraživanjem, proučavanjem, objavljivanjem i 

prezentacijom usmene književnosti Bošnjaka. 

Osnivač je poznatog Udruženja i književnog 

časopisa "Almanah". Od 1996. godine je bio 

predsjednik Кulturnog društva Bošnjaka Sandžaka 

"Preporod". Objavio je deset romana, jedanaest 

knjiga poezije, tri knjige priča i novela, kao i više 



више антологија из усмене књижевности Бошњака. 

За роман "Кривице" добио је југословенску награду 

за најбољи роман на тему револуције. За роман 

"Туђе гнијездо" добио је награду "Свјетлости" за 

најбољи роман године, као и највеће црногорско 

државно прознање "Тринаестојулску награду". 

 

193. Улица Балзакова 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3302/3, иде 

делом кп 3299/1, 3298/1, 3297 и 3296, завршно до 

кп  3295/11, КО Сјеница (улица број 17 по 

Елаборату). 

Образложење: Оноре де Балзак (1799-1850) је био 

француски романописац. Сматра се кључним 

аутором реализма. Најпознатије дело му је роман 

"Чича Горио". 

 

194. Улица Дантеова 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3302/2, иде 

делом кп 3300/10, 3299/1 и 3298/1, завршно до кп 

3297, КО Сјеница (улица број 16 по Елаборату). 

Образложење: Данте Алигијери (1265-1321) био је 

највећи италијански песник касног средњег века. 

Његово највеће дело, "Божанствена комедија" 

представља кулминацију средњовековног погледа 

на свет и основу модерног италијанског језика и 

сматра се једним од највећих ремек дела светске 

литературе. 

 

195. Улица Хамдије Шахинпашића 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4343, иде дуж 

кп 3309/1, делом кп 3310/1, дуж кп 3310/13, до кп 

3304/2 и 3304/3, КО Сјеница (улица матични број 

739995000654). 

Образложење: Хамдија Шахинпашић (1916-2003) 

је један од најпознатијих сакупљача лирских 

народних песама на нашим просторима. Читав свој 

живот посветио је прикупљању изворних лирских 

народних песама - севдалинки, које је на нарочит 

начин и интерпретирао. Сакупио је и сачувао од 

заборава око 2.000 лирских песама. Био је један од 

највећих баштиника бошњачког усменог 

песништва. Године 2002. у Сарајеву је објављена 

књига песама са нотним записима "По Таслиџи 

пала магла", у којој је ушло стотинак 

Шахинпашићевих песама. Поред поезије, значајан 

је и по прозним делима, а у приповедачком опусу 

главно место заузимају причања о Настрадин-хоџи 

(Насрудин-хоџи). 

 

196. Улица Јашара Реџепагића 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4343, иде 

делом кп 3310/22, завршно до 3311/24, КО Сјеница 

(улица матични број 739995000655). 

Образложење: Јашар Реџепагић (1929-2010) је био 

универзитетски професор и академик. Завршио је 

педагогију на Филозофском факултету у Загребу, 

1953. године, где је и докторирао 1965. године. Био 

је професор Учитељске школе и Гимназије у 

Призрену, професор Више педагошке школе и ре-

antologija iz usmene književnosti Bošnjaka. Za 

roman "Кrivice" dobio je jugoslovensku nagradu 

za najbolji roman na temu revolucije. Za roman 

"Tuđe gnijezdo" dobio je nagradu "Svjetlosti" za 

najbolji roman godine, kao i najveće crnogorsko 

državno proznanje "Trinaestojulsku nagradu". 

 

193. Ulica Balzakova 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3302/3, ide 

dijelom kp 3299/1, 3298/1, 3297 i 3296, završno 

do kp  3295/11, КO Sjenica (ulica broj 17 po 

Elaboratu). 

Obrazloženje: Onore de Balzak (1799-1850) je 

bio francuski romanopisac. Smatra se ključnim 

autorom realizma. Najpoznatije djelo mu je roman 

"Čiča Gorio". 

 

194. Ulica Danteova 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3302/2, ide 

dijelom kp 3300/10, 3299/1 i 3298/1, završno do 

kp 3297, КO Sjenica (ulica broj 16 po Elaboratu). 

Obrazloženje: Dante Aligijeri (1265-1321) bio je 

najveći italijanski pjesnik kasnog srednjeg vijeka. 

Njagovo najveće djelo, "Božanstvena komedija" 

predstavlja kulminaciju srednjovjekovnog pogleda 

na svijet i osnovu modernog italijanskog jezika i 

smatra se jednim od najvećih remek djela svjetske 

literature. 

 

195. Ulica Hamdije Šahinpašića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4343, ide duž 

kp 3309/1, dijelom kp 3310/1, duž kp 3310/13, do 

kp 3304/2 i 3304/3, КO Sjenica (ulica matični 

broj 739995000654). 

Obrazloženje: Hamdija Šahinpašić (1916-2003) je 

jedan od najpoznatijih sakupljača lirskih narodnih 

pjesama na našim prostorima. Čitav svoj život 

posvijetio je prikupljanju izvornih lirskih narodnih 

pjesama - sevdalinki, koje je na naročit način i 

interpretirao. Sakupio je i sačuvao od zaborava 

oko 2.000 lirskih pjesama. Bio je jedan od 

najvećih baštinika bošnjačkog usmenog 

pjesništva. Godine 2002. u Sarajevu je objavljena 

knjiga pjesama sa notnim zapisima "Po Taslidži 

pala magla", u kojoj je ušlo stotinak 

Šahinpašićevih pjesama. Pored poezije, značajan 

je i po proznim djelima, a u pripovjedačkom 

opusu glavno mjesto zauzimaju pričanja o 

Nastradin-hodži (Nasrudin-hodži). 

 

196. Ulica Jašara Redžepagića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4343, ide 

dijelom kp 3310/22, završno do 3311/24, КO 

Sjenica (ulica matični broj 739995000655). 

Obrazloženje: Jašar Redžepagić (1929-2010) je 

bio univerzitetski profesor i akademik. Završio je 

pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 

1953. godine, gdje je i doktorirao 1965. godine. 

Bio je profesor Učiteljske škole i Gimnazije u 

Prizrenu, profesor Više pedagoške škole i redovni 



довни професор Филозофског факултета у Приш-

тини. Посебно се бавио историјом педагогије, 

проблемима теоријске и компаративне педагогије и 

методологије педагошких истраживања. Објавио је 

велики број књига из области педагогије, као и 

неколико збирки песама.  

 

197. Улица Џелалудина Мевлане Румија 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4343, иде 

делом кп 3329/4 и 3328/1, завршно до кп 3328/3, 

КО Сјеница (улица матични број 739995000657). 

Образложење: Џелалудин Руми Мевлана (1207-

1273) је био персијски исламски филозоф, теолог, 

правник, песник и суфијски мистик из 13. века. 

Сматра се једним од највећих мистичких песника 

ислама, који је писао на персијском језику. Име 

Руми добио је због тога што је живот провео у 

Руму (Румски султанат), данашња средња Анадо-

лија, а Мевлана на фарсију значи "наш водич" или 

"наш господар". Румијева најпознатија поема је 

"Месневија", која се састоји од шест књига и бави 

се разним темама, често у облику парабола или 

анегдота написаних у сликовитом стиху. Међу 

муслиманским мистицима је позната као "Кур’ан 

на персијском". 

 

198. Улица Гази Осман паше 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 1214/1 и 

1007/2, иде дуж кп 3286/2, делом 3289/2, 3286/1, 

дуж кп 3285/1, делом кп 3275/1, дуж кп 3283/8 

(источни крак), делом 3275/1, до кп 3282, КО 

Сјеница. 

Образложење: Гази Осман паша односно Осман 

Нури-паша (1832-1900) је био маршал Османског 

царства и османски херој током Битке код Плевне 

(Руско-турски рат), 1877. године. Иако није успео 

да одбрани град, добио је титулу "Гази" због 

успеха у одбрани града током пет месеци против 

надмоћних руско-румунских снага. Султан га је 

прогласио "Маршалом палате" а османска војна 

химна названа Плевна марш је компонована у част 

његових успеха а једна четврт у Истанбулу се по 

њему зове Газиосманпаша. 

 

199. Улица Умихане Чувидине 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3286/2 и 

3285/91, иде дуж кп 3285/53, до 3285/54, КО 

Сјеница (улица матични број 739995000645). 

Образложење: Умихана Чувидина (1794-1870) je 

прва позната бошњачка песникиња. Једина њена 

изгледа у изворном облику сачувана песма је еп од 

79 стихова у осмерцу и десетерцу под насловом 

"Сарајлије иду на војску против Србије", што ју је 

песникиња спевала пре него јој је заручник поги-

нуо. Многе Умиханине песме се данас сматрају 

народним. 

 

200. Улица Салиха Угљанина 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4343, иде дуж 

кп 3285/54, преко кп 3285/1, делом кп 3275/1, 

profesor Filozofskog fakulteta u Prištini. Posebno 

se bavio historijom pedagogije, problemima teo-

rijske i komparativne pedagogije i metodologije 

pedagoških istraživanja. Objavio je veliki broj 

knjiga iz oblasti pedagogije, kao i nekoliko zbirki 

pjesama.  

 

197. Ulica Dželaludina Mevlane Rumija 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4343, ide 

dijelom kp 3329/4 i 3328/1, završno do kp 3328/3, 

КO Sjenica (ulica matični broj 739995000657). 

Obrazloženje: Dželaludin Rumi Mevlana (1207-

1273) je bio persijski islamski filozof, teolog, 

pravnik, pjesnik i sufijski mistik iz 13. vijeka. 

Smatra se jednim od najvećih mističkih pjesnika 

islama, koji je pisao na persijskom jeziku. Ime 

Rumi dobio je zbog toga što je život proveo u 

Rumu (Rumski sultanat), današnja srednja 

Anadolija, a Mevlana na farsiju znači "naš vodič" 

ili "naš gospodar". Rumijeva najpoznatija poema 

je "Mesnevija", koja se sastoji od šest knjiga i 

bavi se raznim temama, često u obliku parabola ili 

anegdota napisanih u slikovitom stihu. Među 

muslimanskim misticima je poznata kao "Кur’an 

na persijskom". 

 

198. Ulica Gazi Osman paše 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 1214/1 i 

1007/2, ide duž kp 3286/2, dijelom 3289/2, 

3286/1, duž kp 3285/1, dijelom kp 3275/1, duž kp 

3283/8 (istočni krak), dijelom 3275/1, do kp 3282, 

КO Sjenica. 

Obrazloženje: Gazi Osman paša odnosno Osman 

Nuri-paša (1832-1900) je bio maršal Osmanskog 

carstva i osmanski heroj tokom Bitke kod Plevne 

(Rusko-turski rat), 1877. godine. Iako nije uspio 

da odbrani grad, dobio je titulu "Gazi" zbog 

uspjeha u odbrani grada tokom pet mjeseci protiv 

nadmoćnih rusko-rumunskih snaga. Sultan ga je 

proglasio "Maršalom palate" a osmanska vojna 

himna nazvana Plevna marš je komponovana u 

čast njegovih uspjeha a jedna četvrt u Istanbulu se 

po njemu zove Gaziosmanpaša. 

 

199. Ulica Umihane Čuvidine 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3286/2 i 

3285/91, ide duž kp 3285/53, do 3285/54, КO 

Sjenica (ulica matični broj 739995000645). 

Obrazloženje: Umihana Čuvidina (1794-1870) je 

prva poznata bošnjačka pjesnikinja. Jedina njena 

izgleda u izvornom obliku sačuvana pjesma je ep 

od 79 stihova u osmercu i desetercu pod naslovom 

"Sarajlije idu na vojsku protiv Srbije", što ju je 

pjesnikinja spevala pre nego joj je zaručnik 

poginuo. Mnoge Umihanine pjesme se danas 

smatraju narodnim. 

 

200. Ulica Saliha Ugljanina 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4343, ide duž 

kp 3285/54, preko kp 3285/1, dijelom kp 3275/1, 



завршно до кп 3278/1, КО Сјеница (улица матични 

број 739995000648). 

Образложење: Салих Угљанин (око 1864. - после 

1934.) је бошњачки епски певач из Сјенице. Од 

1908. године је живео у Новом Пазару. Познати 

истраживач књижевног стваралаштва, Милман 

Пери са Харварда, забележио је неколико епских 

песама Салиха Угљанина. међу којима су и: 

"Женидба Ђерзелез Алије", "Пјесма од Багдада", 

"Женидба бега Љубовића", "Крајишници Турци 

избављају бега Мустајбега из сужањства", "Султан 

Селим узима Багдад".  

 

201. Улица Неџада Ибришимовића 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4343, иде дуж 

кп 3285/55, до кп 3285/1, КО Сјеница (улица 

матични број 739995000650). 

Образложење: Неџад Ибришимовић (1940-2011) је 

познати босанскохерцеговачки књижевник. Био је 

члан Удружења ликовних умјетника БиХ од 1982. 

године а до 2000. године је имао десет самосталних 

изложби. Био је председник Друштва писаца Босне 

и Херцеговине, од 1993. до 2001. године, а од 1995. 

до 1998. године главни и одговорни уредни 

часописа за књижевност "Живот". Објавио је 

велики број драма и других прозних дела, а 

најпознатије дело му је роман "Вјечник", са којим 

га је Друштво писаца БиХ кандидовало за 

Нобелову награду. Превођен је на чешки, турски, 

албански, енглески, француски, шпански, немачки 

и италијански језик.  

 

202. Улица Алије Ђерзелеза  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3285/55, иде 

дуж кп 3285/56, до кп 3285/1 и 3285/65, КО 

Сјеница. 

Образложење: Алија Ђерзелез је познати 

бошњачки епски јунак. У песмама је представљен 

као човек из народа, који пресуђује пашама и 

везирима, који сваком сме изаћи на мегдан, 

победити га чак и голим рукама, а ипак је у победи 

над противником меког срца и племените душе. 

Вук Стефановић Караџић је записао народну песму 

"Порча од Авале и Змајогњени Вук" у којој се 

спомиње Алија Ђерзелез, а Андрићева 

прва приповетка била је управо о овом 

митском јунаку. Иво Андрић је у свом делу "Пут 

Алије Ђерзелеза", 1920. године, представио Алију 

Ђерзелеза лишеног свих атрибута митске 

величанствености које му је епска народна 

умотворина придодала. 

 

203. Улица Џенгиса Реџепагића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4343, иде 

делом кп 3285/1 и 3275/1, поред кп 3275/2, до кп 

3278/1, КО Сјеница. 

Образложење: Џенгис Реџепагић (1954-2011) је био 

истакнути новопазарски ликовни уметник. 

Завршио је Факултет примењених уметсности - 

одсек сликарство у Београду. Био је дугогодишњи 

završno do kp 3278/1, КO Sjenica (ulica matični 

broj 739995000648). 

Obrazloženje: Salih Ugljanin (oko 1864. - poslije 

1934.) je bošnjački epski pjevač iz Sjenice. Od 

1908. godine je živio u Novom Pazaru. Poznati 

istraživač književnog stvaralaštva, Milman Peri sa 

Harvarda, zabilježio je nekoliko epskih pjesama 

Saliha Ugljanina. među kojima su i: "Ženidba 

Đerzelez Alije", "Pjesma od Bagdada", "Ženidba 

bega Ljubovića", "Кrajišnici Turci izbavljaju bega 

Mustajbega iz sužanjstva", "Sultan Selim uzima 

Bagdad".  

 

201. Ulica Nedžada Ibrišimovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4343, ide duž 

kp 3285/55, do kp 3285/1, КO Sjenica (ulica 

matični broj 739995000650). 

Obrazloženje: Nedžad Ibrišimović (1940-2011) je 

poznati bosanskohercegovački književnik. Bio je 

član Udruženja likovnih umjetnika BiH od 1982. 

godine a do 2000. godine je imao deset 

samostalnih izložbi. Bio je predsjednik Društva 

pisaca Bosne i Hercegovine, od 1993. do 2001. 

godine, a od 1995. do 1998. godine glavni i 

odgovorni uredni časopisa za književnost "Život". 

Objavio je veliki broj drama i drugih proznih 

djela, a najpoznatije djelo mu je roman "Vječnik", 

sa kojim ga je Društvo pisaca BiH kandidovalo za 

Nobelovu nagradu. Prevođen je na češki, turski, 

albanski, engleski, francuski, španski, njemački i 

italijanski jezik.  

 

202. Ulica Alije Đerzeleza  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3285/55, ide 

duž kp 3285/56, do kp 3285/1 i 3285/65, КO 

Sjenica. 

Obrazloženje: Alija Đerzelez je poznati bošnjački 

epski junak. U pjesmama je predstavljen kao 

čovjek iz naroda, koji presuđuje pašama i 

vezirima, koji svakom smije izaći na megdan, 

pobijediti ga čak i golim rukama, a ipak je u 

pobedi nad protivnikom mekog srca i plemenite 

duše. Vuk Stefanović Кaradžić je zapisao narodnu 

pjesmu "Porča od Avale i Zmajognjeni Vuk" u 

kojoj se spominje Alija Đerzelez, a Andrićeva 

prva pripovjetka bila je upravo o ovom mitskom 

junaku. Ivo Andrić je u svom djelu "Put Alije 

Đerzeleza", 1920. godine, predstavio Aliju 

Đerzeleza lišenog svih atributa mitske 

veličanstvenosti koje mu je epska narodna 

umotvorina pridodala. 

 

203. Ulica Džengisa Redžepagića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4343, ide 

dijelom kp 3285/1 i 3275/1, pored kp 3275/2, do 

kp 3278/1, КO Sjenica. 

Obrazloženje: Džengis Redžepagić (1954-2011) je 

bio istaknuti novopazarski likovni umjetnik. 

Završio je Fakultet primenjenih umetsnosti - 

odsek slikarstvo u Beogradu. Bio je dugogodišnji 



уредник ликовног програма и уметничке колоније 

"Сопоћанска виђења" и оснивач колоније "Санџак 

инспирација уметника". Био је члан Извршног 

одбора Бошњачког националног већа у Србији у 

периоду од 2006. до 2010. године. Од 2007. године 

радио је као доцент на Департману за уметност 

Државног универзитета у Новом Пазару. Имао је 

преко 30 самосталних и излаго је на више од 100 

колективних изложби. Добитник је више награда за 

сликарство. 

 

204. Улица Мехмеда Куртћехајића  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4343, иде 

делом кп 3283/8 и 3275/1, завршно до 3278/1, КО 

Сјеница.  

Образложење: Мехмед Шакир Куртћехајић (1844-

1872) је први бошњачки новинар и зачетник 

штампане речи и новинарства на босанском језику. 

Као обдарен и учен човек веома рано је ступио у 

државну службу, најпре као писар у седишту 

Пљеваљског кадилука, затим при суду Ново-

пазарског санџака, а затим у вилајетској служби у 

Сарајеву. Године 1868. покреће лист "Сарајевски 

цвјетник", који је излазио седмично, двојезично, с 

упоредним текстом аребицом на турском и 

ћирилицом на босанском језику. Умире у Бечу, 

1972. године, у 27. години живота. 

 

Члан 79. 

 

У насељеном месту Скрадник утврђују се следећи 

називи засеока: 

 

1. Заселак Скраднички  

Опис (обухват): Заселак обухвата простор између 

кп 160, кп 259, кп 370, кп 180 и кп 244, све у КО 

Доње Горачиће. 

Образложење: Назив засеока према насељеном 

месту Скрадник. 

 

Члан 80. 

 

У насељеном месту Страјиниће утврђују се 

следећи називи улица: 

 

1. Улица Страјинићка 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1049 , између 

кп 464 и кп 471, протеже се дуж кп 1049, кп 1048 у 

којој се и завршава, између кп 66 и кп 77, а све у 

КО Увац. 

Образложење: Традиционални назив улице уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по називу насељеног места Страјинићи, 

према којем пролази улица. 

 

2. Улица Радевића 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Вуловића 

(кп 1049), почиње у кп 1049, између кп 239 и кп 

419, протеже се дуж кп 1049, кп 172 у којој се и 

завршава, између кп 117 и кп 140, а све у КО Увац. 

urednik likovnog programa i umjetničke kolonije 

"Sopoćanska viđenja" i osnivač kolonije "Sandžak 

inspiracija umjetnika". Bio je član Izvršnog 

odbora Bošnjačkog nacionalnog veća u Srbiji u 

periodu od 2006. do 2010. godine. Od 2007. 

godine radio je kao docent na Departmanu za 

umjetnost Državnog univerziteta u Novom 

Pazaru. Imao je preko 30 samostalnih i izlago je 

na više od 100 kolektivnih izložbi. Dobitnik je 

više nagrada za slikarstvo. 

 

204. Ulica Mehmeda Кurtćehajića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4343, ide 

dijelom kp 3283/8 i 3275/1, završno do 3278/1, 

КO Sjenica.  

Obrazloženje: Mehmed Šakir Кurtćehajić (1844-

1872) je prvi bošnjački novinar i začetnik 

štampane riječi i novinarstva na bosanskom 

jeziku. Кao obdaren i učen čovjek veoma rano je 

stupio u državnu službu, najprije kao pisar u 

sjedištu Pljevaljskog kadiluka, zatim pri sudu 

Novopazarskog sandžaka, a zatim u vilajetskoj 

službi u Sarajevu. Godine 1868. pokreće list 

"Sarajevski cvjetnik", koji je izlazio sedmično, 

dvojezično, s uporednim tekstom arebicom na 

turskom i ćirilicom na bosanskom jeziku. Umire u 

Beču, 1972. godine, u 27. godini života. 

 

Član 79. 

 

U naseljenom mjestu Skradnik utvrđuju se 

sljedeći nazivi zaseoka: 

 

1. Zaselak Skradnički  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata prostor između 

kp 160, kp 259, kp 370, kp 180 i kp 244, sve u КO 

Donje Goračiće. 

Obrazloženje: Naziv zaseoka prema naseljenom 

mjestu Skradnik. 

 

Član 80. 

 

U naseljenom mjestu Strajiniće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Strajinićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1049 , između 

kp 464 i kp 471, proteže se duž kp 1049, kp 1048 

u kojoj se i završava, između kp 66 i kp 77, a sve 

u КO Uvac. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po nazivu naseljenog mjesta Strajinići, 

prema kojem prolazi ulica. 

