Ниш и Ћуприја партнерски
реализују пројекат„Ефикасно и
ефективно управљање имовином
кроз
увођење
Географског
информационог система“
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и председник општине
Ћуприја Нинослав Ерић потписали су данас Меморандум о сарадњи
на пројекту„Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и
Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“.
Циљ пројекта је стварање услова за унапређење управљања
имовином кроз попис и легализацију јавне имовине у Нишу и
Ћуприји и повећање транспарентности рада јавне администрације,
увођењем и развојем Географског информационог система и
креирањем апликације за ГИС. На овај начин јавна управа биће
ближа грађанима и привреди.
„Реализацијом пројекта у Нишу и Ћуприји, биће формиране
јединствене базе података о интегрисаним евиденцијама за
целокупну имовину, заједно са апликацијама за све аспекте и
процесе управљања имовином. Практично, то значи да ћемо
реализацијом овог пројекта на једном месту имати
систематизоване комплетне податке о имовини Града Ниша, како
земљишту тако и непокретној имовини, па ће грађани,
потенцијални инвеститори и сви заинтересовани актери, имати
увид у те податке без чекања у редовима“, рекао је након
потписивања меморандума први човек Ниша, градоначелник Дарко
Булатовић. Он је нагласио да коришћење оваквог модела за
управљање имовином у власништву Ниша и Ћуприје значи јачање
административних капацитета и ефикасније управљање имовином,
повећање прихода, бољу контролу трошкова, успешније управљање
ризицима и адекватно одржавање имовине.
Председник општине Ћуприја Нинослав Ерић истакао је да је у

питању изузетно значајан пројекат и да се радује што га
општина, на чијем је челу, реализује баш са градом Нишом.
„Искуство које Ниш има на пословима пописа имовине за нас је
јако значајно будући да смо на почетку. Очекујем да, након
реализације планираних пројектних активности, дође до смањења
трошкова и повећања прихода од имовине у власништву у нашој
локалној самоуправи“, поручио је Ерић.
„И Ниш и Ћуприја располажу великим бројем различитих
непокретности, али без прецизних и правно релевантних
података. Имајући у виду да се ефикасно управљање јавном
имовином намеће као приоритетни захтев у процесу развоја и
модернизације, Канцеларија за локални економски развој и
пројекте која руководи овим пројектом, са својим партнером,
заједнички је развила предлог пројекта не би ли решили
идентичне проблема са којима се, у овој области, сусрећу“,
рекла је менаџерка пројекта Ана Радовановић из Канцеларије за
локални економски развој и пројкете. Она је додала да Ниш и
Ћуприја имају намеру да обезбеде рационално коришћење и
управљање имовином у складу са Законом о јавној својини и
Законом о планирању и изградњи и ставе имовину у функцију
инвестирања и повећања прихода локалне самоуправе.
Пројекат је и од вишеструког значаја, како за потенцијалне
инвеститоре којима ће бити омогућено лакше и брже информисање
о циљаним локацијама, тако и за грађане који, као крајњи
корисници, имају потребу за поузданом, одговорном и отвореном
администрацијом. Унапређење управљања јавном имовином и
финансијама ствара могућност и за уштеде у буџету као и услове
за одрживи локално-економски развој.
Пројекат финансира ЕУ (ИПА 2014), преко програма Exchange5 –
Подршка ЕУ локалним самоуправама у области управљања имовином.
Програм спроводи Министарство државне управе и локалне
самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и
општина (СКГО) као имплементационог партнера програма и
Министарством финансија (Сектор за уговарање и финансирање
програма из средства ЕУ) као Уговорног тела на програму.

