
На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за јавну набавку услуге, брoj 404-2/14у-2020-28 - 

Пружање услуге набавке и постављања табли са називима улица и тргова, 

одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне 

документације:  

Питање број 6 

„Поштовани, 

У питању број 3, заинтересовано лице Вас је довело у заблуду, јер 

његови наводи нису у потпуности тачни. 

Републички геодетски завод (РГЗ), као надлежна институција за вођење 

Адресног регистра, на свом званичном сајту, на страници 

https://rgz.gov.rs/registri-rgz-a/adresni-registar, као правни основ за вођење 

Адресног регистра наводи Уредбу о адресном регистру ("Сл. гласник РС", бр. 

63/2017), у којој, између осталог стоји: 

Члан 37 

Табле са називима улица израђују се у складу са Kњигом графичких 

стандарда коју доноси директор Завода или у складу са одлуком јединице 

локалне самоуправе за територију те локалне самоуправе.  

Таблице са кућним бројем израђују се у складу са Kњигом графичких 

стандарда коју доноси директор Завода или у складу са изгледом, наменом 

објекта или материјалом од кога је зграда изграђена.  

Члан 43 

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о 

означавању назива насељених места, улица и тргова, означавању зграда 

кућним бројевима и вођењу регистра кућних бројева и тргова ("Службени 

гласник РС", број 16/12). 

 Kако свака Уредба има већу правну снагу од било ког Правилника, 

беспредметно је позивати се на члан 17 Правилника о адресном регистру из 

2012. године, а који је у пакету са Уредбом из исте године, престао да важи 

горе наведеним чланом 43. 

Поврх тога, ове године је донесен и Закон о регистру просторних 

јединица и адресном регистру ("Сл. гласник РС", бр. 9/2020), о чијој правној 

снази у односу на претходне Уредбе ни не треба говорити, а у коме стоји: 

Табле са називима улица и таблице са кућним бројевима 

Члан 33 

Табле са називима улица израђују се у складу са Kњигом графичких 

стандарда коју доноси директор Завода или у складу са одлуком ЈЛС за 

територију те локалне самоуправе.  

Таблице са кућним бројем израђују се у складу са Kњигом графичких 

стандарда коју доноси директор Завода или у складу са изгледом, наменом 

објекта или материјалом од кога је зграда изграђена. 

Престанак важења прописа 

Члан 37 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о регистру 

просторних јединица ("Службени гласник СРС", број 19/89), Закон о 

јединственој евиденцији просторних јединица ("Службени лист СФРЈ", број 

18/88), члан 111. ст. 4. и 5. и члан 181. став 1. Закона о државном премеру и 

https://rgz.gov.rs/registri-rgz-a/adresni-registar


катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 

47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. 

закон), члан 10. Закона о територијалној организацији Републике Србије 

("Службени гласник РС", бр. 129/07, 18/16 и 47/18) у делу: "улица, тргова и 

зграда, као и вођење регистра кућних бројева, улица и тргова" и Уредба о 

адресном регистру ("Службени гласник РС", број 63/17). 

 Графички стандарди јесу првобитно успостављени као део Правилника 

о Адресном регистру из 2012. године, али су од 2017. године издвојени као 

посебна Kњига графичких стандарда, тако да више нису повезани ни са 

каквим Правилником или Уредбом, већ Kњига графичких стандарда 

представља засебан документ, на који се позивају и на који упућују сви 

потоњи прописи, односно Уредба и Закон.  

У самој Kњизи графичких стандарда, на почетку стоји: 

"Kњигом графичких стандарда утврђује се врста и величина слова 

којима се означавају називи улица и тргова, врста и величина кућног броја, 

као и изглед таблица са кућним бројем и табли са називима улица и тргова. 

Означавање назива улица таблама са називима улица врши се у складу 

са Kњигом графичких стандарда или у складу са одлуком јединице локалне 

самоуправе о изгледу табли са називима улица на територији те локалне 

самоуправе." 

Дакле, Kњигом графичких стандарда, на коју упућују и превазиђене 

Уредбе и важећи Закон, дефинишу се само визуелни, графички параметри. 

Нигде се не дефинишу материјал за израду табли, површинска заштита, ни 

технологија израде. Штавише, и у Kњизи графичких стандарда и у 

претходним Уредбама, као и у важећем Закону, остављена је и могућност 

јединицама локалне самоуправе да самостално одлучују о изгледу табли са 

називима улица на својој територији. Kоначно, поступак класичног 

емајлирања је веома захтеван и скуп, што непотребно повећава цену табли, 

не утичући притом значајно на њихову трајност у поређењу са савременим 

технологијама пластификације метала. Имајући у виду све напред наведено, 

позивамо Наручиоца да у циљу смањења трошкова и обезбеђивања 

конкурентности одустане од претходне измене у којој се инсистира на 

емајлираним таблама, јер за тим, као што смо показали, не постоји ни 

потреба ни законска обавеза, те да поново дозволи израду табли на 

пластифицираном лиму.“                                       

Одговор: 

Законом о регистру просторних јединица и адресном регистру 

(“Службени гласник РС”, 9/20) у члану 33, прописано је да се табле израђују у 

складу са Kњигом графичких стандарда, коју доноси директор завода или са 

одлуком ЈЛС за територији те локалне самоуправе. 

Одлуком о утврђивању назива улица тргова и згарада на територији 

Града Ниша, (“Службели лист Града Ниша”, број 81/10 - пречишћен текст), 

чланом 11 је прописано је да се табле израђују од емајлираног лима.  

Имајући у виду напред наведено наручилац остаје при захтевима из 

конкурсне документације за предметну јавну набавку. 

 

У Нишу, дана 03.08.2020. године 