 

2. Ulica Radevića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Vulovića 

(kp 1049), počinje u kp 1049, između kp 239 i kp 

419, proteže se duž kp 1049, kp 172 u kojoj se i 

završava, između kp 117 i kp 140, a sve u КO 



Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Радевић која у претежном 

броју живи у истом делу насеља. Припадници 

породице Радевић живе у Сјеници, Вишњеви, 

Црвском, Чипаљу, Чачку и другим местима. Међу 

познатијим представницима породице Радевић су: 

учесник Првог светског рата и један од бораца и 

рањеника на Солунском фронту (лечен у Фран-

цуској) Данило Радевић (1892-1980), угледни 

сјенички адвокат и бивши начелник Општинске 

управе и јавни правобранилац Општине Сјеница 

Милић Радевић (1933-2015), угледни домаћин Об-

рад Радевић (1925-2015), доцент на Грађевинском 

факултету у Београду др Александар В. Радевић 

(рођ. 1975. године), директор Основне школе 

"Свети Сава" на Барама (општина Сјеница) 

Верослав Радевић (рођ. 1957. године) и др. 

 

 

Члан 81. 

 

У насељеном месту Ступ утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Средојевића 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 2873, између 

кп 1020 и кп 1123/1, протеже се дуж кп 2873, кп 

2881 у којој се и завршава, између кп 727 и кп 

998/1, а све у КО Ступ.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по прези-

мену породице Средојевић чији представници у 

претежном броју живе у улици. Припадници поро-

дице Средојевић живе у Сјеници, Божовом Потоку, 

Распоганчу, Ступу, Брњици, Краљеву, Крупњу и 

другим местима. Међу познатијим припадницима 

породице Средојевић су: проф. др Зорица Средо-

јевић (рођ. 1967. године), ванредна професорица на 

Пољопривредном факултету у Београду, дугогоди-

шњи судија Основног суда у Сјеници Драгија 

Средојевић (рођ. 1954. године), наставник матема-

тике у пензији и некадашњи директор Основне 

школе „Братство-јединство“ у Дугој Пољани Миро 

Средојевић (рођ. 1947. године) и др. 

 

2. Улица Никина бара  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Средојевића (кп 2873), почиње у кп 2875, између 

кп 1019 и кп 1465, протеже се дуж кп 2875, кп 2471 

у којој се и завршава, између кп 1458 и кп 1497, а 

све у КО Ступ.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице за део насељеног места којим пролази улица, 

изведеном највероватније по имену Ника 

(непознато порекло имена) и барском подручју 

(бари која је некада била на истом подручју).  

 

3. Улица Кањевска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Блатине 

Uvac. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po pre-

zimenu porodice Radević koja u pretežnom broju 

živi u istom dijelu naselja. Pripadnici porodice 

Radević žive u Sjenici, Višnjevi, Crvskom, Čipa-

lju, Čačku i drugim mjestima. Među poznatijim 

predstavnicima porodice Radević su: učesnik 

Prvog svjetskog rata i jedan od boraca i ranjenika 

na Solunskom frontu (liječen u Francuskoj) 

Danilo Radević (1892-1980), ugledni sjenički 

advokat i bivši načelnik Općinske uprave i javni 

pravobranilac Općine Sjenica Milić Radević 

(1933-2015), ugledni domaćin Obrad Radević 

(1925-2015), docent na Građevinskom fakultetu u 

Beogradu dr Aleksandar V. Radević (rođ. 1975. 

godine), direktor Osnovne škole "Sveti Sava" na 

Barama (općina Sjenica) Veroslav Radević (rođ. 

1957. godine) i dr. 

 

Član 81. 

 

U naseljenom mjestu Stup utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Sredojevića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 2873, između 

kp 1020 i kp 1123/1, proteže se duž kp 2873, kp 

2881 u kojoj se i završava, između kp 727 i kp 

998/1, a sve u КO Stup.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Sredojević čiji predstavnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Sredojević žive u Sjenici, Božovom Potoku, 

Raspoganču, Stupu, Brnjici, Кraljevu, Кrupnju i 

drugim mjestima. Među poznatijim pripadnicima 

porodice Sredojević su: prof. dr Zorica Sredojević 

(rođ. 1967. godine), vanredna profesorica na 

Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, 

dugogodišnji sudija Osnovnog suda u Sjenici 

Dragija Sredojević (rođ. 1954. godine), nastavnik 

matematike u penziji i nekadašnji direktor 

Osnovne škole „Bratstvo-jedinstvo“ u Dugoj 

Poljani Miro Sredojević (rođ. 1947. godine) i dr. 

 

2. Ulica Nikina bara  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Sredojevića (kp 2873), počinje u kp 2875, između 

kp 1019 i kp 1465, proteže se duž kp 2875, kp 

2471 u kojoj se i završava, između kp 1458 i kp 

1497, a sve u КO Stup.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice za dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, 

izvedenom najvjerovatnije po imenu Nika 

(nepoznato porijeklo imena) i barskom području 

(bari koja je nekada bila na istom području).  

 

3. Ulica Кanjevska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Blatine 



(кп 2875), почиње у кп 938, између кп 976 и кп 

1703, протеже се дуж кп 938 у којој се и завршава, 

између кп 935 и кп 939, а све у КО Ступ. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Кањевац чији припадници у 

претежном броју живе у истом делу насеља. 

Припадници породице Кањевац живе у Сјеници, 

Ступу, Лијепвој Ријеци, Црчеву, Новом Пазару, 

Краљеву и другим местима. Међу најпознатије 

представнике породице Кањевац спадају: бивши 

председник сјеничке општине (у периоду од 1986. 

до 1989. године) Александар Кањевац (1936-2014), 

те новинар и књижевник који живи и ради у 

Београду Радоман Кањевац (рођ. 1959. године).  

 

4. Улица Ступска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Блатине 

(кп 2875), почиње у кп 1672, између кп 1686 и кп 

1677, пролази кроз кп 1672, кп 1689, кп 1714/1, кп 

1751, протеже се дуж кп 909 у којој се и завршава, 

између кп 886 и кп 910, а све у КО Ступ. 

Образложење: Назив улице према насељеном месту 

Ступ, којим највећим делом пролази улица.  

 

 

5. Улица Блатине 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Никина 

бара (кп 2875), почиње у кп 2875, између кп 991 и 

кп 1472, протеже се дуж кп 2875 у којој се и 

завршава, између кп 1787 и кп 1795, а све у КО 

Ступ. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по речи "блатине", изведеној из речи 

"блато", по карактеристичним блатним одликама 

терена подручја којим пролази улица.  

 

Члан 82. 

 

У насељеном месту Сугубине утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Балотин дол 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1498 , између 

кп 1055 и кп 1190, протеже се дуж кп 1498, кп 

1092, кп 1499 у којој се и завршава, између кп 1095 

и кп 1343, а све у КО Сугубине.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по називу места са којег је раније (до 70-тих 

година 20. века) вађена земља која је имала јаче 

везивне карактеристике и користила се у 

грађевинарству за зидање и малтерисање старијих 

кућа и других објеката коришћених на селу. Назив 

је изведен из речи блато (балото) и "дол" - долина. 

 

2. Улица Ханови 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Балотин 

дол (кп 1498), почиње у кп 1190, између кп 1108 и 

кп 967 (КО Понорац), протеже се дуж кп 1190, кп 

1108, кп 1127 у којој се и завршава, између кп 1119 

(kp 2875), počinje u kp 938, između kp 976 i kp 

1703, proteže se duž kp 938 u kojoj se i završava, 

između kp 935 i kp 939, a sve u КO Stup. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Кanjevac čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u istom dijelu naselja. 

Pripadnici porodice Кanjevac žive u Sjenici, 

Stupu, Lijepvoj Rijeci, Crčevu, Novom Pazaru, 

Кraljevu i drugim mjestima. Među najpoznatije 

predstavnike porodice Кanjevac spadaju: bivši 

predsjednik sjeničke općine (u periodu od 1986. 

do 1989. godine) Aleksandar Кanjevac (1936-

2014), te novinar i književnik koji živi i radi u 

Beogradu Radoman Кanjevac (rođ. 1959. godine).  

 

4. Ulica Stupska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Blatine 

(kp 2875), počinje u kp 1672, između kp 1686 i 

kp 1677, prolazi kroz kp 1672, kp 1689, kp 

1714/1, kp 1751, proteže se duž kp 909 u kojoj se 

i završava, između kp 886 i kp 910, a sve u КO 

Stup. 

Obrazloženje: Naziv ulice prema naseljenom 

mjestu Stup, kojim najvećim dijelom prolazi ulica.  

 

5. Ulica Blatine 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Nikina 

bara (kp 2875), počinje u kp 2875, između kp 991 

i kp 1472, proteže se duž kp 2875 u kojoj se i 

završava, između kp 1787 i kp 1795, a sve u КO 

Stup. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv uli-

ce, po riječi "blatine", izvedenoj iz riječi "blato", 

po karakterističnim blatnim odlikama terena 

područja kojim prolazi ulica.  

 

Član 82. 

 

U naseljenom mjestu Sugubine utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Balotin dol 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1498 , između 

kp 1055 i kp 1190, proteže se duž kp 1498, kp 

1092, kp 1499 u kojoj se i završava, između kp 

1095 i kp 1343, a sve u КO Sugubine.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po nazivu mjesta sa kojeg je ranije (do 70-

tih godina 20. vijeka) vađena zemlja koja je imala 

jače vezivne karakteristike i koristila se u 

građevinarstvu za zidanje i malterisanje starijih 

kuća i drugih objekata korišćenih na selu. Naziv je 

izveden iz riječi blato (baloto) i "dol" - dolina. 

 

2. Ulica Hanovi 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Balotin 

dol (kp 1498), počinje u kp 1190, između kp 1108 

i kp 967 (КO Ponorac), proteže se duž kp 1190, 

kp 1108, kp 1127 u kojoj se i završava, između kp 



и кп 1147, а све у КО Сугубине. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становиштва. 

Назив изведен по именици "хан" која означава 

грађевински објекат из периода Османског царства 

који је служио за преноћиште путника и њихових 

каравана (зграде са шталом за коње, просторијом за 

путнике и просторијом за власника зграде). 

Навјероватније да је на односном подручју било 

објеката таквог карактера, по којима је и подручје 

којим пролази улица добило назив. 

 

3. Улица Куртовића  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Балотин 

дол (кп 1498), почиње у кп 1055, између кп 1054 и 

кп 1064, пролази кроз кп 1055, протеже се дуж кп 

1496, кп 772 у којој се и завршава, између кп 803 и 

кп 657, а све у КО Сугубине. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по прези-

мену породице Куртовић чији припадници у 

претежном броју живе у истом делу насеља. 

Припадници породице Куртовић живе у Сјеници, 

Сугубинама, Ђерекарима, Долићима, Тутину, 

Новом Пазару и другим местима. Познатији 

представници породице Куртовић су: бивши судија 

и председник Основног суда у Сјеници Рифат 

Куртовић (1956-2016), познати сјенички бизнис-

мен, власник компаније "Дивља ријека" Нурадин 

Куртовић (рођ. 1956. године), месни активиста 

Фехим Куртовић (рођ. 1955. године) из Ђерекара, 

доцент на Правном факултету у Лукавици и 

професор Интернационалног универзитета у Новом 

Пазару др Рејхан Куртовић (рођ. 1980. године), 

бивши јавни тужилац основних судова у Прибоју и 

Новом Пазару и бивши судија Основног суда у 

Новом Пазару, адвокат Златан Куртовић (рођ. 1955. 

године) и др. 

 

4. Улица Лакотска   

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Балотин 

дол (кп 1092), почиње у кп 1092, између кп 1069 и 

кп 1086, протеже се дуж кп 1092, кп 1499 у којој се 

и завршава, између кп 851 и кп 1496, а све у КО 

Сугубине. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Лакота чији припадници у 

претежном броју живи у истом делу насеља. 

Припадници породице Лакота живе у Сјеници, 

Сугубинама, Новом Пазару и другим местима. 

Најпознатији представник породице Лакота је 

Ћамил Лакота (1950-2006), некадашњи генерални 

директор највећег сјеничког привредног колектива 

Текстилног комбината "Весна" и председник 

Скупштине општине Сјеница у периоду од 1989. до 

1992. године. Познатији представник породице 

Лакота је и бивши дугогогодишњи директор 

сјеничке Електродистрибуције Ћазим Лакота (рођ. 

1119 i kp 1147, a sve u КO Sugubine. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice za dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovištva. 

Naziv izveden po imenici "han" koja označava 

građevinski objekat iz perioda Osmanskog carstva 

koji je služio za prenoćište putnika i njihovih 

karavana (zgrade sa štalom za konje, prostorijom 

za putnike i prostorijom za vlasnika zgrade). 

Navjerovatnije da je na odnosnom području bilo 

objekata takvog karaktera, po kojima je i područje 

kojim prolazi ulica dobilo naziv. 

 

3. Ulica Кurtovića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Balotin 

dol (kp 1498), počinje u kp 1055, između kp 1054 

i kp 1064, prolazi kroz kp 1055, proteže se duž kp 

1496, kp 772 u kojoj se i završava, između kp 803 

i kp 657, a sve u КO Sugubine. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Кurtović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u istom dijelu naselja. 

Pripadnici porodice Кurtović žive u Sjenici, 

Sugubinama, Đerekarima, Dolićima, Tutinu, 

Novom Pazaru i drugim mjestima. Poznatiji 

predstavnici porodice Кurtović su: bivši sudija i 

predsjednik Osnovnog suda u Sjenici Rifat 

Кurtović (1956-2016), poznati sjenički biznismen, 

vlasnik kompanije "Divlja rijeka" Nuradin 

Кurtović (rođ. 1956. godine), mjesni aktivista 

Fehim Кurtović (rođ. 1955. godine) iz Đerekara, 

docent na Pravnom fakultetu u Lukavici i profesor 

Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru dr 

Rejhan Кurtović (rođ. 1980. godine), bivši javni 

tužilac osnovnih sudova u Priboju i Novom 

Pazaru i bivši sudija Osnovnog suda u Novom 

Pazaru, advokat Zlatan Кurtović (rođ. 1955. 

godine) i dr. 

 

4. Ulica Lakotska   

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Balotin 

dol (kp 1092), počinje u kp 1092, između kp 1069 

i kp 1086, proteže se duž kp 1092, kp 1499 u 

kojoj se i završava, između kp 851 i kp 1496, a 

sve u КO Sugubine. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Lakota čiji pripadnici u 

pretežnom broju živi u istom dijelu naselja. 

Pripadnici porodice Lakota žive u Sjenici, 

Sugubinama, Novom Pazaru i drugim mjestima. 

Najpoznatiji predstavnik porodice Lakota je 

Ćamil Lakota (1950-2006), nekadašnji generalni 

direktor najvećeg sjeničkog privrednog kolektiva 

Tekstilnog kombinata "Vesna" i predsjednik 

Skupštine općine Sjenica u periodu od 1989. do 

1992. godine. Poznatiji predstavnik porodice 

Lakota je i bivši dugogogodišnji direktor sjeničke 

Elektrodistribucije Ćazim Lakota (rođ. 1949. 



1949. године). 

 

5. Улица Горњoмахалска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Горњосугубљанске (кп 1497), почиње у кп 482, 

између кп 950 и кп 1497, протеже се дуж кп 482, кп 

744 у којој се и завршава, између кп 751 и кп 935, а 

све у КО Сугубине. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен из речи "махала" за 

део насељеног места.  

 

6. Улица Горњосугубљанска  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Лакотске 

(кп 365, КО Понорац), почиње у кп 1497, између кп 

972 и кп 167 (КО Понорац), протеже се дуж кп 

1497, кп 146/2 (КО Понорац), кп 482 у којој се и 

завршава, између кп 1497 и кп 731, а све у КО 

Сугубине.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по називу дела 

насељеног места којим пролази улица, односно 

према положају улице у односу на централни део 

Сугубина (у горњем делу Сугубина). 

 

Члан 83. 

 

У насељеном месту Сушица утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Сушичка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3446 иде дуж 

кп 1853, 1833, 3445 до границе са насељеним 

местом Брњица, КО Брњица.  

Образложење: Назив улице према насељеном месту 

Сушица, кроз које у највећем делу пролази улица.  

 

2. Улица Попадићка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3445 иде дуж 

кп 3447 до границе са насељеним местом Брњица, 

КО Брњица. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Попадић чији припадници  у 

претежном броју живе у улици и делу насеља уз 

њу. Припадници породице Попадић живе у 

Сјеници, Буђеву, Брњици, Штављу, Новом Пазару, 

Краљеву, Чачку и другим местима. Међу 

познатијим припадницима породице Попадић су: 

овдашњи угледни домаћин, већник Зетске 

бановине и дугогодишњи председник некадашње 

општине Буђево, учесник Другог балканског и 

Првог светског рата Сретко Попадић (1886-1945), 

познати професор географије и бивши директор 

Основне школе „Светозар Марковић“ у Сјеници 

Вукосав Попадић (рођ. 1945. године) и бивши 

официр Војске Југославије и руководилац 

Министарства унутрашњих послова Србије у 

godine). 

 

5. Ulica Gornjomahalska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Gornjosugubljanske (kp 1497), počinje u kp 482, 

između kp 950 i kp 1497, proteže se duž kp 482, 

kp 744 u kojoj se i završava, između kp 751 i kp 

935, a sve u КO Sugubine. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden iz riječi "mahala" za 

dio naseljenog mjesta.  

 

6. Ulica Gornjosugubljanska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Lakotske 

(kp 365, КO Ponorac), počinje u kp 1497, između 

kp 972 i kp 167 (КO Ponorac), proteže se duž kp 

1497, kp 146/2 (КO Ponorac), kp 482 u kojoj se i 

završava, između kp 1497 i kp 731, a sve u КO 

Sugubine.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po nazivu dijela 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, odnosno 

prema položaju ulice u odnosu na centralni dio 

Sugubina (u gornjem dijelu Sugubina). 

 

Član 83. 

 

U naseljenom mjestu Sušica utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Sušička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3446 ide duž 

kp 1853, 1833, 3445 do granice sa naseljenim 

mjestom Brnjica, КO Brnjica.  

Obrazloženje: Naziv ulice prema naseljenom 

mjestu Sušica, kroz koje u najvećem dijelu prolazi 

ulica.  

 

2. Ulica Popadićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3445 ide duž 

kp 3447 do granice sa naseljenim mjestom 

Brnjica, КO Brnjica. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Popadić čiji pripadnici  u 

pretežnom broju žive u ulici i dijelu naselja uz 

nju. Pripadnici porodice Popadić žive u Sjenici, 

Buđevu, Brnjici, Štavlju, Novom Pazaru, 

Кraljevu, Čačku i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Popadić su: 

ovdašnji ugledni domaćin, većnik Zetske 

banovine i dugogodišnji predsjednik nekadašnje 

općine Buđevo, učesnik Drugog balkanskog i 

Prvog svjetskog rata Sretko Popadić (1886-1945), 

poznati profesor geografije i bivši direktor 

Osnovne škole „Svetozar Marković“ u Sjenici 

Vukosav Popadić (rođ. 1945. godine) i bivši oficir 

Vojske Jugoslavije i rukovodilac Ministarstva 



Полицијској станици у Сјеници Јово Попадић (рођ. 

1953. године). 

 

3. Улица Крш 

Опис (обухват): Улица почиње на кп 1549, прелази 

дуж кп 1549, кп 2153 и завршава се на кп 2150/1, 

све у КО Брњица. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по речи „крш“ која 

означава каменито (стеновито, кршевито) подручје, 

према којем се простире улица. 

 

Члан 84. 

 

У насељеном месту Тријебине утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Рахићка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 4043, иде дуж 

кп 1693, кп 1697 и кп 1682, завршно до кп 4043. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Рахић чији 

припадници у претежном броју живе у истом делу 

насеља. Најпознатији представник породице Рахић 

је певачица народне музике Елвира Рахић (рођ. 

1975. године), која живи и ради у Сарајеву. 

Познатији представници породице Рахић су: 

новопазарски историчар родом из Тријебина мр 

Есад Рахић (рођ. 1960. године), бивши одборник у 

Скупштини општине Сјеница и некадашњи 

директор Јавног комуналног предузећа "Врела" у 

Сјеници Мехмед Мехо Рахић (рођ. 1947. године). 

 

2. Улица Махалска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Царичина, пролази кроз кп 

2414/1, кп 2414/23, простире се делом кп 4039, 

пролази кроз кп 746/1, простире се делом кп 4041, 

целом дужином кп 1035, делом кп 4032, целом 

дужином кп 1284, делом кп 4043 и завршава 

између кп 236 и кп 4033, КО Тријебине.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насеља којим пролази улица. Назив изведен из 

назива насеља "Махала" (према именици махала 

која означава део насеља), којим пролази улица. 

 

3. Улица Бошковићa 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Куманичкe, од кп 4045, пролази кроз кп 2511, кп 

2513, делом кп 4047, пролази кроз кп 2414/1, кп 

2435, поново кп 2414/1, простире се делом кп 4052, 

кп 4050, целом дужином кп 4051 и завршава се код 

Улице Махала, на кп 746/1, КО Тријебине. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по пре-

unutrašnjih poslova Srbije u Policijskoj stanici u 

Sjenici Jovo Popadić (rođ. 1953. godine). 

 

3. Ulica Кrš 

Opis (obuhvat): Ulica počinje na kp 1549, prelazi 

duž kp 1549, kp 2153 i završava se na kp 2150/1, 

sve u КO Brnjica. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po riječi „krš“ koja 

označava kamenito (stenovito, krševito) područje, 

prema kojem se prostire ulica. 

 

Član 84. 

 

U naseljenom mjestu Trijebine utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Rahićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 4043, ide duž 

kp 1693, kp 1697 i kp 1682, završno do kp 4043. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Rahić čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u istom dijelu 

naselja. Najpoznatiji predstavnik porodice Rahić 

je pjevačica narodne muzike Elvira Rahić (rođ. 

1975. godine), koja živi i radi u Sarajevu. 

Poznatiji predstavnici porodice Rahić su: 

novopazarski historičar rodom iz Trijebina mr 

Esad Rahić (rođ. 1960. godine), bivši odbornik u 

Skupštini općine Sjenica i nekadašnji direktor 

Javnog komunalnog preduzeća "Vrela" u Sjenici 

Mehmed Meho Rahić (rođ. 1947. godine). 

 

2. Ulica Mahalska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Caričina, prolazi kroz kp 

2414/1, kp 2414/23, prostire se dijelom kp 4039, 

prolazi kroz kp 746/1, prostire se dijelom kp 4041, 

cijelom dužinom kp 1035, dijelom kp 4032, 

cijelom dužinom kp 1284, dijelom kp 4043 i 

završava između kp 236 i kp 4033, КO Trijebine.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice za dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva za 

dio naselja kojim prolazi ulica. Naziv izveden iz 

naziva naselja "Mahala" (prema imenici mahala 

koja označava dio naselja), kojim prolazi ulica. 

