
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 
 

 
На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број118/18) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 01.07.2019. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА „УНАПРЕЂЕЊЕ 
ГЕОГРАФСКО ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НИША“ 

 
I  Град  Ниш прихвата реализацију и суфинансирање пројекта, „Унапређење географско 
информационог система града Ниша“ који је одобрен за финансирање у оквиру позива за подношење 
предлога пројекта за увођење и развој Географско информационог система (ГИС) у оквиру програма 
ЕУ за подршку локалним самоуправама ЕУ- ПРОГРЕС. 
II  Општи циљ пројекта „Унапређење географско информационог система града Ниша“ је 
унапређење капацитета локалне управе Града Ниша за идентификовање, регулисање и интеграцију 
управљања и коришћења геопросторних података побољшањем функционалности постојећих 
географских информационих система. 
 Специфичини циљеви пројекта су: 1. Створити услов за побољшање процеса планирања у 
Нишу кроз пројектовање, изградњу и тестирање алатки прилагођених кориснику којима се може 
приступити путем интернета и омогућити доносиоцима одлука да испитују, визуелизују и 
извештавају о ефективном статусу сваког слоја и користе модел резултата како би препознали и 
добили потребне информације за одређивање приоритета географских подручја како би се постигли 
циљеви у свакој приоритетној области на више нивоа, 2) Обезбедити институционалну подршку за 
делотворно и ефикасно управљање географским информационим системима у Нишу. 
Време реализације предложеног пројекта је 18 месеци од дана потписивања Уговора о донацији. 
III  Укупна предложена вредност предлога пројекта је 105.700,00 евра (13.213.000,00 динара) без 
ПДВ-а.  
Уговорни орган финансира пројекат средствима у износу од 86.200,00 евра (10.775.000,00 динара) без 
ПДВ-а, или 81,55%, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 19.500,00 евра 
(2.438.000,00 динара) без ПДВ-а, или 18,45%. Учешће Града Ниша са обрачунатим ПДВ-ом износи 
23.400,00 евра (2.926.000,00 динара).   
IV Средства за ову намену у износу од 9.600,00 евра (1.200.000,00 динара) са ПДВ-ом обезбеђена 
су Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину у Програму 15-Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
420/1, економска класификација 424– Специјализоване услуге, док ће средства у износу од 13.800,00 
евра (1.726.000,00 динара) бити обезбеђена у буџету Града Ниша за 2020. годину. 
V Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Уговор о донацији са 
Канцеларијом Уједињених Нација за пројектне услуге (“УНОПС”), која спроводи ЕУ ПРО Програм. 
VI Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и Градској 
управи Града Ниша да реализују ово решење. 
VII Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и 
Градској управи Града Ниша. 
  

 
 
 
 
 



 
             О б р а з л о ж е њ е 

 
Пројекат „Унапређење географско информационог система града Ниша“, је одобрен за 

финансирање у оквиру позива за подношење предлога пројекта за увођење и развој Географско 
информационих система (ГИС) у оквиру програма ЕУ за подршку локалним самоуправама ЕУ- 
ПРОГРЕС. 

Општи циљ пројекта „Унапређење географско информационог система града Ниша“ је 
унапређење капацитета локалне управе Града Ниша за идентификовање, регулисање и интеграцију 
управљања и коришћења геопросторних података побољшањем функционалности постојећих 
географских информационих система. 

