
 

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 7 

„Поштовани,  

У Вашем одговору на питање број 6, објављеном 3.8.2020., позивате се 

на члан 11. Одлуке о утврђивању и означавању назива насељених места, 

улица, тргова и зграда на територији града Ниша, објављену у Сл. листу 

Града Ниша број 81/10, а који дословно гласи:  

„Означавање назива улица, тргова и делова насељених места врши се 

постављањем табли од емајлираног лима, величине 50x30cm, са исписаним 

називом улице, трга, односно дела насељеног места, белим штампаним 

словима на тамноплавој основи, тако да се табле постављају у свакој улици, 

на почетку и на крају улице, са обе стране, на свакој раскрсници улице и на 

сваком тргу на месту спајања улица са тргом. 

Ако на почетку или на крају улице нема зграде, табла са називом улице 

поставља се на посебном стубу висине 2,5m. 

Испод табле са називом улице, трга или дела насељеног места стоји 

табла са хронолошким приказом ранијих назива улице, трга или дела 

насељеног места. 

Додатна табла, ширине као и основна, је месингана плоча са словима 

која су ецована и офарбана, а причвршћена је месинганим шрафовима. 

Трошкове означавања назива улица, тргова и делова насељених места 

сноси Град.” 

Најљубазније Вас молимо да нам, у вези с тим, одговорите на следећа 

питања: 

Због чега сте одлучили да се тек сада придржавате наведене Одлуке у 

погледу емајлирања табли, иако након њеног доношења,  у претходних 9 

година у Нишу није постављена ниједна емајлирана табла, нити сте у 

претходним набавкама инсистирали на емајлирању? Штавише, до пре 4 или 5 

година, прихватали сте израду и постављање пластифицираних табли које су 

израђене од лима недовољне дебљине, које чак нису штампане, већ је 

исписивање назива улица рађено лепљењем слова упола мање висине од 

прописане, исечених од фолије најслабијег квалитета и која су већ након пар 

месеци почела да се одлепљују, постајући притом нечитљиве те представљају 

ругло и срамоту града.“ 

                                                

                                                    Одговор: 

Комисија за јавну набавку се у изради конкурсне документације 

придржавала општих одредаба позитивних прописа који регулишу ову 

област, и то Закона о Регистру просторних јединица и Адресном регистру 

("Службени гласник РС", бр. 9/2020), Књиге графичких стандарда 

Републичког геодетског завода, број 95-623/2017 од 07.07.2017. године и 



Одлуке о утврђивању и означавњу назива насељених места, улица, тргова и 

зграда на територији града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", број 

81/2010 - пречишћен текст), те сматра да питање није од значаја за предметну 

јавну набавку.  

 

Питање број 8 

У истом члану 11. у ставу 3. и 4. помињу се и додатне месингане табле 

са хронолошким приказом ранијих назива улице, трга или дела насељеног 

места. Да ли се и предметне додатне табле подразумевају уз редовне табле, у 

ком случају би требало извршити измену Kонкурсне документације, или ће 

се одредбе Одлуке и даље примењивати селективно?  

 

Одговор: 

Конкурсном документaцији за јавну набавку услуга, брoj 404-2/14у-

2020-28 - Пружање услуге набавке и постављања табли са називима улица и 

тргова, није предвиђена набавка израде и монтирања додатних табли са 

хронолошким приказом ранијих назива улице, трга или дела насењеног 

места, те сматра да питање није од значаја за предметну јавну набавку.    
 

У Нишу, дана 07.08.2020. године 