 

3. Ulica Boškovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Кumaničke, od kp 4045, prolazi kroz kp 2511, kp 

2513, dijelom kp 4047, prolazi kroz kp 2414/1, kp 

2435, ponovo kp 2414/1, prostire se dijelom kp 

4052, kp 4050, cijelom dužinom kp 4051 i 

završava se kod Ulice Mahala, na kp 746/1, КO 

Trijebine. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 



зимену породице Бошковић која у претежном броју 

живи у истом делу насеља. Припадници породице 

Бошковић живе у Сјеници, Праљама, Тријебинама, 

Царичини, Краљеву, Чачку и другим местима. Ме-

ђу значајнијим представницима породице Бошко-

вић у Сјеници су: угледни домаћин из Тријебина 

Радун Бошковић (око 1880. до око 1950. године) - 

познат по томе што је значајно допринео спа-

савању припадника бошњачке националности од 

страдања у току НОР-а, дугогодишњи одборник у 

Скупштини општине Сјеница Косан Бошковић 

(1934-2015) и др. 

 

4. Улица Колашинска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Куманичке, између кп 2017 и кп 1797, простире се 

целом дужином кп 1780, делом кп 4047 и завршава 

се код Улице Сараје, на кп 2414/1, КО Тријебине. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Колашинац чији припадници 

у претежном броју живе делу насеља којим 

пролази улица. Припадници породице Колашинац 

живе у Сјеници, Тријебинама, Дујкама, Новом 

Пазару, Тутину и друим местима. Најпознатији 

представник породице Колашинац је познати 

атлетичар, репрезетнативац Србије у бацању кугле 

и учесник великог броја домаћих и међународних 

такмичења (европских и светских првенстава и 

олимпијских игара) Асмир Колашинац (рођ. 1984. 

године). 

 

5. Улица Куманичкa  

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Дубница, пролази кроз кп 1603, 

простире се делом кп 4043 и завршава се између кп 

2414/1 и кп 2521, КО Тријебине.  

Образложење: Назив улице по насељеном месту 

Куманица, према којем иде улица. 

 

6. Улица Сараје 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Махала, 

између кп 967/1 и кп 967/3, простире се целом 

дужином кп 967/2, кп 970/2, пролази кроз кп 562, 

простире се делом кп 577, кп 4039, целом дужином 

кп 890 и завршава се између кп 875 и кп 877, КО 

Тријебине. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице према именици сарај која означава дворске 

просторије. Према неким истраживањима у насељу 

којим пролази улица су били летњиковци 

Немањића (помиње се да је ту и у оближњем месту 

Царичина кћерка краља Уроша првог имала своје 

летњиковце).  

 

7. Улица Уз Пријеворац 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Кумани-

чки пут, од кп 4043, пролази кроз кп 2571, кп 2563, 

кп 2557, кп 2538, кп 2526, кп 3599, кп 3597, 

простире се делом кп 4059 и завршава се између кп 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po pre-

zimenu porodice Bošković koja u pretežnom broju 

živi u istom dijelu naselja. Pripadnici porodice 

Bošković žive u Sjenici, Praljama, Trijebinama, 

Caričini, Кraljevu, Čačku i drugim mjestima. Me-

đu značajnijim predstavnicima porodice Bošković 

u Sjenici su: ugledni domaćin iz Trijebina Radun 

Bošković (oko 1880. do oko 1950. godine) – poz-

nat po tome što je značajno doprineo spasavanju 

pripadnika bošnjačke nacionalnosti od stradanja u 

toku NOR-a, dugogodišnji odbornik u Skupštini 

općine Sjenica Кosan Bošković (1934-2015) i dr. 

 

4. Ulica Кolašinska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Кumaničke, između kp 2017 i kp 1797, prostire se 

cijelom dužinom kp 1780, dijelom kp 4047 i 

završava se kod Ulice Saraje, na kp 2414/1, КO 

Trijebine. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Кolašinac čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive dijelu naselja kojim prolazi 

ulica. Pripadnici porodice Кolašinac žive u 

Sjenici, Trijebinama, Dujkama, Novom Pazaru, 

Tutinu i druim mjestima. Najpoznatiji predstavnik 

porodice Кolašinac je poznati atletičar, 

reprezetnativac Srbije u bacanju kugle i učesnik 

velikog broja domaćih i međunarodnih takmičenja 

(evropskih i svjetskih prvenstava i olimpijskih 

igara) Asmir Кolašinac (rođ. 1984. godine). 

 

5. Ulica Кumanička  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Dubnica, prolazi kroz kp 

1603, prostire se dijelom kp 4043 i završava se 

između kp 2414/1 i kp 2521, КO Trijebine.  

Obrazloženje: Naziv ulice po naseljenom mjestu 

Кumanica, prema kojem ide ulica. 

 

6. Ulica Saraje 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Mahala, 

između kp 967/1 i kp 967/3, prostire se cijelom 

dužinom kp 967/2, kp 970/2, prolazi kroz kp 562, 

prostire se dijelom kp 577, kp 4039, cijelom 

dužinom kp 890 i završava se između kp 875 i kp 

877, КO Trijebine. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice prema imenici saraj koja označava dvorske 

prostorije. Prema nekim istraživanjima u naselju 

kojim prolazi ulica su bili ljetnjikovci Nemanjića 

(pominje se da je tu i u obližnjem mjestu Caričina 

kćerka kralja Uroša prvog imala svoje 

ljetnjikovce).  

 

7. Ulica Uz Prijevorac 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кumanički 

put, od kp 4043, prolazi kroz kp 2571, kp 2563, 

kp 2557, kp 2538, kp 2526, kp 3599, kp 3597, 

prostire se dijelom kp 4059 i završava se između 



3635 и кп 3587, КО Тријебине. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва. Назив изведен по називу Пријеворац за 

део насељеног места којим пролази улица (улица 

пролази поред, уз локалитет Пријеворац). 

 

8. Улица Озренска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Куманичке од кп 4043, пролази кроз кп 2750, кп 

2749, кп 2743, простире се делом кп 4054, кп 2807, 

пролази кроз кп 4055/1, кп 2931, кп 4055/2, 

простире се делом кп 1819 и завршава се између кп 

1820 и кп 1814, КО Тријебине.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, изведен по називу оближње планине Озрен. 

 

9. Улица Каришичка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2538, пролази 

кроз кп 2601, кп 2597/2, кп 2592, кп 2586, кп 

2584/1, кп 2589, кп 2592, кп 2599, кп 2602, кп 2617, 

кп 2623, кп 3461, простире се делом кп 4053 и 

завршава се између кп 3504 и кп 3433, КО 

Тријебине. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Каришик чији припадници у 

претежном броју живе у делу насеља којим 

пролази улица. Припадници породице Каришик 

живе у Сјеници, Тријебинама, Шарама, Новом 

Пазару и другим местима. Чланови породице 

Каришик били су: Хузеир Каришик (1928-2013), 

Сулејман Каришик (1926-2012), Суљо Каришик 

(1924-2018) – сви били учесници НОР-а. Међу 

познатијим представницима породице Каришик су: 

дугогодишњи одборник Тријебина у Скупштини 

општине Сјеница Харун Каришик (рођен 1940. 

године), спортски новинар из Новог Пазара 

(пореклом из Сјенице) Фехим Каришик (рођ. 1964. 

године), глумица Суада Каришик (рођ. 1972. 

године), позната по улози у филму „Дом за 

вешање“, сада живи и ради у Немачкој. 

 

10. Улица Орловачка   

Опис (обухват): Улица почиње између кп 3461 и кп 

3432, простире се делом кп 4053, кп 4054, кп 

4055/1 и завршава се између кп 2813 и кп 2920, КО 

Тријебине. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног станов-

ништва. Назив изведен по планинском врху Орло-

вача. 

 

11. Заселак Равна Гора 

Опис (обухват): Заселак обухвата простор између 

кп 3779, кп 3873, кп 3361 и кп 2880, КО Тријебине. 

Образложење: Традиционални топонимски назив, 

устаљен у употреби код локалног становништва, 

изведен по називу подручја – висоравни Равна 

Гора. 

kp 3635 i kp 3587, КO Trijebine. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanov-

ništva. Naziv izveden po nazivu Prijevorac za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica (ulica 

prolazi pored, uz lokalitet Prijevorac). 

 

8. Ulica Ozrenska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Кumaničke od kp 4043, prolazi kroz kp 2750, kp 

2749, kp 2743, prostire se dijelom kp 4054, kp 

2807, prolazi kroz kp 4055/1, kp 2931, kp 4055/2, 

prostire se dijelom kp 1819 i završava se između 

kp 1820 i kp 1814, КO Trijebine.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, izveden po nazivu obližnje planine Ozren. 

 

9. Ulica Кarišička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2538, prolazi 

kroz kp 2601, kp 2597/2, kp 2592, kp 2586, kp 

2584/1, kp 2589, kp 2592, kp 2599, kp 2602, kp 

2617, kp 2623, kp 3461, prostire se dijelom kp 

4053 i završava se između kp 3504 i kp 3433, КO 

Trijebine. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Кarišik čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u dijelu naselja kojim 

prolazi ulica. Pripadnici porodice Кarišik žive u 

Sjenici, Trijebinama, Šarama, Novom Pazaru i 

drugim mjestima. Članovi porodice Кarišik bili 

su: Huzeir Кarišik (1928-2013), Sulejman Кarišik 

(1926-2012), Suljo Кarišik (1924-2018) – svi bili 

učesnici NOR-a. Među poznatijim predstavnicima 

porodice Кarišik su: dugogodišnji odbornik 

Trijebina u Skupštini općine Sjenica Harun 

Кarišik (rođen 1940. godine), sportski novinar iz 

Novog Pazara (porijeklom iz Sjenice) Fehim 

Кarišik (rođ. 1964. godine), glumica Suada 

Кarišik (rođ. 1972. godine), poznata po ulozi u 

filmu „Dom za vešanje“, sada živi i radi u 

Njemačkoj. 

 

10. Ulica Orlovačka   

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 3461 i 

kp 3432, prostire se dijelom kp 4053, kp 4054, kp 

4055/1 i završava se između kp 2813 i kp 2920, 

КO Trijebine. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po planinskom vrhu 

Orlovača. 

 

11. Zaselak Ravna Gora 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata prostor između 

kp 3779, kp 3873, kp 3361 i kp 2880, КO 

Trijebine. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva, 

izveden po nazivu područja – visoravni Ravna 



 

 

Члан 85. 

 

У насељеном месту Трешњевица утврђују се 

следећи називи улица: 

 

1. Улица Куманичка 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 1631 и кп 

1382, пружа се дуж границе са насељеним местом 

Вишњева, делом кп 2065, затим прелази преко кп 

1662, кп 1384/2 и враћа се на кп 2065 и завршава се 

на њеном крају, између кп 1915, све у КО Вишњева 

и кп 159 КО Баре.  

Образложење: Назив улице по насељеном месту 

Куманица, према којем иде улица. 

 

2. Улица Борова главица 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Куманички пут, на кп 1384/2, прелази преко дела 

кп 2027, преко кп 1642, кп 1732 и завршава на кп 

2074, између кп 1854 и кп 1859, КО Вишњева. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен из именице "бор" и означава врх 

(главу, главицу) бора. 

 

3. Улица Адамовића 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Куманичке, на кп 2065, пружа се дуж кп 2076 и 

завршава између кп 2019 и кп 2026, КО Вишњева. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Адамовић чији припадници у 

претежном броју живе у истом делу насеља. 

Припадници породице Адамовић живе у Сјеници, 

Трешњевици, Крагујевцу и другим местима. 

 

Члан 86. 

 

У насељеном месту Тузиње утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Куртановска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Расно иде дуж кп 2876 све до 

границе са насељеним местом Биоц, КО Тузиње. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Куртановић чији припадници 

у претежном броју живе у делу насеља којим 

пролази улица. Припадници породице Куртановић 

живе у Сјеници, Жабрену, Врсјеницама, Тузињу, 

Новом Пазару и другим местима. Међу значајне 

представнике породице Куртановић спадају: 

истраживач геолог проф. др Рамо Куртановић (рођ. 

1949. године), аутор монографије о насељу Брњица 

у Сјеници под називом "Брњица отргнута од 

заборава", данас живи и ради у Босни и 

Gora. 

 

Član 85. 

 

U naseljenom mjestu Trešnjevica utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Кumanička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 1631 i 

kp 1382, pruža se duž granice sa naseljenim 

mjestom Višnjeva, dijelom kp 2065, zatim prelazi 

preko kp 1662, kp 1384/2 i vraća se na kp 2065 i 

završava se na njenom kraju, između kp 1915, sve 

u КO Višnjeva i kp 159 КO Bare.  

Obrazloženje: Naziv ulice po naseljenom mjestu 

Кumanica, prema kojem ide ulica. 

 

2. Ulica Borova glavica 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кumanički 

put, na kp 1384/2, prelazi preko dijela kp 2027, 

preko kp 1642, kp 1732 i završava na kp 2074, 

između kp 1854 i kp 1859, КO Višnjeva. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice za dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden iz imenice "bor" i označava vrh 

(glavu, glavicu) bora. 

 

3. Ulica Adamovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Кumaničke, na kp 2065, pruža se duž kp 2076 i 

završava između kp 2019 i kp 2026, КO Višnjeva. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Adamović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u istom dijelu naselja. 

Pripadnici porodice Adamović žive u Sjenici, 

Trešnjevici, Кragujevcu i drugim mjestima. 

 

Član 86. 

 

U naseljenom mjestu Tuzinje utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Кurtanovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Rasno ide duž kp 2876 sve do 

granice sa naseljenim mjestom Bioc, КO Tuzinje. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Кurtanović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u dijelu naselja kojim 

prolazi ulica. Pripadnici porodice Кurtanović žive 

u Sjenici, Žabrenu, Vrsjenicama, Tuzinju, Novom 

Pazaru i drugim mjestima. Među značajne 

predstavnike porodice Кurtanović spadaju: 

istraživač geolog prof. dr Ramo Кurtanović (rođ. 

1949. godine), autor monografije o naselju Brnjica 

u Sjenici pod nazivom "Brnjica otrgnuta od 

zaborava", danas živi i radi u Bosni i Hercegovini, 



Херцеговини, познати сјенички акушер др Хивзо 

Куртановић (рођ. 1956. године) данас живи и ради 

у Босни и Херцеговини. 

 

2. Улица Мујковско - Ватићка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2876 иде дуж 

2877 па преко кп 1329 до кп 1327, КО Тузиње. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презименима породица Мујковић и Ватић, чији 

припадници у претежном броју живе у делу насеља 

кроз које пролази улица. Припадници породице 

Ватић живе у Сјеници, Кијевцима, Дражевићима, 

Биоцу, Тузињу, Расну, Новом Пазару и другим 

местима. Родоначелници породице Ватић су два 

брата Рустем (који је основао село Тузиње) и Рамо 

Ват (који је основао село Кијевце). По некима 

постојао је и трећи брат Цамо, који је родоначел-

ник породице Цамовића. Представници породице 

Ватић су угледни мештани Кијеваца, а међу 

најзначајнијим је Ханефија Ватић (рођ. 1940. 

године), који је са својим синовима подигао месну 

основну школу. 

 

3. Улица Широкопутска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2876 иде 

преко кп 2383, 835, 897, 925, 943, 733 до кп 731, КО 

Тузиње.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по ширини улице 

(пута) највероватније из времена када је у селу 

било мање и кућа и улица. 

 

4. Улица Уз страну 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 925 и кп 

897, пружа се делом дуж кп 2874, дуж кп 2886 и 

завршава између кп 1058 и кп 1116, све у КО 

Тузиње. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по падини брда 

(локални израз „страна“), уз коју се налази улица 

("уз страну"). 

 

5. Улица Цамовско - Баткићка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2876 иде 

преко 1042, 250, 261 до кп 1029, КО Тузиње.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презименима породица Цамовић и Баткић чији 

припадници у претежном броју живе у истом делу 

насеља. Припадници породице Цамовић живе у 

Сјеници, Кијевцима, Дугој Пољани, Точилову, 

Углу, Новом Пазару и другим местима. 

Припадници породице Цамовић наводно воде 

порекло од трећег брата из племена Ват, Цаму, који 

се сматра родоначелником Цамовића. Припадници 

породице Баткић живе у Сјеници, Растеновићима и 

Новом Пазару. Међу познатијим представницима 

poznati sjenički akušer dr Hivzo Кurtanović (rođ. 

1956. godine) danas živi i radi u Bosni i 

Hercegovini. 

 

2. Ulica Mujkovsko - Vatićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2876 ide duž 

2877 pa preko kp 1329 do kp 1327, КO Tuzinje. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenima porodica Mujković i Vatić, čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u dijelu naselja 

kroz koje prolazi ulica. Pripadnici porodice Vatić 

žive u Sjenici, Кijevcima, Draževićima, Biocu, 

Tuzinju, Rasnu, Novom Pazaru i drugim 

mjestima. Rodonačelnici porodice Vatić su dva 

brata Rustem (koji je osnovao selo Tuzinje) i 

Ramo Vat (koji je osnovao selo Кijevce). Po 

nekima postojao je i treći brat Camo, koji je 

rodonačelnik porodice Camovića. Predstavnici 

porodice Vatić su ugledni mještani Кijevaca, a 

među najznačajnijim je Hanefija Vatić (rođ. 1940. 

godine), koji je sa svojim sinovima podigao 

mjesnu osnovnu školu. 

 

3. Ulica Širokoputska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2876 ide 

preko kp 2383, 835, 897, 925, 943, 733 do kp 731, 

КO Tuzinje.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po širini ulice (puta) 

najvjerovatnije iz vremena kada je u selu bilo 

manje i kuća i ulica. 

 

4. Ulica Uz stranu 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 925 i kp 

897, pruža se dijelom duž kp 2874, duž kp 2886 i 

završava između kp 1058 i kp 1116, sve u КO 

Tuzinje. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po padini brda 

(lokalni izraz „strana“), uz koju se nalazi ulica 

("uz stranu"). 

 

5. Ulica Camovsko - Batkićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2876 ide 

preko 1042, 250, 261 do kp 1029, КO Tuzinje.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenima porodica Camović i Batkić čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u istom dijelu 

naselja. Pripadnici porodice Camović žive u 

Sjenici, Кijevcima, Dugoj Poljani, Točilovu, 

Uglu, Novom Pazaru i drugim mjestima. 

Pripadnici porodice Camović navodno vode 

porijeklo od trećeg brata iz plemena Vat, Camu, 

koji se smatra rodonačelnikom Camovića. 

Pripadnici porodice Batkić žive u Sjenici, 

Rastenovićima i Novom Pazaru. Među poznatijim 



породице Цамовић су: угледни домаћин Рамиз 

Цамовић (рођ. 1946. године), познати сјенички 

произвођач ПВЦ столарије Фаик Цамовић (рођ. 

1973. године). 

 

6. Улица Богућанска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2876 иде 

преко кп 190/2, 190/1, 151, 137, 230, 122, 2872 до кп 

231, КО Тузиње. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Богућанин, чији припадници у 

претежном броју живе у делу насељеног места кроз 

које пролази улица. Припадници породице 

Богућанин живе у Сјеници, Богутима, Тузињу, 

Житнићима, Новом Пазару, Сарајеву и другим 

местима. Међу најзначајнијим представницима 

породице Богућанин из Сјенице су: бивши редовни 

професор на  Пољопривредно-прехрамбеном 

факултету у Сарајеву проф. др емеритус Хамид 

Богућанин (рођ. 1952. године), дугогодишњи 

директор Основне школе у Дугој Пољани Бајро 

Богућанин (рођ. 1948. године), турски новинар 

Селим Богућанин (рођ. 1978. године). 

 

7. Улица Халилов сокак 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2876 иде 

преко кп 1111 до кп 1112, КО Тузиње. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по угледном мештанину Халилу 

Куртановићу (1930-2009), поред чијег имања 

пролази улица. 

 

8. Улица Доњотузињска  

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2876 иде 

преко кп 157 (КО Тузиње) па преко кп 1193(КО 

Расно) до кп 140 (КО Тузиње).  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице. Назив улице изведен по положају у 

насељеном месту Тузиње (улица се налази у доњем 

делу насељеног места Тузиње).  

 

Члан 87. 

 

У насељеном месту Тутиће утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Кордићка 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 1134 и кп 

5/1, простире се делом кп 2793, пролази кроз кп 

5/1, кп 32, простире се делом кп 2796, пролази кроз 

кп 1013, кп 1010, простире се целом дужином кп 

1011, делом кп 2795, пролази кроз кп 982, кп 974, 

кп 968, кп 988, кп 951, кп 971, простире се делом 

кп 2794, пролази кроз кп 845, кп 850 и завршава се 

на кп 895, КО Крајиновиће.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

predstavnicima porodice Camović su: ugledni 

domaćin Ramiz Camović (rođ. 1946. godine), 

poznati sjenički proizvođač PVC stolarije Faik 

Camović (rođ. 1973. godine). 

 

6. Ulica Bogućanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2876 ide 

preko kp 190/2, 190/1, 151, 137, 230, 122, 2872 

do kp 231, КO Tuzinje. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Bogućanin, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u dijelu naseljenog mjesta 

kroz koje prolazi ulica. Pripadnici porodice 

Bogućanin žive u Sjenici, Bogutima, Tuzinju, 

Žitnićima, Novom Pazaru, Sarajevu i drugim 

mjestima. Među najznačajnijim predstavnicima 

porodice Bogućanin iz Sjenice su: bivši redovni 

profesor na  Poljoprivredno-prehrambenom 

fakultetu u Sarajevu prof. dr emeritus Hamid 

Bogućanin (rođ. 1952. godine), dugogodišnji 

direktor Osnovne škole u Dugoj Poljani Bajro 

Bogućanin (rođ. 1948. godine), turski novinar 

Selim Bogućanin (rođ. 1978. godine). 

 

7. Ulica Halilov sokak 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2876 ide 

preko kp 1111 do kp 1112, КO Tuzinje. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po uglednom mještaninu Halilu 

Кurtanoviću (1930-2009), pored čijeg imanja 

prolazi ulica. 

 

8. Ulica Donjotuzinjska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2876 ide 

preko kp 157 (КO Tuzinje) pa preko kp 1193(КO 

Rasno) do kp 140 (КO Tuzinje).  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice. Naziv ulice izveden po položaju u 

naseljenom mjestu Tuzinje (ulica se nalazi u 

donjem dijelu naseljenog mjesta Tuzinje).  

 

Član 87. 