Специфичини циљеви пројекта су: 1. Створити услов за побољшање процеса планирања у 
Нишу кроз пројектовање, изградњу и тестирање алатки прилагођених кориснику којима се може 
приступити путем интернета и омогућити доносиоцима одлука да испитују, визуелизују и 
извештавају о ефективном статусу сваког слоја и користе модел резултата како би препознали и 
добили потребне информације за одређивање приоритета географских подручја како би се постигли 
циљеви у свакој приоритетној области на више нивоа, 2) Обезбедити институционалну подршку за 
делотворно и ефикасно управљање географским информационим системима у Нишу. 
 Имплементација овог Пројекта предвиђа успостављање информационог система заснованог 
на ГИС технологији са циљем анализе података за потребе планирања развоја града, праћења 
промена, превенције у одређеним секторима, спровођења планских докумената, побољшању наплате 
пореза, управљању имовином и оцени реализације планова и програма. Информациони систем ће 
допринети једноставнијем и ефикаснијем управљању комплексним скупом различитих података чиме 
ће се повећати ефикасност у доношењу благовремених мера и активности неопходних за 
уравнотежени и контролисани развој социо-економско-еколошког потенцијала простора града Ниша. 
Тиме ће се истовремено унапредити систем просторног планирања у Републици Србији 
прилагођавањем и јачањем институционално-организационих капацитета у сврху примене 
савремених информационих технологија. Један од основних циљева успостављања ГИС-а је 
допринос формирању инфраструктуре просторних података, чиме се стварају услови за интеграцију 
технологија, просторних података, бројних корисника и др., а који су неопходни за активну улогу 
планера у будућем планском процесу. 
 Град Ниш у оквиру Програма EXCHANGE 5, реализује пројекат „Ефикасно и ефективно 
управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“ у 
оквиру ког ће бити успостављене правне основе за развој ГИС-а, што подразумева доношење 
Споразума и Протокола о сарадњи између институција чланица ГИС-а, затим развој софтверског 
решења за основни ГИС чиме ће бити успостављен оснвни ГИС систем (што подразумева набавку 
одговарајућих лиценци, набавку хардверских компоненти, обуку као и унос тренутно доступних 
података.) Биће израђен лејер ( слој) „имовина“ у који ће бити унесени подаци о непокретностима у 
власништву града као и база инвестиционих потенцијала града са приказом локација. 
 Пројектом „Унапређење географско информационог система града Ниша“ биће реализоване 
активности надоградње ГИС-а увођењем нових лејера из приоритетних области: Просторно и 
урбанистичко планирање; Побољшање јавне инфраструктуре; Локални економски развој и промоција 
инвестиција; Туризам и културно-историјско наслеђе; (Очување и валоризација природног, 
културног, архитектонског и грађанског наслеђа; Хитне ситуације; Заштита животне средине; 
Пољопривредни и рурални развој; (Креирање ГИС слојева за представљање класификације врсте 
земљишта и класификације парцела) и развојем нових алата и функционалности (Развој модула за 3Д 
анализу и визуализацију података, Развој подршке за online позадинске слојеве, Развој ГИС алата за 
геореференцирање растерских података) као и Израда Android мобилне апликације за приступ 
Географском информационом систему. 
 Укупна предложена вредност предлога пројекта је 105.700,00 евра (13.213.000,00  динара) без 
ПДВ-а.  

Уговорни орган финансира пројекат средствима у износу од 86.200,00 евра (10.775.000,00 
динара) без ПДВ-а, или 81,55%, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 19.500,00 
евра (2.438.000,00 динара) без ПДВ-а, или 18,45%. Учешће Града Ниша са обрачунатим ПДВ-ом 
износи 23.400,00 евра (2.926.000,00 динара).  

Средства за ову намену у износу од 9.600,00 евра (1.200.000,00 динара) са ПДВ-ом обезбеђена 
су Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину у Програму 15-Опште услуге локалне самоуправе, 



програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
420/1, економска класификација 424– Специјализоване услуге, док ће средства у износу од 13.800,00 
евра (1.726.000,00 динара) бити обезбеђена у буџету Града Ниша за 2020. годину.  

Износ донације од 86.200,00 евра (10.775.000,00 динара) ослобођен је плаћања ПДВ-а по 
утврђеној процедури, док учешће Града Ниша од 19.500,00 евра (2.438.000,00 динара) није 
ослобођено плаћања ПДВ-а, па укупно учешће Града са ПДВ-ом износи 23.400,00 евра (2.926.000,00 
динара).  

 
 На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење локалног 

економског развоја на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у 
диспозитиву овог решења. 

  
Број: 627-3/2019-03 
У Нишу,  01.07.2019. године  
             

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 
 
 
 
 
 

 


