
ШИФАРНИК ДРЖАВА И ТЕРИТОРИЈА 

 

Шифарник држава и територија усклађен је са Mеђународним стандардом за  шифрирање држава и 

њихових територија (The International Standard for country codes and codes for their subdivisions – ISO 

3166). Измене које су урађене односе се на измену назива појединих држава, где су скраћени називи 

држава и територија укључујући и измењен назив државе Северна Македонија, примењујући 

истовремено и  Закључак Владе о коришћењу званичних пуних и скраћених назива страних држава 

на српском и енглеском језику (05 Број:93-5900/2019 од 13. јуна 2019. године и 05 Број: 93-1388/2020 

од 13. фебруара 2020. године). У складу са наведеним, измењен је и назив, односно постојећем 

називу Шифарника држава додато је „и територија“.  

Због наведеног, листа држава и територија са скраћеним називима је уређена по азбучном реду због 

чега је било неопходно постојећи шифарник заменити новим Шифарником држава и територија. 

 

ШИФАРНИК ОПШТИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

Шифарник општина у Републици Србији измењен је у делу који се односи на градске општине Новог 

Сада, које је на основу Статута Града Новог Сада („Службени гласник Града Новог Садаˮ, број 36/11, 

од 27. марта 2019. године), Град Нови Сад угасио своје градске општине (Нови Сад и Петроварадин), 

тј. Град Нови Сад нема више градских општина, Матични бројеви односно шифре за Градску 

општину Нови Сад (80284) и Градску општину Петроварадин (80519) угашени су. У складу са 

наведеним изменама, листа општина је уређена по азбучном реду, а постојећи шифарник замењен је 

новим Шифарником општина у Републици Србији. 

  

ШИФАРНИК НАСЕЉЕНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

У новом Шифарнику насељених места у Републици Србији направљена је веза сваког насељеног 

места са општином којој припада, чиме је олакшано претраживање шифарника, али и обезбеђена 

могућност проналажења одговарајуће шифре за она насељена места која имају исте називе, али 

припадају различитим општинама.  

Измењен је и назив шифарника, тако да уместо Шифарника насеља у Републици Србији, нови назив 

је Шифарник насељених места у републици Србији. 

Такође, за подношење иницијатива за измену и допуну Шифарника општина у Републици Србији и 

Шифарника насељених места у Републици Србији, уместо Републичког завода за статистику, 

надлежност преузима организација надлежна за послове државне управе који се односи Регистар 

просторних јединица и државни премер и катастар, односно Републички геодетски завод. 