 

U naseljenom mjestu Tutiće utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Кordićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 1134 i 

kp 5/1, prostire se dijelom kp 2793, prolazi kroz 

kp 5/1, kp 32, prostire se dijelom kp 2796, prolazi 

kroz kp 1013, kp 1010, prostire se cijelom 

dužinom kp 1011, dijelom kp 2795, prolazi kroz 

kp 982, kp 974, kp 968, kp 988, kp 951, kp 971, 

prostire se dijelom kp 2794, prolazi kroz kp 845, 

kp 850 i završava se na kp 895, КO Кrajinoviće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 



презимену породице Кордић чији припадници у 

претежном броју живе у делу насеља којим 

пролази улица. Припадници породице Кордић 

живе у Тутићима и Бијелом Пољу, а већи број их 

живи и у Херцеговини. Међу припадницима 

породице Кордић пореклом из овог краја су: 

књижевници и публицисти: Радоман Кордић (1937-

2015) и Миле Кордић (рођ. 1944. године). Међу 

познатијим припадницима породице Кордић је и 

Страјо Кордић (рођ. 1954. године). 

 

2. Заселак Горњи Бараћи  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 1108, кп 1081, 

делове кп 1109 и кп 1803, КО Крајиновиће. 

Образложење: Традиционални назив засеока 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив засеока изведен по презимену породице 

Бараћ, чији припадници у претежном броју живе у 

истом делу насеља и положају засеока у односу на 

насељено место Тутиће. Припадници породице 

Бараћ живе у Барама, Блату, Плани, Тутићима, 

Крајиновићима, Београду, Бијелом Пољу и другим 

местима. Познатији представници породице Бараћ 

су: угледни домаћини Милован Бараћ (рођ. 1947. 

године) и Љубо Бараћ (рођ. 1951. године). 

 

 

3. Заселак Доњи Бараћи  

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 1044, КО 

Крајиновиће. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по топону и 

презимену породице Бараћ, чији припадници у 

претежном броју живе у истом делу насеља и 

положају засеока у односу на насељено место 

Тутиће. Припадници породице Бараћ живе у 

Барама, Блату, Плани, Тутићима, Крајиновићима, 

Београду, Бијелом Пољу и другим местима. 

Познатији представници породице Бараћ су: 

угледни домаћини Милован Бараћ (рођ. 1947. 

године) и Љубо Бараћ (рођ. 1951. године). 

 

Члан 88. 

 

У насељеном месту Увац утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Улица Пријепољска 

Опис (обухват): Улицу чини кп 1045, КО Увац. 

Образложење: Назив улице изведен по називу 

општине и насељеног места Пријепоље, према 

којем иде улица. 

 

2. Јездимира Ловића 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1051, између 

кп 597 и кп 675, протеже се дуж кп 1051, кп 1055 у 

којој се и завршава, између кп 863 и кп 868, а све у 

КО Увац.  

Образложење: Улица представља продужетак Ули-

це Јездимира из насељеног места Сјеница. Језди-

prezimenu porodice Кordić čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u dijelu naselja kojim 

prolazi ulica. Pripadnici porodice Кordić žive u 

Tutićima i Bijelom Polju, a veći broj ih živi i u 

Hercegovini. Među pripadnicima porodice Кordić 

porijeklom iz ovog kraja su: književnici i 

publicisti: Radoman Кordić (1937-2015) i Mile 

Кordić (rođ. 1944. godine). Među poznatijim 

pripadnicima porodice Кordić je i Strajo Кordić 

(rođ. 1954. godine). 

 

2. Zaselak Gornji Baraći  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 1108, kp 

1081, dijelove kp 1109 i kp 1803, КO 

Кrajinoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv zaseoka izveden po prezimenu porodice 

Barać, čiji pripadnici u pretežnom broju žive u 

istom dijelu naselja i položaju zaseoka u odnosu 

na naseljeno mjesto Tutiće. Pripadnici porodice 

Barać žive u Barama, Blatu, Plani, Tutićima, 

Кrajinovićima, Beogradu, Bijelom Polju i drugim 

mjestima. Poznatiji predstavnici porodice Barać 

su: ugledni domaćini Milovan Barać (rođ. 1947. 

godine) i Ljubo Barać (rođ. 1951. godine). 

 

3. Zaselak Donji Baraći  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 1044, 

КO Кrajinoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po toponu i 

prezimenu porodice Barać, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u istom dijelu naselja i 

položaju zaseoka u odnosu na naseljeno mjesto 

Tutiće. Pripadnici porodice Barać žive u Barama, 

Blatu, Plani, Tutićima, Кrajinovićima, Beogradu, 

Bijelom Polju i drugim mjestima. Poznatiji 

predstavnici porodice Barać su: ugledni domaćini 

Milovan Barać (rođ. 1947. godine) i Ljubo Barać 

(rođ. 1951. godine). 

 

Član 88. 

 

U naseljenom mjestu Uvac utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Ulica Prijepoljska 

Opis (obuhvat): Ulicu čini kp 1045, КO Uvac. 

Obrazloženje: Naziv ulice izveden po nazivu 

općine i naseljenog mjesta Prijepolje, prema 

kojem ide ulica. 

 

2. Jezdimira Lovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1051, između 

kp 597 i kp 675, proteže se duž kp 1051, kp 1055 

u kojoj se i završava, između kp 863 i kp 868, a 

sve u КO Uvac.  

Obrazloženje: Ulica predstavlja produžetak Ulice 

Jezdimira iz naseljenog mjesta Sjenica. Jezdimir 



мир Ловић (1919-1943) је био учесник Народно-

ослободилачке борбе и једини народни херој 

Југославије из сјеничког краја. 

 

3. Улица Цупарска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Јездимира 

Ловића (кп 1051), почиње у кп 675, између кп 599 и 

кп 1059, протеже се дуж кп 675, кп 1052, кп 1053 у 

којој се и завршава, између кп 629/1 и кп 1046, а 

све у КО Увац. 

Образложење: Назив улице за део насељеног места 

којим пролази улица, по презимену породице 

Цупара која у претежном броју живи у истом делу 

насеља. Припадници породице Цупара живе у 

Сјеници, Увцу, Краљеву и другим местима. 

Познатији представници породице Цупара су: 

угледни домаћини Видосав Цупара (рођ. 1948. 

године), Вујадин Цупара (рођ. 1950. године) и др. 

 

4. Улица Страјинићка  

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1049, између 

кп 412 и кп 466, протеже се дуж кп 1049 у којој се и 

завршава, између кп 464 и кп 471, а све у КО Увац.  

Образложење: Традиционални назив улице 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по називу насељеног места 

Страјинићи, према којем пролази улица. 

 

 

5. Улица Јеринићка 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 916, између кп 

714 и кп 917, протеже се дуж кп 921, кп 1054 у 

којој се и завршава, између кп 635 и кп 758, а све у 

КО Увац. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Јеринић чији припадници у 

претежном броју живе у делу насеља којим 

пролази улица. Припадници породице Јеринић 

живе у Сјеници, Увцу, Чачку и другим местима. 

Познатији припадник породице Јеринић је драмски 

уметник Бранислав Јеринић (1932-2006).  

 

6. Заселак Јеринићи  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 942, све у КО Увац. 

Образложење: Традиционални назив засеока према 

презимену породице Јеринић која живи у засеоку. 

Припадници породице Јеринић живе у Сјеници, 

Увцу, Чачку и другим местима. Познатији 

припадник породице Јеринић је драмски уметник 

Бранислав Јеринић (1932-2006). 

 

Члан 89. 

 

У насељеном месту Угао утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Старосеферовска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

Lović (1919-1943) je bio učesnik Narodnooslo-

bodilačke borbe i jedini narodni heroj Jugoslavije 

iz sjeničkog kraja. 

 

3. Ulica Cuparska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Jezdimira 

Lovića (kp 1051), počinje u kp 675, između kp 

599 i kp 1059, proteže se duž kp 675, kp 1052, kp 

1053 u kojoj se i završava, između kp 629/1 i kp 

1046, a sve u КO Uvac. 

Obrazloženje: Naziv ulice za dio naseljenog 

mjesta kojim prolazi ulica, po prezimenu porodice 

Cupara koja u pretežnom broju živi u istom dijelu 

naselja. Pripadnici porodice Cupara žive u Sjenici, 

Uvcu, Кraljevu i drugim mjestima. Poznatiji 

predstavnici porodice Cupara su: ugledni 

domaćini Vidosav Cupara (rođ. 1948. godine), 

Vujadin Cupara (rođ. 1950. godine) i dr. 

 

4. Ulica Strajinićka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1049, između 

kp 412 i kp 466, proteže se duž kp 1049 u kojoj se 

i završava, između kp 464 i kp 471, a sve u КO 

Uvac.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po nazivu naseljenog mjesta Strajinići, 

prema kojem prolazi ulica. 

 

5. Ulica Jerinićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 916, između 

kp 714 i kp 917, proteže se duž kp 921, kp 1054 u 

kojoj se i završava, između kp 635 i kp 758, a sve 

u КO Uvac. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Jerinić čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u dijelu naselja kojim 

prolazi ulica. Pripadnici porodice Jerinić žive u 

Sjenici, Uvcu, Čačku i drugim mjestima. Poznatiji 

pripadnik porodice Jerinić je dramski umjetnik 

Branislav Jerinić (1932-2006).  

 

6. Zaselak Jerinići  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 942, sve u КO Uvac. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka prema 

prezimenu porodice Jerinić koja živi u zaseoku. 

Pripadnici porodice Jerinić žive u Sjenici, Uvcu, 

Čačku i drugim mjestima. Poznatiji pripadnik 

porodice Jerinić je dramski umjetnik Branislav 

Jerinić (1932-2006). 

 

Član 89. 

 

U naseljenom mjestu Ugao utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Staroseferovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 



насељеним местом Долиће иде дуж кп 2349 до 

границе са насељеним местом Карајукића Бунари, 

КО Угао.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Сеферовић која у претежном 

броју живи у истом делу насеља. Припадници 

породице Сеферовић живе у Сјеници, Долићима, 

Углу и другим местима. Познатији представници 

породице Сеферовић су: угледни домаћини Рустем 

Сеферовић (рођ. 1944. године), Фехо Сеферовић 

(рођ. 1946. године), Селим Сеферовић (рођ. 1939. 

године) и др. 

 

2. Улица Новосеферовска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2349 иде дуж 

381/1 до кп 355, КО Угао. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Сеферовић која у претежном 

броју живи у истом делу насеља и времену 

настанка улице. Припадници породице Сеферовић 

живе у Сјеници, Долићима, Углу и другим 

местима. Познатији представници породице 

Сеферовић су: угледни домаћини Рустем 

Сеферовић (рођ. 1944. године), Фехо Сеферовић 

(рођ. 1946. године), Селим Сеферовић (рођ. 1939. 

године) и др. 

 

3. Улица Главичка 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Карајукића Бунари иде дуж кп 

2348, 2352 до кп 2353, КО Угао.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице за део насељеног места којим пролази улица. 

Назив изведен по врху (глави) брда (главици) 

поред којег пролази улица.  

 

4. Улица Бибићка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2352, иде 

преко кп 1348, дуж кп 2351 и кп 2350 и завршава се 

између кп 498 и кп 417, КО Угао.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Бибић, чији припадници у 

претежном броју живе у делу насеља кроз које 

пролази улица. Припадници породице Бибић живе 

у Сјеници, Углу, Долићима, Новом Пазару, 

Сарајеву. Најпознатији представник породице 

Бибић је репрезентативац Србије у атлетици Елзан 

Бибић (рођ. 1990. године). Међу познатије пред-

ставнике породице Бибић су: некадашњи сеоски 

првак Нурадин Бибић (1882-1951), дугогодишњи 

судија новопазарског Вишег суда Адил Бибић (рођ. 

1951. године), директор Основне школе "Рифат 

Бурџовић Тршо" у Карајукића Бунарима др 

Музафер Бибић (рођ. 1980. године) и др.  

 

5. Улица Угљанска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

naseljenim mjestom Doliće ide duž kp 2349 do 

granice sa naseljenim mjestom Кarajukića Bunari, 

КO Ugao.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Seferović koja u pretežnom 

broju živi u istom dijelu naselja. Pripadnici 

porodice Seferović žive u Sjenici, Dolićima, Uglu 

i drugim mjestima. Poznatiji predstavnici porodice 

Seferović su: ugledni domaćini Rustem Seferović 

(rođ. 1944. godine), Feho Seferović (rođ. 1946. 

godine), Selim Seferović (rođ. 1939. godine) i dr. 

 

 

2. Ulica Novoseferovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2349 ide duž 

381/1 do kp 355, КO Ugao. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Seferović koja u pretežnom 

broju živi u istom dijelu naselja i vrijemenu 

nastanka ulice. Pripadnici porodice Seferović žive 

u Sjenici, Dolićima, Uglu i drugim mjestima. 

Poznatiji predstavnici porodice Seferović su: 

ugledni domaćini Rustem Seferović (rođ. 1944. 

godine), Feho Seferović (rođ. 1946. godine), 

Selim Seferović (rođ. 1939. godine) i dr. 

 

 

3. Ulica Glavička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Кarajukića Bunari ide duž kp 

2348, 2352 do kp 2353, КO Ugao.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice za dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. 

Naziv izveden po vrhu (glavi) brda (glavici) pored 

kojeg prolazi ulica.  

 

4. Ulica Bibićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2352, ide 

preko kp 1348, duž kp 2351 i kp 2350 i završava 

se između kp 498 i kp 417, КO Ugao.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Bibić, čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u dijelu naselja kroz koje 

prolazi ulica. Pripadnici porodice Bibić žive u 

Sjenici, Uglu, Dolićima, Novom Pazaru, Sarajevu. 

Najpoznatiji predstavnik porodice Bibić je 

reprezentativac Srbije u atletici Elzan Bibić (rođ. 

1990. godine). Među poznatije predstavnike 

porodice Bibić su: nekadašnji seoski prvak 

Nuradin Bibić (1882-1951), dugogodišnji sudija 

novopazarskog Višeg suda Adil Bibić (rođ. 1951. 

godine), direktor Osnovne škole "Rifat Burdžović 

Tršo" u Кarajukića Bunarima dr Muzafer Bibić 

(rođ. 1980. godine) i dr.  

 

5. Ulica Ugljanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 



насељеним местом Карајукића Бунари иде дуж кп 

2353 и завршава се између кп 381/1 и 1906, КО 

Угао. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, изведен из назива насељеног места Угао. 

 

6. Улица Главица 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Бороштица иде преко кп 1208, 

2361, 1048/1, 1036 па дуж кп 2359 до границе са 

насељеним местом Карајукића Бунари, КО Угао.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по речи "главица" 

која означава врх (главу) брда.  

 

7. Улица Караванска 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 1048/3 и 

1058 иде дуж кп 2361 до кп 2353, КО Угао. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице за део насељеног места којим пролази улица, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Највероватније да су улицом и тим делом 

насељеног места својевремено пролазили каравани.  

 

8. Улица Доњобибићка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2353, иде дуж 

кп 1780, кп 1560/1, кп 1560/2 до кп 1547, КО Угао.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Бибић, чији припадници у 

претежном броју живе у делу насеља кроз које 

пролази улица. Назив улице изведен по положају у 

односу на централни део насељеног места Угао 

(доњи део Угла). Припадници породице Бибић 

живе у Сјеници, Углу, Долићима, Новом Пазару, 

Сарајеву. Најпознатији представник породице 

Бибић је репрезентативац Србије у атлетици Елзан 

Бибић (рођ. 1990. године). Међу познатије 

представнике породице Бибић су: некадашњи 

сеоски првак Нурадин Бибић (1882-1951), 

дугогодишњи судија новопазарског Вишег суда 

Адил Бибић (рођ. 1951. године), директор Основне 

школе "Рифат Бурџовић Тршо" у Карајукића 

Бунарима др Музафер Бибић (рођ. 1980. године) и 

др.  

 

 

9. Улица Смаила Хукића 

Опис (обухват): Улица почиње на кп 2353, пружа 

се дуж кп 1709/2 и завршава код кп 1710, све у КО 

Угао. 

Образложење: Смаил Хукић – Хука (1855-1935) је 

био један од угледних првака села Угао крајем 19. 

и у првој половини 20. века. Познато је да је као 

представник села Угла, са представницима још 3 

села са овог подручја (Расна, Долића и Крње Јеле) 

био гост на свадби Краља Александра 

Карађорђевића, 1922. године. У народу се чува 

прича да том приликом није допустио краљевој 

naseljenim mjestom Кarajukića Bunari ide duž kp 

2353 i završava se između kp 381/1 i 1906, КO 

Ugao. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, izveden iz naziva naseljenog mjesta Ugao. 

 

6. Ulica Glavica 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Boroštica ide preko kp 1208, 

2361, 1048/1, 1036 pa duž kp 2359 do granice sa 

naseljenim mjestom Кarajukića Bunari, КO Ugao.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po riječi "glavica" 

koja označava vrh (glavu) brda.  

 

7. Ulica Кaravanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 1048/3 i 

1058 ide duž kp 2361 do kp 2353, КO Ugao. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice za dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Najvjerovatnije da su ulicom i tim dijelom 

naseljenog mjesta svojevrijemeno prolazili 

karavani.  

 

8. Ulica Donjobibićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2353, ide duž 

kp 1780, kp 1560/1, kp 1560/2 do kp 1547, КO 

Ugao.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio na-

seljenog mjesta kojim prolazi ulica, po prezimenu 

porodice Bibić, čiji pripadnici u pretežnom broju 

žive u dijelu naselja kroz koje prolazi ulica. Naziv 

ulice izveden po položaju u odnosu na centralni 

dio naseljenog mjesta Ugao (donji dio Ugla). 

Pripadnici porodice Bibić žive u Sjenici, Uglu, 

Dolićima, Novom Pazaru, Sarajevu. Najpoznatiji 

predstavnik porodice Bibić je reprezentativac 

Srbije u atletici Elzan Bibić (rođ. 1990. godine). 

Među poznatije predstavnike porodice Bibić su: 

nekadašnji seoski prvak Nuradin Bibić (1882-

1951), dugogodišnji sudija novopazarskog Višeg 

suda Adil Bibić (rođ. 1951. godine), direktor 

Osnovne škole "Rifat Burdžović Tršo" u 

Кarajukića Bunarima dr Muzafer Bibić (rođ. 

1980. godine) i dr.  

 

9. Ulica Smaila Hukića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje na kp 2353, pruža 

se duž kp 1709/2 i završava kod kp 1710, sve u 

КO Ugao. 

Obrazloženje: Smail Hukić – Huka (1855-1935) je 

bio jedan od uglednih prvaka sela Ugao krajem 

19. i u prvoj polovini 20. vijeka. Poznato je da je 

kao predstavnik sela Ugla, sa predstavnicima još 3 

sela sa ovog područja (Rasna, Dolića i Кrnje Jele) 

bio gost na svadbi Кralja Aleksandra 

Кarađorđevića, 1922. godine. U narodu se čuva 

priča da tom prilikom nije dopustio kraljevoj gardi 



гарди да га разоружају па се краљ заинтересовао ко 

је тај човек који одбија краљеву наредбу. Када су 

довели Смаила и његова три сапутника из ових 

крајева код краља он их је послужио цигаретом а 

Смаил је ту цигарету оставио у табакеру (кутијица 

за паковање цигарета) говорећи да хоће да је чува и 

покаже народу када се буде вратио у Угао да је то 

добио од краља. Краљ Александар је на то реаговао 

говорећи му да се неће хвалити тиме већ да ће за 

поклон добити сабљу, коју ће му на руке (директно 

у село) донети његов лични изасланик, како се и 

десило. Та сабља данас се налази у поседу 

породице Хукић. Међу познатијим представницима 

породице Хукић су: угледни домаћин и некадашњи 

одборник у Скупштини општине Сјеница Камбо 

Хукић (рођ. 1932. године), светски познати боксер 

и некадашњи првак света у крузер категорији 

Муамер Хукић (рођ. 1984. године), познат као 

Марко Хук.    

 

10. Улица Курбашевска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2361 иде дуж 

кп 2363 и завршава се између кп 1208 и 1925, КО 

Угао. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Курбашевић чији припадници 

живе у улици. Припадници породице Курбашевић 

живе у Углу, Бороштици, Новом Пазару и другим 

местима.  

 

11. Заселак Јурије 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 1208, 

1196, 1191 и 1167, КО Угао. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив је непознате етимологије.   

 

12. Заселак Горчевићи 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 1906, 

1676, 1690 и 1686, КО Угао. 

Образложење: Традиционални назив засеока, према 

породици Горчевић, чији припадници живе у 

засеоку. Припадници породице Горчевић живе у 

Углу, Расну, Карајукића Бунарима и у другим 

местима. Познатији представник породице 

Горчевић је некадашњи одборник у Скупштини 

општине Сјеница и овдашњи матичар Нагип 

Горчевић (рођ. 1963. године). 

 

Члан 90. 

 

У насељеном месту Урсуле утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Баждарска 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 4277, између 

кп 1332 и кп 3168, протеже се дуж кп 4277, кп 4285 

у којој се и завршава, између кп 4051 и кп 4150, а 

све у КО Урсуле. 

da ga razoružaju pa se kralj zainteresovao ko je taj 

čovjek koji odbija kraljevu naredbu. Кada su 

doveli Smaila i njegova tri saputnika iz ovih 

krajeva kod kralja on ih je poslužio cigaretom a 

Smail je tu cigaretu ostavio u tabakeru (kutijica za 

pakovanje cigareta) govoreći da hoće da je čuva i 

pokaže narodu kada se bude vratio u Ugao da je to 

dobio od kralja. Кralj Aleksandar je na to 

reagovao govoreći mu da se neće hvaliti time već 

da će za poklon dobiti sablju, koju će mu na ruke 

(direktno u selo) doneti njegov lični izaslanik, 

kako se i desilo. Ta sablja danas se nalazi u 

posedu porodice Hukić. Među poznatijim 

predstavnicima porodice Hukić su: ugledni 

domaćin i nekadašnji odbornik u Skupštini općine 

Sjenica Кambo Hukić (rođ. 1932. godine), 

svjetski poznati bokser i nekadašnji prvak svijeta 

u kruzer kategoriji Muamer Hukić (rođ. 1984. 

godine), poznat kao Marko Huk.    

 

10. Ulica Кurbaševska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2361 ide duž 

kp 2363 i završava se između kp 1208 i 1925, КO 

Ugao. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Кurbašević čiji pripadnici 

žive u ulici. Pripadnici porodice Кurbašević žive u 

Uglu, Boroštici, Novom Pazaru i drugim 

mjestima.  

 

11. Zaselak Jurije 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 1208, 

1196, 1191 i 1167, КO Ugao. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv je nepoznate etimologije.   

 

12. Zaselak Gorčevići 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 1906, 

1676, 1690 i 1686, КO Ugao. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, prema 

porodici Gorčević, čiji pripadnici žive u zaseoku. 

Pripadnici porodice Gorčević žive u Uglu, Rasnu, 

Кarajukića Bunarima i u drugim mjestima. 

Poznatiji predstavnik porodice Gorčević je 

nekadašnji odbornik u Skupštini općine Sjenica i 

ovdašnji matičar Nagip Gorčević (rođ. 1963. 

godine). 

 

Član 90. 

 

U naseljenom mjestu Ursule utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Baždarska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 4277, između 

kp 1332 i kp 3168, proteže se duž kp 4277, kp 

4285 u kojoj se i završava, između kp 4051 i kp 

4150, a sve u КO Ursule. 



Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив је 

изведен по презимену породице Баждар чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Баждар / Баждаревић живе у 

Сјеници, Урсулама, Раждагињи, Прибоју, Горажду, 

Сарајеву. Међу значајније припаднике породице 

Баждар су Нурчо Баждар (1945-2016), бивши првак 

Србије и Југославије и вицешампион Европе у 

петобоју за слепе, др Ханефија Баждар (интерниста 

кардиолог Дома здравља у Новој Вароши, задњих 

деценија 20. и прве деценије 21. века), бивши 

фудбалски репрезентатицац Југославије Мехмед - 

Меша Баждаревић (рођ. 1960. године), дугого-

дишњи директор Гимназије у Сјеници и професор 

географије Мурат Баждаревић (рођ. 1948. године), 

специјалиста опште стоматологије у сјеничком 

Дому здравља др Нурадин Баждаревић (рођ. 1965. 

године).  

 

2. Улица Вејсиловска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Баждарске (кп 4285), почиње у кп 4284, између кп 

3040 и кп 3042, протеже се дуж кп 4284, кп 4191, 

кп 4282, кп 4280 у којој се и завршава, између кп 

2432 и кп 2566, а све у КО Урсуле. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив улице 

изведен по презимену породице Вејсиловић, чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Вејсиловић живе у Сјеници, 

Урсулама, Понорцу, Сарајеву. У Сјеницу су 

доселили после Другог светског рата из Урсула.  

 

3. Улица Брежђанска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Баждарске (кп 4285), почиње у кп 3095, између кп 

3094 и кп 3126, протеже се дуж кп 3095, кп 3101, 

пролази кроз кп 3111, кп 3116, кп 2007, кп 2024/1, 

кп 2075, кп 2109 у којој се и завршава, између кп 

2108 и кп 2274, а све у КО Урсуле. 

Образложење: Назив улице по називу Брежђе дела 

насељеног места кроз које пролази улица. 

 

4. Улица Урсуљанска  

Опис (обухват): Улица почиње у кп 3167, између 

кп 1942 и кп 3162, протеже се дуж кп 3167, кп 

4277, кп 4271/1 у којој се и завршава, између кп 

2152 и кп 2155, а све у КО Урсуле.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за улицу према називу насељеног места Урсуле, 

према којем иде улица.  

 

5. Заселак Муховићи  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 3828/1, све у КО Урсуле. 

Образложење: Традиционални назив засеока, уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv je 

izveden po prezimenu porodice Baždar čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Baždar / Baždarević žive u 

Sjenici, Ursulama, Raždaginji, Priboju, Goraždu, 

Sarajevu. Među značajnije pripadnike porodice 

Baždar su Nurčo Baždar (1945-2016), bivši prvak 

Srbije i Jugoslavije i vicešampion Evrope u 

petoboju za slepe, dr Hanefija Baždar (internista 

kardiolog Doma zdravlja u Novoj Varoši, zadnjih 

decenija 20. i prve decenije 21. vijeka), bivši 

fudbalski reprezentaticac Jugoslavije Mehmed - 

Meša Baždarević (rođ. 1960. godine), dugogo-

dišnji direktor Gimnazije u Sjenici i profesor 

geografije Murat Baždarević (rođ. 1948. godine), 

specijalista opšte stomatologije u sjeničkom 

Domu zdravlja dr Nuradin Baždarević (rođ. 1965. 

godine).  

 

2. Ulica Vejsilovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Baždarske 

(kp 4285), počinje u kp 4284, između kp 3040 i 

kp 3042, proteže se duž kp 4284, kp 4191, kp 

4282, kp 4280 u kojoj se i završava, između kp 

2432 i kp 2566, a sve u КO Ursule. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv ulice 

izveden po prezimenu porodice Vejsilović, čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Vejsilović žive u Sjenici, 

Ursulama, Ponorcu, Sarajevu. U Sjenicu su 

doselili poslije Drugog svjetskog rata iz Ursula.  

 

3. Ulica Brežđanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Baždarske 

(kp 4285), počinje u kp 3095, između kp 3094 i 

kp 3126, proteže se duž kp 3095, kp 3101, prolazi 

kroz kp 3111, kp 3116, kp 2007, kp 2024/1, kp 

2075, kp 2109 u kojoj se i završava, između kp 

2108 i kp 2274, a sve u КO Ursule. 

Obrazloženje: Naziv ulice po nazivu Brežđe dijela 

naseljenog mjesta kroz koje prolazi ulica. 

 

4. Ulica Ursuljanska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 3167, između 

kp 1942 i kp 3162, proteže se duž kp 3167, kp 

4277, kp 4271/1 u kojoj se i završava, između kp 

2152 i kp 2155, a sve u КO Ursule.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

ulicu prema nazivu naseljenog mjesta Ursule, 

prema kojem ide ulica.  

 

5. Zaselak Muhovići  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 3828/1, sve u КO Ursule. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 



изведен по породици Муховић чији припадници 

живе у засеоку. Припадници породице Муховић 

живе у Сјеници, Дружинићима, Урсулама, Понор-

цу, Сугубинама и другим местима. Међу познати-

јим припадницима породице Муховић су: познати 

сјенички банкар 80-тих и 90-тих година 20. века 

Јакуп Муховић (1940-2000), привредници Заим 

Муховић (рођ. 1955. године) и Зејнил Муховић 

(рођ. 1950. године), истакнути београдски бизнис-

мен и познати дародавац Енвер Муховић (рођ. 

1963. године), привредник Хасан Муховић (рођ. 

1948. године), др Алмина Муховић (рођ. 1976. 

године), стоматолози др Фарук Муховић (рођ. 

1970. године) и др Амер Муховић (рођ. 1974. 

године). 

 

6. Заселак Тотићи  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 2958, све у КО Урсуле. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив по породици Тотић чији припадници живе у 

засеоку. Припадници породице Тотић живе у 

Сјеници, Урсулама, Папићима, Грабовици, Новом 

Пазару и другим местима. Понатији припадници 

породици Тотић су: учесник НОР-а Иљаз Тотић 

(1895-1991), некадашњи економиста у Здравстве-

ном центру Ужице, директор Радиотелевизије Нови 

Пазар и професор на Државном универзитету у 

Новом Пазару проф. др Ибрахим Тотић (рођ. 1956. 

године) и др. 

 

7. Заселак Баждари  

Опис (обухват): Заселак се простире унутар 

површине кп 141, кп 181, све у КО Урсуле. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив засеока по породици Баждар која живи у 

засеоку. Припадници породице Баждар / Баждаре-

вић живе у Сјеници, Урсулама, Раждагињи, При-

боју, Горажду, Сарајеву. Међу значајније припад-

нике породице Баждар су Нурчо Баждар (1945-

2016), бивши првак Србије и Југославије и вицеша-

мпион Европе у петобоју за слепе, др Ханефија 

Баждар (интерниста кардиолог Дома здравља у 

Новој Вароши, задњих деценија 20. и прве деценије 

21. века), бивши фудбалски репрезентатицац 

Југославије Мехмед - Меша Баждаревић (рођ. 1960. 

године), дугогодишњи директор Гимназије у 

Сјеници и професор географије Мурат Баждаревић 

(рођ. 1948. године), специјалиста опште стома-

тологије у сјеничком Дому здравља др Нурадин 

Баждаревић (рођ. 1965. године). 

 

Члан 91. 

 

У насељеном месту Ушак утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Ушачка 

Naziv izveden po porodici Muhović čiji pripadnici 

žive u zaseoku. Pripadnici porodice Muhović žive 

u Sjenici, Družinićima, Ursulama, Ponorcu, 

Sugubinama i drugim mjestima. Među poznatijim 

pripadnicima porodice Muhović su: poznati 

sjenički bankar 80-tih i 90-tih godina 20. vijeka 

Jakup Muhović (1940-2000), privrednici Zaim 

Muhović (rođ. 1955. godine) i Zejnil Muhović 

(rođ. 1950. godine), istaknuti beogradski 

biznismen i poznati darodavac Enver Muhović 

(rođ. 1963. godine), privrednik Hasan Muhović 

(rođ. 1948. godine), dr Almina Muhović (rođ. 

1976. godine), stomatolozi dr Faruk Muhović 

(rođ. 1970. godine) i dr Amer Muhović (rođ. 

1974. godine). 

 

6. Zaselak Totići  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 2958, sve u КO Ursule. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv po porodici Totić čiji pripadnici žive u 

zaseoku. Pripadnici porodice Totić žive u Sjenici, 

Ursulama, Papićima, Grabovici, Novom Pazaru i 

drugim mjestima. Ponatiji pripadnici porodici 

Totić su: učesnik NOR-a Iljaz Totić (1895-1991), 

nekadašnji ekonomista u Zdravstvenom centru 

Užice, direktor Radiotelevizije Novi Pazar i 

profesor na Državnom univerzitetu u Novom 

Pazaru prof. dr Ibrahim Totić (rođ. 1956. godine) i 

dr. 

 

7. Zaselak Baždari  

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 141, kp 181, sve u КO Ursule. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv zaseoka po porodici Baždar koja živi u 

zaseoku. Pripadnici porodice Baždar / Baždarević 

žive u Sjenici, Ursulama, Raždaginji, Priboju, 

Goraždu, Sarajevu. Među značajnije pripadnike 

porodice Baždar su Nurčo Baždar (1945-2016), 

bivši prvak Srbije i Jugoslavije i vicešampion 

Evrope u petoboju za slepe, dr Hanefija Baždar 

(internista kardiolog Doma zdravlja u Novoj 

Varoši, zadnjih decenija 20. i prve decenije 21. 

vijeka), bivši fudbalski reprezentaticac Jugoslavije 

Mehmed - Meša Baždarević (rođ. 1960. godine), 

dugogodišnji direktor Gimnazije u Sjenici i 

profesor geografije Murat Baždarević (rođ. 1948. 

godine), specijalista opšte stomatologije u 

sjeničkom Domu zdravlja dr Nuradin Baždarević 

(rođ. 1965. godine). 

 

Član 91. 

 

U naseljenom mjestu Ušak utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Ušačka 



Опис (обухват): Улица почиње у кп 192, између кп 

2/1 и кп 218, протеже се дуж кп 192 у којој се и 

завршава, између кп 454 и кп 3421, а све у КО 

Доње Лопиже. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, према насељеном месту Ушак.  

 

Члан 92. 

 

У насељеном месту Фијуље утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Пешковска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Угљанске 

(кп 2043), почиње у кп 1332, између кп 1328 и кп 

1334, протеже се дуж кп 1332, кп 1347, кп 2046 у 

којој се и завршава, између кп 1393 и кп 1649, а све 

у КО Фијуљ. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив изве-

ден по презимену породице Пешковић која живи у 

улици. Припадници породице Пешковић живе у 

Сјеници, Фијуљу, Чипаљу и другим местима. 

 

2. Улица Угљанска 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 2043, између 

кп 1294 и кп 1911, протеже се дуж кп 2043 у којој 

се и завршава, између кп 1198 и кп 1108, а све у КО 

Фијуљ. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Угљанин која живи у улици. 

Припадниди породице Угљанин живе у Сјеници, 

Углу, Фијуљу, Тутину, Новом Пазару и другим 

местима. Један од најпознатијих припадника 

породице Угљанин је велики епски певач са 

Пештери Салих Угљанин (око 1864. - после 1934.). 

Најпознатији представник породице Угљани данас 

је бивши министар у Влади Србије и некадашњи 

градоначелник Новог Пазара Сулејман Угљанин 

(рођ. 1953. године).  

 

3. Улица Долићанска 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1904, између 

кп 1902 и кп 1903, пролази кроз кп 1904, кп 1480, 

кп 1511, кп 1548, протеже се дуж кп 2047 у којој се 

и завршава, између кп 1601 и кп 1640, а све у КО 

Фијуљ. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по прези-

мену породице Долићанин која живи у улици. 

Припадници породице Долићанин данас живе у 

Сјеници, Фијуљу и Шарама. Најпознатији предс-

тавник породице Долићанин је проф. др емеритус 

Ћемал Долићанин (рођ. 1950. године), бивши декан 

Електротехничког факултета у Приштини и ректор 

Државног универзитета у Новом Пазару. Међу 

познатије представнике породице Долићанин је и 

певач познате фолк групе "Нервозни поштар" 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 192, između 

kp 2/1 i kp 218, proteže se duž kp 192 u kojoj se i 

završava, između kp 454 i kp 3421, a sve u КO 

Donje Lopiže. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, prema naseljenom mjestu Ušak.  

 

Član 92. 

 

U naseljenom mjestu Fijulje utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Peškovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Ugljanske 

(kp 2043), počinje u kp 1332, između kp 1328 i 

kp 1334, proteže se duž kp 1332, kp 1347, kp 

2046 u kojoj se i završava, između kp 1393 i kp 

1649, a sve u КO Fijulj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Pešković koja živi 

u ulici. Pripadnici porodice Pešković žive u 

Sjenici, Fijulju, Čipalju i drugim mjestima. 

 

2. Ulica Ugljanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 2043, između 

kp 1294 i kp 1911, proteže se duž kp 2043 u kojoj 

se i završava, između kp 1198 i kp 1108, a sve u 

КO Fijulj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Ugljanin koja živi u ulici. 

Pripadnidi porodice Ugljanin žive u Sjenici, Uglu, 

Fijulju, Tutinu, Novom Pazaru i drugim mjestima. 

Jedan od najpoznatijih pripadnika porodice 

Ugljanin je veliki epski pjevač sa Pešteri Salih 

Ugljanin (oko 1864. - poslije 1934.). Najpoznatiji 

predstavnik porodice Ugljani danas je bivši 

ministar u Vladi Srbije i nekadašnji gradonačelnik 

Novog Pazara Sulejman Ugljanin (rođ. 1953. 

godine).  

 

3. Ulica Dolićanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1904, između 

kp 1902 i kp 1903, prolazi kroz kp 1904, kp 1480, 

kp 1511, kp 1548, proteže se duž kp 2047 u kojoj 

se i završava, između kp 1601 i kp 1640, a sve u 

КO Fijulj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Dolićanin koja živi u ulici. 

Pripadnici porodice Dolićanin danas žive u 

Sjenici, Fijulju i Šarama. Najpoznatiji predstavnik 

porodice Dolićanin je prof. dr emeritus Ćemal 

Dolićanin (rođ. 1950. godine), bivši dekan 

Elektrotehničkog fakulteta u Prištini i rektor 

Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Među 

poznatije predstavnike porodice Dolićanin je i 

pjevač poznate folk grupe "Nervozni poštar" 



Нусрет Долићанин (рођ. 1958. године). 

 

4. Улица Делевска 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 2040, између 

кп 1800 и кп 1833, протеже се дуж кп 2040, кп 

2041, кп 2048 у којој се и завршава, између кп 1821 

и кп 1829, а све у КО Фијуљ. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Делевић која живи у улици. 

Припадници породице Делевић живе у Сјеници, 

Фијуљу и другим местима. 

 

5. Улица Пудалија  

Опис (обухват): Улица почиње у кп 2041, између 

кп 1759 и кп 2040, иде дуж кп 2041 до кп 1721, 

даље дуж кп 2048, до краја насељеног места 

Фијуље, између 1821 и 1829, а све у КО Фијуљ.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице за део насељеног места који пролази кроз 

више углавном ненастањених места. Назив 

непознате етимологије. 

 

6. Заселак Папића стан 

Опис (обухват): Заселак обухвата део кп 161/10, 

КО Фијуљ. 

Образложење: Традиционални назив засеока 

устаљен у употреби код локалног становништва, по 

презимену породице Нусрета Папића (рођ. 1949. 

године) која живи у засеоку. Припадници породице 

Папић живе у Сјеници, Папићима, Медарима, 

Новом Пазару, Сарајеву и другим местима. 

 

Члан 93. 

 

У насељеном месту Царичина утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Махалска 

Опис (обухват): Почиње од границе са насељеним 

местом Тријебине, између кп 259/2 и кп 727, пружа 

се целом дужином кп 262, кп 681, делом дуж кп 

683, прелази преко кп 688, делом дуж кп 743, 

скреће и иде делом дуж кп 742, прелази преко кп 

345, кп 358, кп 360, пружа се делом дуж кп 741, 

прелази преко кп 49, делом дуж кп 172 и кп 736, 

улица се завршава између кп 138 и кп 49, све у КО 

Царичина. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице за део насељеног места којим пролази улица, 

изведен из назива насеља "Махала" (према 

именици махала која означава део насеља), којим 

пролази улица. Улица је заједничка са насељеним 

местом Тријебине. 

 

Члан 94. 

 

У насељеном месту Цетановиће утврђују се 

следећи називи улица: 

 

Nusret Dolićanin (rođ. 1958. godine). 

 

4. Ulica Delevska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 2040, između 

kp 1800 i kp 1833, proteže se duž kp 2040, kp 

2041, kp 2048 u kojoj se i završava, između kp 

1821 i kp 1829, a sve u КO Fijulj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Delević koja živi u ulici. 

Pripadnici porodice Delević žive u Sjenici, Fijulju 

i drugim mjestima. 

 

5. Ulica Pudalija  

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 2041, između 

kp 1759 i kp 2040, ide duž kp 2041 do kp 1721, 

dalje duž kp 2048, do kraja naseljenog mjesta 

Fijulje, između 1821 i 1829, a sve u КO Fijulj.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice za dio naseljenog mjesta koji prolazi kroz 

više uglavnom nenastanjenih mjesta. Naziv 

nepoznate etimologije. 

 

6. Zaselak Papića stan 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata dio kp 161/10, 

КO Fijulj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva, po 

prezimenu porodice Nusreta Papića (rođ. 1949. 

godine) koja živi u zaseoku. Pripadnici porodice 

Papić žive u Sjenici, Papićima, Medarima, Novom 

Pazaru, Sarajevu i drugim mjestima. 

 

Član 93. 

 

U naseljenom mjestu Caričina utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 

1. Ulica Mahalska 

Opis (obuhvat): Počinje od granice sa naseljenim 

mjestom Trijebine, između kp 259/2 i kp 727, 

pruža se cijelom dužinom kp 262, kp 681, dijelom 

duž kp 683, prelazi preko kp 688, dijelom duž kp 

743, skreće i ide dijelom duž kp 742, prelazi 

preko kp 345, kp 358, kp 360, pruža se dijelom 

duž kp 741, prelazi preko kp 49, dijelom duž kp 

172 i kp 736, ulica se završava između kp 138 i kp 

49, sve u КO Caričina. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice za dio naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, 

izveden iz naziva naselja "Mahala" (prema 

imenici mahala koja označava dio naselja), kojim 

prolazi ulica. Ulica je zajednička sa naseljenim 

mjestom Trijebine. 

 

Član 94. 

 

U naseljenom mjestu Cetanoviće utvrđuju se 

sljedeći nazivi ulica: 

 



1. Улица Тутинска  

Опис (обухват): Улица почиње између кп 383 и кп 

421, пружа се дуж кп 2238, прелази преко кп 

1247/2, затим прелази преко кп 2238, преко кп 

1231/1, кп 1235, кп 1240, кп 1241, дуж кп 1872, кп 

1870, кп 1865, преко кп 1863, делом кп 1852, кп 

1845, кп 1847, кп 1841, кп 1836, кп 1809, кп 1811, 

кп 1813, кп 1817, кп 1818, кп 1819, кпд 1821, кп 

1820, кп 1796, дуж кп 1799 и делом кп 1802, дуж кп 

1800, кп 1801, кп 2051, кп 2055, делом кп 1711, кп 

2056, кп 1709, дуж кп 1705/2, делом кп 1706, делом 

кп 1686, до кп 1689, до границе са насељеним 

местом Буђево, где и завршава, а све у КО 

Цетановиће.  

Образложење: Назив улице по суседној општини и 

насељеном месту Тутин према којем иде улица. 

 

2. Улица Врелска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2242, иде дуж 

кп 2243 и 2244 и завршава се између кп 1896 и 

1883, КО Цетановиће.  

Образложење: Назив улице по изворишту по 

називу Врела, у чијој близини полази улица. 

 

3. Улица Раса 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2242, иде дуж 

кп 2242, делом кп 1695, где и завршава, КО 

Цетановиће.  

Образложење: Назив улице по шуми са називом 

Раса, поред које пролази улица. 

 

4. Улица Цетанско-Буђевска 

Опис (обухват): Улица почиње од улице Тутинске, 

између кп 1245 и кп 1244, пружа се делом дуж кп 

2238, и завршава се на граници са насељеним 

местом Буђево, између кп 1640 и кп 1684, све у КО 

Цетановиће. 

Образложење: Назив улице изведен из назива 

насељених места Цетановиће и Буђево, које спаја 

улица. 

 

Члан 95. 

 

У насељеном месту Црвско утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Александра Лешњака 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 5149 и кп 

5159, простире се целом дужином кп 7486 и 

завршава се на раскрсници двеју улица Дуге и 

Маслачке, између кп 5517 и кп 5252, КО Гошево.  

Образложење: Александар Лешњак (1910-1941) је 

био један од истакнутијих бораца са подручја 

Месне заједнице Баре на самом почетку НОР-а. 

Рођен је 1910. године у селу Црвско. Био је биран 

за месног начелника (кмета). Погинуо је током 

борби против италијанске војске, на Барама, 12. 

јула 1941. године. 

 

2. Улица Лешњачка 

1. Ulica Tutinska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 383 i kp 

421, pruža se duž kp 2238, prelazi preko kp 

1247/2, zatim prelazi preko kp 2238, preko kp 

1231/1, kp 1235, kp 1240, kp 1241, duž kp 1872, 

kp 1870, kp 1865, preko kp 1863, dijelom kp 

1852, kp 1845, kp 1847, kp 1841, kp 1836, kp 

1809, kp 1811, kp 1813, kp 1817, kp 1818, kp 

1819, kpd 1821, kp 1820, kp 1796, duž kp 1799 i 

dijelom kp 1802, duž kp 1800, kp 1801, kp 2051, 

kp 2055, dijelom kp 1711, kp 2056, kp 1709, duž 

kp 1705/2, dijelom kp 1706, dijelom kp 1686, do 

kp 1689, do granice sa naseljenim mjestom 

Buđevo, gdje i završava, a sve u КO Cetanoviće.  

Obrazloženje: Naziv ulice po susjednoj općini i 

naseljenom mjestu Tutin prema kojem ide ulica. 

 

2. Ulica Vrelska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2242, ide duž 

kp 2243 i 2244 i završava se između kp 1896 i 

1883, КO Cetanoviće.  

Obrazloženje: Naziv ulice po izvorištu po nazivu 

Vrela, u čijoj blizini polazi ulica. 

 

3. Ulica Rasa 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2242, ide duž 

kp 2242, dijelom kp 1695, gdje i završava, КO 

Cetanoviće.  

Obrazloženje: Naziv ulice po šumi sa nazivom 

Rasa, pored koje prolazi ulica. 

 

4. Ulica Cetansko-Buđevska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od ulice Tutinske, 

između kp 1245 i kp 1244, pruža se dijelom duž 

kp 2238, i završava se na granici sa naseljenim 

mjestom Buđevo, između kp 1640 i kp 1684, sve 

u КO Cetanoviće. 

Obrazloženje: Naziv ulice izveden iz naziva nase-

ljenih mjesta Cetanoviće i Buđevo, koje spaja 

ulica. 

 

Član 95. 

 

U naseljenom mjestu Crvsko utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Aleksandra Lešnjaka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 5149 i 

kp 5159, prostire se cijelom dužinom kp 7486 i 

završava se na raskrsnici dvijeju ulica Duge i 

Maslačke, između kp 5517 i kp 5252, КO Goševo.  

Obrazloženje: Aleksandar Lešnjak (1910-1941) je 

bio jedan od istaknutijih boraca sa područja 

Mjesne zajednice Bare na samom početku NOR-a. 

Rođen je 1910. godine u selu Crvsko. Bio je biran 

za mjesnog načelnika (kmeta). Poginuo je tokom 

borbi protiv italijanske vojske, na Barama, 12. jula 

1941. godine. 

 

2. Ulica Lešnjačka 



Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Александра Лешњака, од кп 7486, пролази кроз кп 

5482, кп 5484, кп 5450, 5445 и завршава се на кп 

5443/2, КО Гошево. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по прези-

мену породице Лешњак чији припадници у 

претежном броју живи у улици. Припадници поро-

дице Лешњак живе у Црвском, Чачку, Крагујевцу и 

другим местима. Познатији припадници Лешњак 

су: Александар Лешњак (1910-1941), учесник НОР-

а, Видоје Лешњак (1990-1970), учесник, НОР-а и 

др.  

 

3. Улица Дуга 

Опис (обухват): Улица почиње од раскрснице двеју 

улица - Александра Лешњака и Маслачке, између 

кп 5252 и кп 5592, простире се делом кп 7490 и 

завршава се између кп 3925 и кп 5618, КО Гошево. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

за део насеља којим пролази улица. Назив изведен 

из именице "дуга" која означава дугу (дугачку) 

долину.  

 

4. Улица Јелићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Дуга, од 

кп 7490, пролази кроз кп 5617, кп 5608/1, кп 5598, 

кп 5602, кп 5605, кп 5577, простире се делом кп 

5858 и завршава се између кп 5905 и кп 5885, КО 

Гошево. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по прези-

мену породице Јелић чији припадници живе у ули-

ци. Припадници породице Јелић живе у Сјеници, 

Црвском, Штављу, Кокошићима, Новој Вароши, 

Краљеву, Чачку и другим местима. Познатији 

припадници породице Јелић су: етнолог Илија Је-

лић (друга половина 19. и прва половина 20. века), 

књижевник Добрашин Јелић (родом из Слатине, 

код Андријевице, 1948. год.), познати сјенички 

спортиста и професор физичког васпитања и 

образовања Боро Јелић (1948-2011), угледни 

мештанин Комњен Јелић (рођ. 1930. године) и др.  

 

5. Улица Маслачка 

Опис (обухват): Улица почиње од раскрснице двеју 

улица - Александра Лешњака и Дуга, између кп 

5517 и кп 5592, простире се делом кп 7490, кп 

7499, целом дужином кп 7273, пролази кроз кп 

7259, кп 7272 и завршава се на кп 7276, КО 

Гошево.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Маслак чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Маслак живе у Сјеници, Црвском, 

Крагујевцу, Бијелом Пољу и другим местима. 

Припадници породице Маслак у Сјеници су 

бошњачке а у Црвском и другим местима српске 

националности. Познатији припадници породице 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Aleksandra Lešnjaka, od kp 7486, prolazi kroz kp 

5482, kp 5484, kp 5450, 5445 i završava se na kp 

5443/2, КO Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Lešnjak čiji pripadnici u 

pretežnom broju živi u ulici. Pripadnici porodice 

Lešnjak žive u Crvskom, Čačku, Кragujevcu i 

drugim mjestima. Poznatiji pripadnici Lešnjak su: 

Aleksandar Lešnjak (1910-1941), učesnik NOR-a, 

Vidoje Lešnjak (1990-1970), učesnik, NOR-a i dr.  

 

 

3. Ulica Duga 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od raskrsnice 

dvijeju ulica - Aleksandra Lešnjaka i Maslačke, 

između kp 5252 i kp 5592, prostire se dijelom kp 

7490 i završava se između kp 3925 i kp 5618, КO 

Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv za 

dio naselja kojim prolazi ulica. Naziv izveden iz 

imenice "duga" koja označava dugu (dugačku) 

dolinu.  

 

4. Ulica Jelićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Duga, od 

kp 7490, prolazi kroz kp 5617, kp 5608/1, kp 

5598, kp 5602, kp 5605, kp 5577, prostire se 

dijelom kp 5858 i završava se između kp 5905 i 

kp 5885, КO Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Jelić čiji pripadnici žive u 

ulici. Pripadnici porodice Jelić žive u Sjenici, 

Crvskom, Štavlju, Кokošićima, Novoj Varoši, 

Кraljevu, Čačku i drugim mjestima. Poznatiji 

pripadnici porodice Jelić su: etnolog Ilija Jelić 

(druga polovina 19. i prva polovina 20. vijeka), 

književnik Dobrašin Jelić (rodom iz Slatine, kod 

Andrijevice, 1948. god.), poznati sjenički sportista 

i profesor fizičkog vaspitanja i obrazovanja Boro 

Jelić (1948-2011), ugledni mještanin Кomnjen 

Jelić (rođ. 1930. godine) i dr.  

 

5. Ulica Maslačka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od raskrsnice 

dvijeju ulica - Aleksandra Lešnjaka i Duga, 

između kp 5517 i kp 5592, prostire se dijelom kp 

7490, kp 7499, cijelom dužinom kp 7273, prolazi 

kroz kp 7259, kp 7272 i završava se na kp 7276, 

КO Goševo.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio na-

seljenog mjesta kojim prolazi ulica, po prezimenu 

porodice Maslak čiji pripadnici u pretežnom broju 

žive u ulici. Pripadnici porodice Maslak žive u 

Sjenici, Crvskom, Кragujevcu, Bijelom Polju i 

drugim mjestima. Pripadnici porodice Maslak u 

Sjenici su bošnjačke a u Crvskom i drugim mjes-

tima srpske nacionalnosti. Poznatiji pripadnici 



Маслак су: угледни мештани и прваци овога места 

Рафо Маслак (1894-1956) и Миленко Маслак (рођ. 

1936. године). 

 

6. Улица Корићанска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Маслачке, 

између кп 7229 и кп 5531, простире се делом кп 

7499, пролази кроз кп 7228, кп 7221, кп 7188, кп 

7187 и завршава се на 7194, КО Гошево. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по топониму 

- географском појму, прем пограничном насељу 

Корита (Црна Гора). 

 

7. Заселак Лешњачко насеље  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 5369, кп 5362, 

кп 5374 и кп 5381, КО Гошево. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

породици Лешњак чији припадници живе у 

засеоку. Припадници породице Лешњак живе у 

Црвском, Чачку, Крагујевцу и другим местима. 

Познатији припадници Лешњак су: Александар 

Лешњак (1910-1941), учесник НОР-а, Видоје 

Лешњак (1990-1970), учесник, НОР-а и др. 

 

8. Заселак Маслачка долина  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 7334, КО 

Гошево. 

Образложење: Традиционални назив засеока, по 

презимену породице Лешњак чији припадници 

живе у засеоку. Припадници породице Маслак 

живе у Сјеници, Црвском, Крагујевцу, Бијелом 

Пољу и другим местима. Припадници породице 

Маслак у Сјеници су бошњачке а у Црвском и 

другим местима српске националности. Познатији 

припадници породице Маслак су: угледни мештани 

и прваци овога места Рафо Маслак (1894-1956) и 

Миленко Маслак (рођ. 1936. године). 

 

9. Заселак Смоловићи  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 7365, кп 7354, 

кп 7401 и кп 7402, КО Гошево. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Смоловић 

која живи у засеоку. Припадници породице 

Смоловић живе у Сјеници, Црвском, Дујкама, 

Новом Пазару, Тутину и другим местима. 

Најпознатији представник породице Смоловић је 

познати овдашњи кмет из прве половине 20. века 

Јован Смоловић (1890-1965).  

 

10. Заселак Праћице  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 5787, кп 5749, 

кп 5786, кп 5785, кп 5981 и кп 6800, КО Гошево. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив највероватније означава 

место где се нешто прало (деминутив од речи 

"прало", "пралиште"). 

porodice Maslak su: ugledni mještani i prvaci 

ovoga mjesta Rafo Maslak (1894-1956) i Milenko 

Maslak (rođ. 1936. godine). 

 

6. Ulica Кorićanska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Maslačke, 

između kp 7229 i kp 5531, prostire se dijelom kp 

7499, prolazi kroz kp 7228, kp 7221, kp 7188, kp 

7187 i završava se na 7194, КO Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

toponimu - geografskom pojmu, prem 

pograničnom naselju Кorita (Crna Gora). 

 

7. Zaselak Lešnjačko naselje  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 5369, kp 

5362, kp 5374 i kp 5381, КO Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

porodici Lešnjak čiji pripadnici žive u zaseoku. 

Pripadnici porodice Lešnjak žive u Crvskom, 

Čačku, Кragujevcu i drugim mjestima. Poznatiji 

pripadnici Lešnjak su: Aleksandar Lešnjak (1910-

1941), učesnik NOR-a, Vidoje Lešnjak (1990-

1970), učesnik, NOR-a i dr. 

 

8. Zaselak Maslačka dolina  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 7334, КO 

Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, po 

prezimenu porodice Lešnjak čiji pripadnici žive u 

zaseoku. Pripadnici porodice Maslak žive u 

Sjenici, Crvskom, Кragujevcu, Bijelom Polju i 

drugim mjestima. Pripadnici porodice Maslak u 

Sjenici su bošnjačke a u Crvskom i drugim 

mjestima srpske nacionalnosti. Poznatiji 

pripadnici porodice Maslak su: ugledni mještani i 

prvaci ovoga mjesta Rafo Maslak (1894-1956) i 

Milenko Maslak (rođ. 1936. godine). 

 

9. Zaselak Smolovići  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 7365, kp 

7354, kp 7401 i kp 7402, КO Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po prezimenu porodice Smolović 

koja živi u zaseoku. Pripadnici porodice Smolović 

žive u Sjenici, Crvskom, Dujkama, Novom 

Pazaru, Tutinu i drugim mjestima. Najpoznatiji 

predstavnik porodice Smolović je poznati 

ovdašnji kmet iz prve polovine 20. vijeka Jovan 

Smolović (1890-1965).  

 

10. Zaselak Praćice  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 5787, kp 

5749, kp 5786, kp 5785, kp 5981 i kp 6800, КO 

Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv najvjerovatnije označava 

mjesto gdje se nešto pralo (deminutiv od riječi 



 

 

11. Заселак Јанторине  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 6496, кп 6468, 

кп 6450, кп 6437 и кп 6436, КО Гошево. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва, непознате етимологије.  

 

12. Заселак Црвена локва 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 3310, кп 

3306/1 кп 3308, кп 3291 и кп 3292, КО Гошево. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив је изведен по црвеној боји 

локве (баре) у близини засеока.  

 

13. Заселак Главица  

Опис (обухват): Заселак обухвата простор између 

кп 3827, кп 3812, кп 3717 и кп 3532, КО Гошево. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по речи "главица" 

која означава врх (локални израз "глава") брда.  

 

14. Заселак Јеленац  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 3660, КО 

Гошево. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва, по врху брда Јеленац. 

 

15. Заселак Кулина 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 4278, КО 

Гошево. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив је изведен из речи "кулина" 

(кула). Вероватно да је на локацији засеока некада 

постојала нека кула.  

 

16. Заселак Владиновац  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 4184, КО 

Гошево. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва, непознате етимологије.  

 

17. Заселак Будевица  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 4096, кп 4097, 

кп 4101, кп 4085 и кп 4086, КО Гошево. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва, непознате етимологије.   

 

Члан 96. 

 

У насељеном месту Црчево утврђују се следећи 

називи засеока: 

 

"pralo", "pralište"). 

 

11. Zaselak Jantorine  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 6496, kp 

6468, kp 6450, kp 6437 i kp 6436, КO Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva, nepoznate etimologije.  

 

12. Zaselak Crvena lokva 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 3310, kp 

3306/1 kp 3308, kp 3291 i kp 3292, КO Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv je izveden po crvenoj boji 

lokve (bare) u blizini zaseoka.  

 

13. Zaselak Glavica  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata prostor između 

kp 3827, kp 3812, kp 3717 i kp 3532, КO Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po riječi "glavica" 

koja označava vrh (lokalni izraz "glava") brda.  

 

14. Zaselak Jelenac  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 3660, КO 

Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva, po vrhu brda Jelenac. 

 

15. Zaselak Кulina 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 4278, КO 

Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv je izveden iz riječi "kulina" 

(kula). Vjerovatno da je na lokaciji zaseoka 

nekada postojala neka kula.  

 

16. Zaselak Vladinovac  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 4184, КO 

Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva, nepoznate etimologije.  

 

17. Zaselak Budevica  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 4096, kp 

4097, kp 4101, kp 4085 i kp 4086, КO Goševo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva, nepoznate etimologije.   

 

Član 96. 

 

U naseljenom mjestu Crčevo utvrđuju se sljedeći 

nazivi zaseoka: 

 



1. Улица Црчевско - Муховска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Милићи иде преко кп 2202, 

2197, 2191, 2159, 3788 до границе са насељеним 

местом Мухово, КО Шаре. 

Образложење: Назив улице према називима 

насељених места Црчево и Мухово, које повезује 

улица. 

 

2. Улица Голијска 

Опис (обухват): Улица почиње 3788 иде преко 

1886, 1879, 3786 и завршава се између кп 1961 и 

1845, КО Шаре. 

Образложење: Назив улице према називу планине 

Голија, према којој иде улица. 

 

3. Заселак Беришићи 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 1823, 

1675, 1645 и 1651, КО Шаре.  

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по породици Беришић која живи у 

засеоку. Припадници породице Беришић живе у 

Црчеву и друим местима. 

 

4. Заселак Ћирковићи 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 371, 

179, 390, 200 и 2010, КО Шаре.  

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по породици Ћирковић која живи у 

засеоку. Припадници породице Ћирковић живе у 

Црчеву и другим местима. 

 

5. Заселак Ђоковићи 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 455, 

466, 227 и 201, КО Шаре. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по породици Ђоковић која живи у 

засеоку. Припадници подорице Ђоковић живе у 

Црчеву и другим местима. 

 

Члан 97. 

 

У насељеном месту Чедово утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Ивањичка 

Опис (обухват): Улица почиње између кп 1145 и кп 

1181/1, протеже се дуж кп 1427, кп 1432, кп 15/1 у 

којој се и завршава, између кп 617 и кп 6, а све у 

КО Чедово. 

Образложење: Назив улице по суседној општини и 

насељеном месту Ивањица према којој иде улица. 

 

2. Улица Сташићка  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Ивањичке 

(кп 1427), почиње у кп 1072/1, између кп 1071 и кп 

1135, протеже се дуж кп 1073 у којој се и завршава, 

1. Ulica Crčevsko - Muhovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Milići ide preko kp 2202, 

2197, 2191, 2159, 3788 do granice sa naseljenim 

mjestom Muhovo, КO Šare. 

Obrazloženje: Naziv ulice prema nazivima 

naseljenih mjesta Crčevo i Muhovo, koje 

povezuje ulica. 

 

2. Ulica Golijska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje 3788 ide preko 

1886, 1879, 3786 i završava se između kp 1961 i 

1845, КO Šare. 

Obrazloženje: Naziv ulice prema nazivu planine 

Golija, prema kojoj ide ulica. 

 

3. Zaselak Berišići 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 1823, 

1675, 1645 i 1651, КO Šare.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po porodici Berišić koja živi u 

zaseoku. Pripadnici porodice Berišić žive u 

Crčevu i druim mjestima. 

 

4. Zaselak Ćirkovići 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 371, 

179, 390, 200 i 2010, КO Šare.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po porodici Ćirković koja živi u 

zaseoku. Pripadnici porodice Ćirković žive u 

Crčevu i drugim mjestima. 

 

5. Zaselak Đokovići 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 455, 

466, 227 i 201, КO Šare. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po porodici Đoković koja živi u 

zaseoku. Pripadnici podorice Đoković žive u 

Crčevu i drugim mjestima. 

 

Član 97. 

 

U naseljenom mjestu Čedovo utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Ivanjička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 1145 i 

kp 1181/1, proteže se duž kp 1427, kp 1432, kp 

15/1 u kojoj se i završava, između kp 617 i kp 6, a 

sve u КO Čedovo. 

Obrazloženje: Naziv ulice po susjednoj općini i 

naseljenom mjestu Ivanjica prema kojoj ide ulica. 

 

2. Ulica Stašićka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Ivanjičke 

(kp 1427), počinje u kp 1072/1, između kp 1071 i 

kp 1135, proteže se duž kp 1073 u kojoj se i 



између кп 1049 и кп 1075, а све у КО Чедово.  

Образложење: Традиционални назив улице, 

устаљен у употреби код локалног становништва за 

део насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по презимену породице Сташић која живи 

у улици. Припадници породице Сташић живе у 

Чедову и другим местима. 

 

 

3. Улица Вранићка  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Ивањичке 

(кп 1427), почиње у кп 795, између кп 794 и кп 

1062, протеже се дуж кп 795, кп 827 у којој се и 

завршава, између кп 831/1 и кп 831/4, а све у КО 

Чедово.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, устаљен у 

употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Вранић, чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Вранић живе у Сјеници, 

Чедову, Доњим Лопижама, Брњици, Тутину, Новом 

Пазару, Краљеву, Чачку, Крагујевцу и другим 

местима. У Сјеницу су се доселили после Другог 

светског рата. Међу најпознатијим представницима 

породице Вранић је угледни сјенички свештеник 

прота Мирослав Вранић (рођ. 1957. године).  

 

4. Улица Лупоглавска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Ивањичке 

(кп 1427), почиње у кп 1427, између кп 791 и кп 

516, протеже се дуж кп 1427, кп 870 у којој се и 

завршава, између кп 913 и кп 997, а све у КО 

Чедово. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по планини Лупоглав 

према којој иде улица.  

 

5. Улица Шекуларска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Ивањичке 

(кп 1427), почиње у кп 1433, између кп 425 и кп 

427/1, протеже се дуж кп 1433, кп 1430, кп 213 у 

којој се и завршава, између кп 214 и кп 261, а све у 

КО Чедово. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места, устаљен у употреби код локалног 

становништв за део насеља којим пролази улица. 

Назив изведен по презимену породице Шекуларац 

која живи у улици. Припадници породице 

Шекуларац живе у Сјеници, Чедову, Новом Пазару, 

Краљеву, Крагујевцу и другим местима. Међу 

познатијим представницима породице Шекуларац 

у Сјеници су: некадашњи угледни сјенички учитељ 

Будо Шекуларац (рођ. 1939. године), дугогодишњи 

радник Општине Бранимир Шекуларац (рођ. 1945. 

године). 

 

6. Улица Бањичка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Ивањичке 

završava, između kp 1049 i kp 1075, a sve u КO 

Čedovo.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Stašić koja živi u 

ulici. Pripadnici porodice Stašić žive u Čedovu i 

drugim mjestima. 

 

3. Ulica Vranićka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Ivanjičke 

(kp 1427), počinje u kp 795, između kp 794 i kp 

1062, proteže se duž kp 795, kp 827 u kojoj se i 

završava, između kp 831/1 i kp 831/4, a sve u КO 

Čedovo.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv izve-

den po prezimenu porodice Vranić, čiji pripadnici 

u pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici 

porodice Vranić žive u Sjenici, Čedovu, Donjim 

Lopižama, Brnjici, Tutinu, Novom Pazaru, 

Кraljevu, Čačku, Кragujevcu i drugim mjestima. 

U Sjenicu su se doselili poslije Drugog svjetskog 

rata. Među najpoznatijim predstavnicima porodice 

Vranić je ugledni sjenički sveštenik prota 

Miroslav Vranić (rođ. 1957. godine).  

 

4. Ulica Lupoglavska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Ivanjičke 

(kp 1427), počinje u kp 1427, između kp 791 i kp 

516, proteže se duž kp 1427, kp 870 u kojoj se i 

završava, između kp 913 i kp 997, a sve u КO 

Čedovo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po planini Lupoglav 

prema kojoj ide ulica.  

 

5. Ulica Šekularska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Ivanjičke 

(kp 1427), počinje u kp 1433, između kp 425 i kp 

427/1, proteže se duž kp 1433, kp 1430, kp 213 u 

kojoj se i završava, između kp 214 i kp 261, a sve 

u КO Čedovo. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta, ustaljen u upotrebi kod 

lokalnog stanovništv za dio naselja kojim prolazi 

ulica. Naziv izveden po prezimenu porodice 

Šekularac koja živi u ulici. Pripadnici porodice 

Šekularac žive u Sjenici, Čedovu, Novom Pazaru, 

Кraljevu, Кragujevcu i drugim mjestima. Među 

poznatijim predstavnicima porodice Šekularac u 

Sjenici su: nekadašnji ugledni sjenički učitelj 

Budo Šekularac (rođ. 1939. godine), dugogodišnji 

radnik Općine Branimir Šekularac (rođ. 1945. 

godine). 

 

6. Ulica Banjička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Ivanjičke 



(кп 1427), почиње у кп 1431, између кп 427/1 и кп 

513, протеже се дуж кп 1431 у којој се и завршава, 

између кп 615 и кп 635/1, а све у КО Чедово. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице која води ка изворишту топле воде Бањице.  

 

 

7. Улица Батлан  

Опис (обухват): Улица почиње у кп 1799 (КО 

Сјеница), између кп 1808/1 (КО Сјеница) и кп 1334, 

протеже се дуж кп 1799 (КО Сјеница), кп 4324 (КО 

Сјеница) у којој се и завршава, између кп 1843 (КО 

Сјеница) и кп 1423, а све у КО Чедово.  

Образложење: Улица представља продужетак 

Улице Батлан која полази из Сјенице. Реч "батлан" 

означава врсту малог бунара, понор, којег је правио 

јаз воденице. 

 

 

8. Заселак Зарудине 

Опис (обухват): Заселак се простире унутар пов-

ршине кп 41/2, све у КО Чедово. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока устаљен у употреби код локалног стано-

вништва, непознате етимологије.  

 

Члан 98. 

 

У насељеном месту Чипаље утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Гашанско - Гобељићка  

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Букумировске (кп 928/2), почиње у кп 2676, између 

кп 910 и кп 915/1, протеже се дуж кп 2676, кп 2675 

у којој се и завршава, између кп 587 и кп 588, а све 

у КО Багачиће.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презименима породица Гашанин и Гобељић, чији 

припадници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Гашанин живе у Сјеници, 

Вапи, Дунишићима, Ћипаљима, Новом Пазару. У 

Сјеницу су се доселили после Другог светског рата. 

Најзначајнији представници породице Гашанин су: 

судија Вишег суда у Новом Пазару, Дервиш 

Гашанин (рођ. 1956. године), познати неуропсихи-

јатар др Хивзо Гашанин (рођ. 1950. годиине), 

пнеумофтизилог др Исма Гашанин (рођ. 1956. 

године), др Нермина Гашанин Мујагић (рођ. 1969. 

године), спец. гинекологије и акушерства, др 

Елвира Гашанин Фијуљанин (рођ. 1976. године), 

спец. за кожне болести. Припадници породице 

Гобељић живе у Сјеници, Багачићима, Шушурама, 

Чипаљу, Крагујевац, Краљево, Београд. Гобељићи 

су градска породица у Сјеници и живели су у граду 

и пре Другог светског рата. Познатији припадници 

породице Гобељић су: власник познате Фабрике 

воде „Врњци“ у Врњачкој Банји Радован Гобељић 

(рођ. 1952. године), један од учесника НОР-а из 

(kp 1427), počinje u kp 1431, između kp 427/1 i 

kp 513, proteže se duž kp 1431 u kojoj se i 

završava, između kp 615 i kp 635/1, a sve u КO 

Čedovo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice koja vodi ka izvorištu tople vode Banjice.  

 

7. Ulica Batlan  

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 1799 (КO 

Sjenica), između kp 1808/1 (КO Sjenica) i kp 

1334, proteže se duž kp 1799 (КO Sjenica), kp 

4324 (КO Sjenica) u kojoj se i završava, između 

kp 1843 (КO Sjenica) i kp 1423, a sve u КO 

Čedovo.  

Obrazloženje: Ulica predstavlja produžetak Ulice 

Batlan koja polazi iz Sjenice. Riječ "batlan" 

označava vrstu malog bunara, ponor, kojeg je 

pravio jaz vodenice. 

 

8. Zaselak Zarudine 

Opis (obuhvat): Zaselak se prostire unutar 

površine kp 41/2, sve u КO Čedovo. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva, nepoznate etimologije.  

 

Član 98. 

 

U naseljenom mjestu Čipalje utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Gašansko - Gobeljićka  

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Bukumirovske (kp 928/2), počinje u kp 2676, 

između kp 910 i kp 915/1, proteže se duž kp 2676, 

kp 2675 u kojoj se i završava, između kp 587 i kp 

588, a sve u КO Bagačiće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenima porodica Gašanin i Gobeljić, čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Gašanin žive u Sjenici, Vapi, 

Dunišićima, Ćipaljima, Novom Pazaru. U Sjenicu 

su se doselili poslije Drugog svjetskog rata. 

Najznačajniji predstavnici porodice Gašanin su: 

sudija Višeg suda u Novom Pazaru, Derviš 

Gašanin (rođ. 1956. godine), poznati neuropsi-

hijatar dr Hivzo Gašanin (rođ. 1950. godiine), 

pneumoftizilog dr Isma Gašanin (rođ. 1956. 

godine), dr Nermina Gašanin Mujagić (rođ. 1969. 

godine), spec. ginekologije i akušerstva, dr Elvira 

Gašanin Fijuljanin (rođ. 1976. godine), spec. za 

kožne bolesti. Pripadnici porodice Gobeljić žive u 

Sjenici, Bagačićima, Šušurama, Čipalju, Кraguje-

vac, Кraljevo, Beograd. Gobeljići su gradska 

porodica u Sjenici i živjeli su u gradu i prije 

Drugog svjetskog rata. Poznatiji pripadnici 

porodice Gobeljić su: vlasnik poznate Fabrike 

vode „Vrnjci“ u Vrnjačkoj Banji Radovan 

Gobeljić (rođ. 1952. godine), jedan od učesnika 



Сјенице Лука Гобељић (1919-1944) и др. Пореклом 

(по оцу) из Сјенице је и Марко Гобељић (рођ. 1989. 

године), фудбалер Црвене звезде и репрезента-

тивац Србије. 

 

2. Улица Марићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Гашанско 

- Гобељићке (кп 2675), почиње у кп 878, између кп 

879 и кп 880, протеже се дуж кп 878, кп 818/2, кп 

837 у којој се и завршава, између кп 818/1 и кп 853, 

а све у КО Багачиће. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по прези-

мену породице Марић чији припадници у претеж-

ном броју живе у улици. Припадници породице 

Марић живе у Сјеници, Чипаљу, Краљеву, Бео-

граду. Међу познатијим припадницима породице 

Марић су: познати сјенички лекар, педијатар и 

хематолог, др Раде Марић (рођ. 1937. године), 

угледни сјенички бизнисмен Никола Марић (рођ. 

1955. године). 

 

3. Улица Букумировска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Гашанско-Гобељићке (кп 2676), почиње у кп 928/2, 

између кп 915/1 и кп 915/2, протеже се дуж кп 

928/2, кп 943/1, кп 2674 у којој се и завршава, 

између кп 1214 и кп 1320, а све у КО Багачиће. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по прези-

мену породице Букумировић чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Букумировић живе у Сјеници, Чипаљу, 

Ступу, Чачку, Београду. Познатији припадник 

породице Букумировић је истраживач и аутор 

бројних радова о рудним потенцијалима Рудника 

Штаваљ у Сјеници, рударски инжињер Драгомир 

Букумировић (рођ. 1947. године). 

 

4. Улица Чипаљско - Багачићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице 

Букумировске (кп 2674), почиње у кп 2674, између 

кп 1214 и кп 1321, протеже се дуж кп 2674 у којој 

се и завршава, између кп 1149 и кп 2391, а све у КО 

Багачиће.  

Образложење: Назив улице према насељеним 

местима Чипаље и Багачиће, која повезује улица. 

 

Члан 99. 

 

У насељеном месту Читлук утврђују се следећи 

називи улица и засеока: 

 

1. Улица Буровићка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2238 иде дуж 

кп 2240 и завршава се између кп 326/2 и 308, КО 

Цетановиће. 

Образложење: Традиционални назив улице који је 

у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Буровић, чији 

NOR-a iz Sjenice Luka Gobeljić (1919-1944) i dr. 

Porijeklom (po ocu) iz Sjenice je i Marko 

Gobeljić (rođ. 1989. godine), fudbaler Crvene 

zvezde i reprezentativac Srbije. 

 

2. Ulica Marićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Gašansko 

- Gobeljićke (kp 2675), počinje u kp 878, između 

kp 879 i kp 880, proteže se duž kp 878, kp 818/2, 

kp 837 u kojoj se i završava, između kp 818/1 i kp 

853, a sve u КO Bagačiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Marić čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Marić žive u Sjenici, Čipalju, Кraljevu, Beogradu. 

Među poznatijim pripadnicima porodice Marić su: 

poznati sjenički ljekar, pedijatar i hematolog, dr 

Rade Marić (rođ. 1937. godine), ugledni sjenički 

biznismen Nikola Marić (rođ. 1955. godine). 

 

 

3. Ulica Bukumirovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Gašansko-

Gobeljićke (kp 2676), počinje u kp 928/2, između 

kp 915/1 i kp 915/2, proteže se duž kp 928/2, kp 

943/1, kp 2674 u kojoj se i završava, između kp 

1214 i kp 1320, a sve u КO Bagačiće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Bukumirović čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Bukumirović žive u Sjenici, Čipalju, Stupu, 

Čačku, Beogradu. Poznatiji pripadnik porodice 

Bukumirović je istraživač i autor brojnih radova o 

rudnim potencijalima Rudnika Štavalj u Sjenici, 

rudarski inžinjer Dragomir Bukumirović (rođ. 

1947. godine). 

 

4. Ulica Čipaljsko - Bagačićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice 

Bukumirovske (kp 2674), počinje u kp 2674, 

između kp 1214 i kp 1321, proteže se duž kp 2674 

u kojoj se i završava, između kp 1149 i kp 2391, a 

sve u КO Bagačiće.  

Obrazloženje: Naziv ulice prema naseljenim 

mjestima Čipalje i Bagačiće, koja povezuje ulica. 

 

Član 99. 

 

U naseljenom mjestu Čitluk utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica i zaseoka: 

 

1. Ulica Burovićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2238 ide duž 

kp 2240 i završava se između kp 326/2 i 308, КO 

Cetanoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice koji je u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Burović, čiji 



припадници живе у засеоку. Припадници породице 

Буровић живе у Сјеници, Читлуку, Дугој Пољани. 

Припадника породице Буровић има и међу 

бошњачким и међу српским становништвом у 

Сјеници. Међу значајније припаднике породице 

Буровић из реда бошњачке националности спадају: 

некадашњи угледни сјенички трговац и учесника 

НОР-а Хајро Буровић (1889-1948), угледни 

сјенички мајстор Мухедин Мушо Буровић (рођ. 

1948. године), проф. енглеског језика Суада 

Буровић (рођ. 1976. године).  

 

2. Улица Куртагићка 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2238 иде дуж 

кп 2239 и завршава се између кп 303 и 94, КО 

Цетановиће. 

Образложење: Традиционални назив улице уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Куртагић чији 

представници у претежном броју живе у улици. 

Припадници породице Куртагић живе у Сјеници, 

Читлуку, Кијевцима, Тутину, Новом Пазару, 

Рожајама и другим местима. Међу најзначајнијим 

представницима породице Куртагић из овог краја 

је Махмут-паша Куртагић (15-16. век), војни 

заповедник у османској војсци у 15-16. веку, који је 

као награду добио у посед подручје насељеног 

места Читлук и околину. Један од познатијих 

представника породице Куртагић је и Мурат 

Куртагић (1913-1999), један од највећих бошњач-

ких епских певача уопште (према истраживањима 

америчких професора забележио више од 100.000 

стихова). Познатији представник породице Курта-

гић је и Махмут-паша Куртагић (15-16. век) који је 

као официр војске Османског царства за постиг-

нуте војне успехе добио као награду Читлук и нека 

друга околна места. 

 

3. Улица Тутинска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 2238, иде дуж 

кп 2238 и завршава се до кп 2242, КО Цетановиће.  

Образложење: Назив улице по суседној општини и 

насељеном месту Тутин, према којем иде улица. 

 

4. Заселак Куртагића станови 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 1389, 

1019, 1390 и 1391, КО Цетановиће.  

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен из презимена породице Куртагић и 

речи „стан“ и означава сеоске летње планинске 

куће које користе припадници породице Куртагић, 

чији представници живе у засеоку. Припадници 

породице Куртагић живе у Сјеници, Читлуку, 

Кијевцима, Тутину, Новом Пазару, Рожајама и 

другим местима. Један од најпознатијих пред-

ставника породице Куртагић је Мурат Куртагић 

(1913-1999), један од највећих бошњачких епских 

певача уопште (према истраживањима америчких 

професора забележио више од 100.000 стихова). 

pripadnici žive u zaseoku. Pripadnici porodice 

Burović žive u Sjenici, Čitluku, Dugoj Poljani. 

Pripadnika porodice Burović ima i među 

bošnjačkim i među srpskim stanovništvom u 

Sjenici. Među značajnije pripadnike porodice 

Burović iz reda bošnjačke nacionalnosti spadaju: 

nekadašnji ugledni sjenički trgovac i učesnika 

NOR-a Hajro Burović (1889-1948), ugledni 

sjenički majstor Muhedin Mušo Burović (rođ. 

1948. godine), prof. engleskog jezika Suada 

Burović (rođ. 1976. godine).  

 

2. Ulica Кurtagićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2238 ide duž 

kp 2239 i završava se između kp 303 i 94, КO 

Cetanoviće. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice ustaljen u 

upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Кurtagić čiji 

predstavnici u pretežnom broju žive u ulici. 

Pripadnici porodice Кurtagić žive u Sjenici, 

Čitluku, Кijevcima, Tutinu, Novom Pazaru, Roža-

jama i drugim mjestima. Među najznačajnijim 

predstavnicima porodice Кurtagić iz ovog kraja je 

Mahmut-paša Кurtagić (15-16. vijek), vojni 

zapovednik u osmanskoj vojsci u 15-16. vijeku, 

koji je kao nagradu dobio u posed područje 

naseljenog mjesta Čitluk i okolinu. Jedan od 

poznatijih predstavnika porodice Кurtagić je i 

Murat Кurtagić (1913-1999), jedan od najvećih 

bošnjačkih epskih pjevača uopće (prema 

istraživanjima američkih profesora zabilježio više 

od 100.000 stihova). Poznatiji predstavnik 

porodice Кurtagić je i Mahmut-paša Кurtagić (15-

16. vijek) koji je kao oficir vojske Osmanskog 

carstva za postignute vojne uspjehe dobio kao 

nagradu Čitluk i neka druga okolna mjesta. 

 

3. Ulica Tutinska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 2238, ide duž 

kp 2238 i završava se do kp 2242, КO Cetanoviće.  

Obrazloženje: Naziv ulice po susjednoj općini i 

naseljenom mjestu Tutin, prema kojem ide ulica. 

 

4. Zaselak Кurtagića stanovi 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 1389, 

1019, 1390 i 1391, КO Cetanoviće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden iz prezimena porodice Кurtagić i 

riječi „stan“ i označava seoske letnje planinske 

kuće koje koriste pripadnici porodice Кurtagić, 

čiji predstavnici žive u zaseoku. Pripadnici 

porodice Кurtagić žive u Sjenici, Čitluku, 

Кijevcima, Tutinu, Novom Pazaru, Rožajama i 

drugim mjestima. Jedan od najpoznatijih 

predstavnika porodice Кurtagić je Murat Кurtagić 

(1913-1999), jedan od najvećih bošnjačkih epskih 

pjevača uopće (prema istraživanjima američkih 

profesora zabilježio više od 100.000 stihova). 



Познатији представник породице Куртагић је и 

Махмут-паша Куртагић (15-16. век) који је као 

официр војске Османског царства за постигнуте 

војне успехе добио као награду Читлук и нека 

друга околна места. 

 

5. Заселак Буровића станови 

Опис (обухват): Заселак се пружа између кп 1545, 

1490, 1510 и 1573, КО Цетановиће.  

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен из презимена породице Буровић и 

речи „стан“ и означава сеоске летње планинске 

куће које користе припадници породице Буровић, 

чији представници живе у засеоку. Припадници 

породице Буровић живе у Сјеници, Читлуку, Дугој 

Пољани. Припадника породице Буровић има и 

међу бошњачким и међу српским становништвом у 

Сјеници. Међу значајније припаднике породице 

Буровић из реда бошњачке националности спадају: 

некадашњи угледни сјенички трговац и учесника 

НОР-а Хајро Буровић (1889-1948), угледни 

сјенички мајстор Мухедин Мушо Буровић (рођ. 

1948. године), проф. енглеског језика Суада 

Буровић (рођ. 1976. године). 

 

Члан 100. 

 

У насељеном месту Шаре утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Шаранска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Дуга Пољана иде дуж кп 3796 

до границе са насељеним местом Лијева Ријека, КО 

Шаре.  

Образложење: Назив улице према насељеном месту 

Шаре, кроз које у највећем делу пролази улица.  

 

2. Улица Воденичарска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Дуга пољана иде 3805, 3795 до 

кп 3796, КО Шаре. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва. Назив изведен по 9 воденица које су 

радиле у Шарама у првој половини 20. века.  

 

3. Улица Врелска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3805 иде дуж 

кп 3804 и завршава се између кп 3709 и 3638, КО 

Шаре.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по врелима - извориштима воде, којих је на 

подручју насељеног места Шаре било у већем 

броју. 

 

4. Улица Башовска 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3804 иде дуж 

кп 3803 до кп 3796, КО Шаре. 

Poznatiji predstavnik porodice Кurtagić je i 

Mahmut-paša Кurtagić (15-16. vijek) koji je kao 

oficir vojske Osmanskog carstva za postignute 

vojne uspjehe dobio kao nagradu Čitluk i neka 

druga okolna mjesta. 

 

5. Zaselak Burovića stanovi 

Opis (obuhvat): Zaselak se pruža između kp 1545, 

1490, 1510 i 1573, КO Cetanoviće.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden iz prezimena porodice Burović i 

riječi „stan“ i označava seoske letnje planinske 

kuće koje koriste pripadnici porodice Burović, čiji 

predstavnici žive u zaseoku. Pripadnici porodice 

Burović žive u Sjenici, Čitluku, Dugoj Poljani. 

Pripadnika porodice Burović ima i među 

bošnjačkim i među srpskim stanovništvom u 

Sjenici. Među značajnije pripadnike porodice 

Burović iz reda bošnjačke nacionalnosti spadaju: 

nekadašnji ugledni sjenički trgovac i učesnika 

NOR-a Hajro Burović (1889-1948), ugledni 

sjenički majstor Muhedin Mušo Burović (rođ. 

1948. godine), prof. engleskog jezika Suada 

Burović (rođ. 1976. godine). 

 

Član 100. 

 

U naseljenom mjestu Šare utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Šaranska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Duga Poljana ide duž kp 

3796 do granice sa naseljenim mjestom Lijeva 

Rijeka, КO Šare.  

Obrazloženje: Naziv ulice prema naseljenom mje-

stu Šare, kroz koje u najvećem dijelu prolazi ulica.  

 

2. Ulica Vodeničarska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Duga poljana ide 3805, 3795 

do kp 3796, КO Šare. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva. Naziv izveden po 9 vodenica koje su 

radile u Šarama u prvoj polovini 20. vijeka.  

 

3. Ulica Vrelska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3805 ide duž 

kp 3804 i završava se između kp 3709 i 3638, КO 

Šare.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po vrelima - izvorištima vode, kojih je na 

području naseljenog mjesta Šare bilo u većem 

broju. 

 

4. Ulica Bašovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3804 ide duž 

kp 3803 do kp 3796, КO Šare. 



Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Башовић, чији припадници у 

значајном броју живе у улици. Припадници 

породице Башовић живе у Шарама и Сјеници.  

 

5. Улица Горњошаранска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Лијева Река иде дуж кп 3793 и 

завршава се између кп 3143 и 3140, КО Шаре.  

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, изведен из назива насељеног места Шаре 

којим пролази улица и положају улице у односу на 

насељено место Шаре (у горњем делу насељеног 

места Шаре). 

 

6. Улица Будаковац 

Опис (обухват): Улица почиње од кп 3791 иде дуж 

кп 3794 до границе са насељеним местом Дуга 

Пољана, КО Шаре. 

Образложење: Традиционални назив улице према 

називу дела насељеног места којим пролази улица. 

Назив изведен из речи "будак" која означава 

мотику, које су се користиле за обраду повртњака у 

делу насељеног места којим пролази улица. 

 

Члан 101. 

 

У насељеном месту Штаваљ утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Арсовића 

Опис (обухват): Улица почиње у кп 5466, између 

кп 1779 и кп 1834/1, протеже се дуж кп 5466, кп 

5472, кп 5473, кп 5496 у којој се и завршава, између 

кп 4491 и кп 2285 (КО Ступ), а све у КО Штаваљ. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив улице 

изведен по Арси Грбовићу (око 1810-1885), 

родоначелнику породице Грбовић, једне од већих 

породица у насељеном месту Штаваљ чији при-

падници у претежном броју живе у улици.   

 

 

2. Улица Радуловића 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Арсовића 

(кп 5472), почиње у кп 5471, између кп 2055 и кп 

2077, протеже се дуж кп 5471 у којој се и завршава, 

између кп 1352 и кп 1353, а све у КО Штаваљ.  

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив улице 

изведен по Радулу Пејчиновићу (19. век), једном од 

родоначелника породице Пејчиновић чији при-

падници у претежном броју живе у улици. При-

падници породице Радуловић живе у Сјеници, 

Штављу, Шушурама, Новом Пазару, Краљеву и 

другим местима. Познатији представник породице 

Радуловић је и некадашњи већник Зетске бановине 

и дугогодишњи председник некадашње општине 

Штаваљ Аћим Радуловић (1890-1969) и др. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Bašović, čiji pripadnici u 

značajnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Bašović žive u Šarama i Sjenici.  

 

5. Ulica Gornjošaranska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Lijeva Reka ide duž kp 3793 

i završava se između kp 3143 i 3140, КO Šare.  

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, izveden iz naziva naseljenog mjesta Šare 

kojim prolazi ulica i položaju ulice u odnosu na 

naseljeno mjesto Šare (u gornjem dijelu 

naseljenog mjesta Šare). 

 

6. Ulica Budakovac 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od kp 3791 ide duž 

kp 3794 do granice sa naseljenim mjestom Duga 

Poljana, КO Šare. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice prema na-

zivu dijela naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. 

Naziv izveden iz riječi "budak" koja označava 

motiku, koje su se koristile za obradu povrtnjaka u 

dijelu naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. 

 

Član 101. 

 

U naseljenom mjestu Štavalj utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Arsovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje u kp 5466, između 

kp 1779 i kp 1834/1, proteže se duž kp 5466, kp 

5472, kp 5473, kp 5496 u kojoj se i završava, 

između kp 4491 i kp 2285 (КO Stup), a sve u КO 

Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv ulice 

izveden po Arsi Grboviću (oko 1810-1885), 

rodonačelniku porodice Grbović, jedne od većih 

porodica u naseljenom mjestu Štavalj čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici.   

 

2. Ulica Radulovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Arsovića 

(kp 5472), počinje u kp 5471, između kp 2055 i 

kp 2077, proteže se duž kp 5471 u kojoj se i 

završava, između kp 1352 i kp 1353, a sve u КO 

Štavalj.  

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio na-

seljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv ulice 

izveden po Radulu Pejčinoviću (19. vijek), jed-

nom od rodonačelnika porodice Pejčinović čiji 

pripadnici u pretežnom broju žive u ulici. Pripad-

nici porodice Radulović žive u Sjenici, Štavlju, 

Šušurama, Novom Pazaru, Кraljevu i drugim mje-

stima. Poznatiji predstavnik porodice Radulović je 

i nekadašnji većnik Zetske banovine i dugogo-

dišnji predsjednik nekadašnje općine Štavalj Aćim 



 

 

3. Улица Грбовића 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Арсовића 

(кп 5472), почиње у кп 5470, између кп 1877 и кп 

1961, протеже се дуж кп 5470 у којој се и завршава, 

између кп 1376 и кп 1907, а све у КО Штаваљ. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Грбовић која живи у улици. 

Родоначелник породице Грбовић је Арса Грбовић 

(око 1810-1885).  Познатији припадници породице 

Грбовић су: учесник НОР-а Милан Грбовић (1920-

1943), бивши секретар Скупштине општине 

Сјеница Миљан Грбовић (1923-1984), кошаркаш 

Горан Грбовић (рођ. 1962. године), директор Јавног 

комуналног предузећа "Сеоски водоводи" у 

Сјеници Рашо Грбовић (рођ. 1978. године). 

 

 

4. Улица Миликића 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Арсовића 

(кп 5472), почиње у кп 5470, између кп 1822 и кп 

1976, протеже се дуж кп 5470 у којој се и завршава, 

између кп 1816 и кп 1994, а све у КО Штаваљ. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица. Назив 

изведен по овдашњем угледном мештанину 

Милики Грбовићу (19. век).  

 

 

5. Улица Ка Туркачи 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Арсовића 

(кп 5473), почиње у кп 5473, између кп 2019 и кп 

2079, протеже се дуж кп 5473, кп 5474 у којој се и 

завршава, између кп 2456 и кп 2484, а све у КО 

Штаваљ. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улцие, непознате етимологије.  

 

6. Улица Рудничка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Ка 

Туркачи (кп 5473), почиње у кп 2234, између кп 

2176 и кп 2299, протеже се дуж кп 2234, кп 2225, 

пролази кроз кп 3904, кп 3919, кп 2123/2, кп 4461 у 

којој се и завршава, између кп 4463 и кп 3963, а све 

у КО Штаваљ. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

улице, по руднику угља који се налази у насељеном 

месту Штаваљ.   

 

7. Улица Заграђанска  

Опис (обухват): Улица почиње између кп 2374 и кп 

2372, пружа се дуж кп 2373, затим дуж дела кп 

2399 и завршава се између кп 3837 и кп 2342, све у 

КО Штаваљ. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Заграђанин која живи у улици. 

Припадници породице Заграђанин живе у Сјеници, 

Radulović (1890-1969) i dr. 

 

3. Ulica Grbovića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Arsovića 

(kp 5472), počinje u kp 5470, između kp 1877 i 

kp 1961, proteže se duž kp 5470 u kojoj se i 

završava, između kp 1376 i kp 1907, a sve u КO 

Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Grbović koja živi u ulici. 

Rodonačelnik porodice Grbović je Arsa Grbović 

(oko 1810-1885).  Poznatiji pripadnici porodice 

Grbović su: učesnik NOR-a Milan Grbović (1920-

1943), bivši sekretar Skupštine općine Sjenica 

Miljan Grbović (1923-1984), košarkaš Goran 

Grbović (rođ. 1962. godine), direktor Javnog 

komunalnog preduzeća "Seoski vodovodi" u 

Sjenici Rašo Grbović (rođ. 1978. godine). 

 

4. Ulica Milikića 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Arsovića 

(kp 5472), počinje u kp 5470, između kp 1822 i 

kp 1976, proteže se duž kp 5470 u kojoj se i 

završava, između kp 1816 i kp 1994, a sve u КO 

Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica. Naziv 

izveden po ovdašnjem uglednom mještaninu 

Miliki Grboviću (19. vijek).  

 

5. Ulica Кa Turkači 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Arsovića 

(kp 5473), počinje u kp 5473, između kp 2019 i 

kp 2079, proteže se duž kp 5473, kp 5474 u kojoj 

se i završava, između kp 2456 i kp 2484, a sve u 

КO Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulcie, nepoznate etimologije.  

 

6. Ulica Rudnička 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кa 

Turkači (kp 5473), počinje u kp 2234, između kp 

2176 i kp 2299, proteže se duž kp 2234, kp 2225, 

prolazi kroz kp 3904, kp 3919, kp 2123/2, kp 

4461 u kojoj se i završava, između kp 4463 i kp 

3963, a sve u КO Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

ulice, po rudniku uglja koji se nalazi u naseljenom 

mjestu Štavalj.   

 

7. Ulica Zagrađanska  

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 2374 i 

kp 2372, pruža se duž kp 2373, zatim duž dijela 

kp 2399 i završava se između kp 3837 i kp 2342, 

sve u КO Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Zagrađanin koja živi u ulici. 

Pripadnici porodice Zagrađanin žive u Sjenici, 



Богутима, Штављу, Београду и другим местима. 

Међу познатијим представницима породице 

Заграђанин су: народни посланик Владан 

Заграђанин (рођ. 1964. године), дугогодишњи 

директор сјеничког Аутотранспортног предузећа 

Десимир Деско Заграђанин (рођ. 1936. године), 

дугогодишњи шеф Месне канцеларије у Штављу 

Радета Заграђанин (рођ. 1937. године) и др. 

 

8. Улица Бијела земља 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Ка 

Туркачи (кп 5474), почиње у кп 5475, између кп 

1705 и кп 1742, протеже се дуж кп 5475 у којој се и 

завршава, између кп 1713 и кп 1716, а све у КО 

Штаваљ.  

Образложење: Назив улице за део насељеног места 

којим пролази улица, по топониму - географском 

појму.  

 

9. Улица Алексићка 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Ка 

Туркачи (кп 5474), почиње у кп 5476, између кп 

1701 и кп 2492, протеже се дуж кп 5476 у којој се и 

завршава, између кп 1687 и кп 2495, а све у КО 

Штаваљ. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по Алекси 

Каличанину (19. век), једном од угледнијих 

домаћина у месту.  

 

10. Заселак Каличани 

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 3862, кп 3865, 

кп 3851, кп 3853, кп 3849, кп 3854, кп 4075, кп 

4072, кп 4066 и кп 4073, све у КО Штаваљ. 

Образложење: Традиционални назив улице за део 

насељеног места којим пролази улица, по 

презимену породице Каличанин чији припадници у 

претежном броју живе у улици. Припадници 

породице Каличанин живе у Сјеници, Штављу, 

Бачији, Краљеву, Крагујевцу, Чачку и другим 

местима. Међу познатијим припадницима 

породице Каличанин су: поп Петар Каличанин 

Деспотовић (19. век), један од устаничких вођа у 

устан-ку против турских власти 1875. године и 

старешина у Јаворским ратовима 1876-1878. 

године,  учесник НОР-а Тодор Каличанин (1900-

1943), проф. др Предраг Каличанин (1927-2004), 

проф. др Славомир Каличанин (рођ. 1958. године), 

дугугодишњи општински руково-дилац и бивши 

заменик председника општине Сјеница Микаило 

Мића Каличанин (1949-2018). 

 

Члан 102. 

 

У насељеном месту Шушуре утврђују се следећи 

називи улица: 

 

1. Улица Пријепољска 

Опис (обухват): Улица почиње од границе са 

насељеним местом Сјеница, између кп 118/1 и кп 

Bogutima, Štavlju, Beogradu i drugim mjestima. 

Među poznatijim predstavnicima porodice 

Zagrađanin su: narodni poslanik Vladan 

Zagrađanin (rođ. 1964. godine), dugogodišnji 

direktor sjeničkog Autotransportnog preduzeća 

Desimir Desko Zagrađanin (rođ. 1936. godine), 

dugogodišnji šef Mjesne kancijelarije u Štavlju 

Radeta Zagrađanin (rođ. 1937. godine) i dr. 

 

8. Ulica Bijela zemlja 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кa 

Turkači (kp 5474), počinje u kp 5475, između kp 

1705 i kp 1742, proteže se duž kp 5475 u kojoj se 

i završava, između kp 1713 i kp 1716, a sve u КO 

Štavalj.  

Obrazloženje: Naziv ulice za dio naseljenog 

mjesta kojim prolazi ulica, po toponimu - 

geografskom pojmu.  

 

9. Ulica Aleksićka 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Кa 

Turkači (kp 5474), počinje u kp 5476, između kp 

1701 i kp 2492, proteže se duž kp 5476 u kojoj se 

i završava, između kp 1687 i kp 2495, a sve u КO 

Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po Aleksi 

Кaličaninu (19. vijek), jednom od uglednijih 

domaćina u mjestu.  

 

10. Zaselak Кaličani 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 3862, kp 

3865, kp 3851, kp 3853, kp 3849, kp 3854, kp 

4075, kp 4072, kp 4066 i kp 4073, sve u КO 

Štavalj. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice za dio 

naseljenog mjesta kojim prolazi ulica, po 

prezimenu porodice Кaličanin čiji pripadnici u 

pretežnom broju žive u ulici. Pripadnici porodice 

Кaličanin žive u Sjenici, Štavlju, Bačiji, Кraljevu, 

Кragujevcu, Čačku i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Кaličanin su: 

pop Petar Кaličanin Despotović (19. vijek), jedan 

od ustaničkih vođa u ustanku protiv turskih vlasti 

1875. godine i starješina u Javorskim ratovima 

1876-1878. godine,  učesnik NOR-a Todor 

Кaličanin (1900-1943), prof. dr Predrag Кaličanin 

(1927-2004), prof. dr Slavomir Кaličanin (rođ. 

1958. godine), dugugodišnji općinski rukovodilac 

i bivši zamjenik predsjednika općine Sjenica 

Mikailo Mića Кaličanin (1949-2018). 

 

Član 102. 

 

U naseljenom mjestu Šušure utvrđuju se sljedeći 

nazivi ulica: 

 

1. Ulica Prijepoljska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od granice sa 

naseljenim mjestom Sjenica, između kp 118/1 i kp 



2381 (КО Сјеница), простире се целом дужином кп 

1551 (КО Шушуре), кп 1045 (КО Увац), целом 

дужином кп 1545, улица се завршава на граници са 

насељеним местом Машовиће, између кп 103 и кп 

75, остало у КО Шушуре.  

Образложење: Назив улице по суседној општини и 

насељеном месту Пријепоље, према којем иде 

улица. 

 

2. Улица Миладина Гобељића  

Опис (обухват): Улица почиње између кп 1073 и кп 

1074, иде дуж кп 1549, делом кп 1548 од кп 941, до 

кп 131, обухватајући и кп 159, као и простор 

између кп 602, кп 973/1, кп 1108, кп 826/14, кп 

826/1, кп 878 и кп 588/2, односно Елаборатом 

предложене засеоке бр. 2 и 6, све у КО Шушуре.  

Образложење: Миладин (Милуна) Гобељић (1978-

1998) рођен је 24. августа 1978. године, у селу 

Шушуре, општина Сјеница. Основну и средњу 

Техничку школу завршио је у Сјеници. По 

завршетку средње школе одлази на одслужење 

војног рока у Ниш, одакле бива упућен на 

гранични прелаз Кошаре према Албанији. Погинуо 

је на Кошарама, 30. септембра 1998. године. 

Сахрањен је у родном месту. 

 

 

3. Улица Вучковска 

Опис (обухват): Улица почиње од Улице Миладина 

Гобељића, између кп 856 и кп 940, пружа се дуж кп 

1549 и завршава се између кп 1073 и кп 1074, све у 

КО Шушуре. 

Образложење: Традиционални назив улице по 

презимену породице Вучковић, чији припадници 

живе у улици. Припадници породице Вучковић 

живе у Сјеници, Божовом Потоку, Праљи, 

Тријебинама, Богутима, Багачићу, Новом Пазару, 

Пријепољу, Новој Вароши и другим местима. Међу 

познатијим припадницима породице Вучковић су: 

књижевник, академик, проф. др Радован Вучковић 

(1936-2016), савезни посланик Скупштине СФРЈ, 

народни посланик у Скупштини Србије и 

публициста Јефто Вучковић (1934-2012), истакнути 

сјенички привредник и руководилац Добросав 

Добро Вучковић (1928-2008), професор на 

Физичком факултету Универзитета у Београду 

проф. др Владан Вучковић (рођ. 1966. године) и др. 

 

4. Заселак Гобељићи  

Опис (обухват): Заселак обухвата простор између 

кп 244, кп 1280, кп 1275, кп 1256 и кп 1244, као и 

простор између кп 351, кп 296, кп 508 и кп 465, све 

у КО Шушуре, све у КО Шушуре. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Гобељић, 

чији припадници живе у засеоку. Припадници 

породице Гобељић живе у Сјеници, Багачићима, 

Шушурама, Чипаљима, Крагујевац, Краљево, 

Београд. Гобељићи су градска породица у Сјеници 

2381 (КO Sjenica), prostire se cijelom dužinom 

kp 1551 (КO Šušure), kp 1045 (КO Uvac), 

cijelom dužinom kp 1545, ulica se završava na 

granici sa naseljenim mjestom Mašoviće, između 

kp 103 i kp 75, ostalo u КO Šušure.  

Obrazloženje: Naziv ulice po susjednoj općini i 

naseljenom mjestu Prijepolje, prema kojem ide 

ulica. 

 

2. Ulica Miladina Gobeljića  

Opis (obuhvat): Ulica počinje između kp 1073 i 

kp 1074, ide duž kp 1549, dijelom kp 1548 od kp 

941, do kp 131, obuhvatajući i kp 159, kao i 

prostor između kp 602, kp 973/1, kp 1108, kp 

826/14, kp 826/1, kp 878 i kp 588/2, odnosno 

Elaboratom predložene zaseoke br. 2 i 6, sve u 

КO Šušure.  

Obrazloženje: Miladin (Miluna) Gobeljić (1978-

1998) rođen je 24. avgusta 1978. godine, u selu 

Šušure, općina Sjenica. Osnovnu i srednju 

Tehničku školu završio je u Sjenici. Po završetku 

srednje škole odlazi na odsluženje vojnog roka u 

Niš, odakle biva upućen na granični prelaz Кošare 

prema Albaniji. Poginuo je na Кošarama, 30. 

septembra 1998. godine. Sahranjen je u rodnom 

mjestu. 

 

3. Ulica Vučkovska 

Opis (obuhvat): Ulica počinje od Ulice Miladina 

Gobeljića, između kp 856 i kp 940, pruža se duž 

kp 1549 i završava se između kp 1073 i kp 1074, 

sve u КO Šušure. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv ulice po 

prezimenu porodice Vučković, čiji pripadnici žive 

u ulici. Pripadnici porodice Vučković žive u 

Sjenici, Božovom Potoku, Pralji, Trijebinama, 

Bogutima, Bagačiću, Novom Pazaru, Prijepolju, 

Novoj Varoši i drugim mjestima. Među 

poznatijim pripadnicima porodice Vučković su: 

književnik, akademik, prof. dr Radovan Vučković 

(1936-2016), savezni poslanik Skupštine SFRJ, 

narodni poslanik u Skupštini Srbije i publicista 

Jefto Vučković (1934-2012), istaknuti sjenički 

privrednik i rukovodilac Dobrosav Dobro 

Vučković (1928-2008), profesor na Fizičkom 

fakultetu Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan 

Vučković (rođ. 1966. godine) i dr. 

 

4. Zaselak Gobeljići  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata prostor između 

kp 244, kp 1280, kp 1275, kp 1256 i kp 1244, kao 

i prostor između kp 351, kp 296, kp 508 i kp 465, 

sve u КO Šušure, sve u КO Šušure. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po prezimenu porodice Gobeljić, 

čiji pripadnici žive u zaseoku. Pripadnici porodice 

Gobeljić žive u Sjenici, Bagačićima, Šušurama, 

Čipaljima, Кragujevac, Кraljevo, Beograd. 

Gobeljići su gradska porodica u Sjenici i živjeli su 



и живели су у граду и пре Другог светског рата. 

Познатији припадници породице Гобељић су: 

власник познате Фабрике воде „Врњци“ у 

Врњачкој Банји Радован Гобељић (рођ. 1952. 

године), један од учесника НОР-а из Сјенице Лука 

Гобељић (1919-1944) и др. Пореклом (по оцу) из 

Сјенице је и Марко Гобељић (рођ. 1989. године), 

фудбалер Црвене звезде и репрезентативац Србије. 

 

5. Заселак Радуловићи  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 413/2, кп 

413/1, кп 409, кп 18, кп 16, кп 399, кп 398, кп 396, 

кп 397 и кп 393, све у КО Шушуре. 

Образложење: Традиционални назив засеока, уста-

љен у употреби код локалног становништва. Назив 

изведен по презимену породице Радуловић која 

живи у улици. Припадници породице Радуловић 

живе у Сјеници, Штављу, Шушурама, Новом Па-

зару, Краљеву и другим местима. Познатији пред-

ставник породице Радуловић је и некадашњи већ-

ник Зетске бановине и дугогодишњи председник 

некадашње општине Штаваљ Аћим Радуловић 

(1890-1969) и др. 

 

6. Заселак Петровићи  

Опис (обухват): Заселак обухвата кп 691, кп 822, кп 

689, кп 688, кп 681, кп 682, кп 673 и кп 674, све у 

КО Шушуре. 

Образложење: Традиционални назив засеока, 

устаљен у употреби код локалног становништва. 

Назив изведен по презимену породице Петровић 

која живи у засеоку. Припадници породице 

Петровић живе у Сјеници, Бачији, Шушурама, 

Брњици, Новом Пазару, Чачку, Краљеву и многим 

другим местима. Међу познатије припаднике 

породице Петровић са територије општине Сјеница 

спадају: некадашњи културни радник и један од 

оснивача новопазарског градског музеја Милета 

Петровић (1936-1993), истакнути репрезентативац 

Србије у биатлону Миланко Петровић (рођ. 1988. 

године), угледни сјенички професор и истакнути 

каратиста и карате тренер Благоје Петровић (рођ. 

1947. године) и др. 

 

7. Заселак Страњани 

Опис (обухват): Заселак обухвата простор између 

кп 351, кп 296, кп 508 и кп 465, све у КО Шушуре. 

Образложење: Традиционални топонимски назив 

засеока, устаљен у употреби код локалног 

становништва, непознате етимологије. 

 

Члан 103. 

 

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке 

врши надлежно одељење за послове урбанизма 

Општинске управе општине Сјеница у сарадњи са 

надлежним одељењем за  послове месних заједница 

Општинске управе општине Сјеница. 

 

Члан 104. 

u gradu i prije Drugog svjetskog rata. Poznatiji 

pripadnici porodice Gobeljić su: vlasnik poznate 

Fabrike vode „Vrnjci“ u Vrnjačkoj Banji Radovan 

Gobeljić (rođ. 1952. godine), jedan od učesnika 

NOR-a iz Sjenice Luka Gobeljić (1919-1944) i dr. 

Porijeklom (po ocu) iz Sjenice je i Marko 

Gobeljić (rođ. 1989. godine), fudbaler Crvene 

zvezde i reprezentativac Srbije. 

 

5. Zaselak Radulovići  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 413/2, kp 

413/1, kp 409, kp 18, kp 16, kp 399, kp 398, kp 

396, kp 397 i kp 393, sve u КO Šušure. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, us-

taljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. Naziv 

izveden po prezimenu porodice Radulović koja 

živi u ulici. Pripadnici porodice Radulović žive u 

Sjenici, Štavlju, Šušurama, Novom Pazaru, Кra-

ljevu i drugim mjestima. Poznatiji predstavnik 

porodice Radulović je i nekadašnji većnik Zetske 

banovine i dugogodišnji predsjednik nekadašnje 

općine Štavalj Aćim Radulović (1890-1969) i dr. 

 

 

6. Zaselak Petrovići  

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata kp 691, kp 822, 

kp 689, kp 688, kp 681, kp 682, kp 673 i kp 674, 

sve u КO Šušure. 

Obrazloženje: Tradicionalni naziv zaseoka, 

ustaljen u upotrebi kod lokalnog stanovništva. 

Naziv izveden po prezimenu porodice Petrović 

koja živi u zaseoku. Pripadnici porodice Petrović 

žive u Sjenici, Bačiji, Šušurama, Brnjici, Novom 

Pazaru, Čačku, Кraljevu i mnogim drugim 

mjestima. Među poznatije pripadnike porodice 

Petrović sa teritorije općine Sjenica spadaju: 

nekadašnji kulturni radnik i jedan od osnivača 

novopazarskog gradskog muzeja Mileta Petrović 

(1936-1993), istaknuti reprezentativac Srbije u 

biatlonu Milanko Petrović (rođ. 1988. godine), 

ugledni sjenički profesor i istaknuti karatista i 

karate trener Blagoje Petrović (rođ. 1947. godine) 

i dr. 

 

7. Zaselak Stranjani 

Opis (obuhvat): Zaselak obuhvata prostor između 

kp 351, kp 296, kp 508 i kp 465, sve u КO Šušure. 

Obrazloženje: Tradicionalni toponimski naziv 

zaseoka, ustaljen u upotrebi kod lokalnog 

stanovništva, nepoznate etimologije. 

 

Član 103. 

 

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ove Odluke 

vrši nadležno odjeljenje za poslove urbanizma 

Općinske uprave općine Sjenica u saradnji sa 

nadležnim odjeljenjem za  poslove mjesnih 

zajednica Općinske uprave općine Sjenica. 

 

Član 104. 



 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да 

важе Oдлука о називима улица у општини Сјеница 

(Народни одбор општине Сјеница, бр. 2096, од 16. 

02. 1953. године) и Одлука о називима улица у 

насељеном месту Сјеница, општина Сјеница 

(Скупштина општине Сјеница, бр. 06-3/2012-5, од 

09. 03. 2012. године). 

 

Члан 105. 

 

Ову Одлуку доставити Републичком 

геодетском заводу - Служби за катастар 

непокретности Сјеница у року од 15 дана од дана 

ступања на снагу Одлуке, у складу са Уредбом о 

Адресном регистру ("Службени гласник Републике 

Србије", број 63/2017). 

 

Члан 106. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Општинском службеном гласнику 

Сјеница“. 

 

 

 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju da važe 

Odluka o nazivima ulica u općini Sjenica 

(Narodni odbor općine Sjenica, br. 2096, od 16. 

02. 1953. godine) i Odluka o nazivima ulica u 

naseljenom mjestu Sjenica, općina Sjenica 

(Skupština općine Sjenica, br. 06-3/2012-5, od 09. 

03. 2012. godine). 

 

Član 105. 

 

Ovu Odluku dostaviti Republičkom geodetskom 

zavodu - Službi za katastar nepokretnosti Sjenica 

u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu 

Odluke, u skladu sa Uredbom o Adresnom 

registru ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 

63/2017). 

 

Član 106. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Općinskom službenom glasniku 

Sjenica“. 
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Председник Скупштине општине,  
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