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ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 

 
 

На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 130/17 и 104/18), 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 21.12.2018. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА „ЕФИКАСНО И 

ЕФЕКТИВНО УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ У НИШУ И ЋУПРИЈИ КРОЗ УВОЂЕЊЕ 
ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА“ 

 
I Град Ниш прихвата реализацију и суфинансирање пројекта „Ефикасно и ефективно 

управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог 
система“, који су Град Ниш и општина Ђуприја аплицирали у оквиру Програма Exchange 5, а 
који финансира Европска унија у оквиру националног програма за Србију (IPA 2014), а 
реализује се уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике 
Србије, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), док је Уговарачко 
тело Министарство финансија, сектор за уговарање и финансирање програма из средстава 
Европске уније. 

II Општи циљ пројекта „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и 
Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“ је повећање учинковитости, 
ефикасности и транспарентности јавне управе кроз унапређење управљања имовином у 
градовима Нишу и Ћуприји. 

Специфични циљ пројекта је стварање услова за унапређење управљања имовином 
кроз попис и легализацију јавне имовине у градовима Нишу и општини Ћуприја, повећање 
транспарентности рада јавне администрације кроз увођење и развој Географског 
информационог система у граду Нишу и општини Ћуприја и креирање апликације за ГИС, 
како би се јавна управа приближила грађанима и привреди. 

III Носилац и спроводилац пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је општина 
Ћуприја. 

IV Укупна вредност пројекта је 220.700,00 евра (27.587.000,00 динара), од тога 
Европска унија финансира пројекат средствима у износу од 191.898,65 евра (23.987.000,00 
динара) или 86,95%, а партнери на пројекту Град Ниша и општина Ћуприја суфинансирају 
пројекат средствима у износу од 28.801,35 евра (3.600.000,00 динара) или 13,05%, кроз рад 
запошљених у органима јединице локалне самоуправе на пројекту. 

Град Ниш суфинансира пројекат оквирно средствима у износу од  18.000 евра 
(2.250.000,00 динара), а општина Ђуприја средствима у износу од  10.801,35 евра 
(1.350.000,00 динара).  

Прецизне појединачне вредности суфинансирања Пројекта од стране Града Ниша и 
општине Ћуприја, као и права и обавеза партнера на пројекту, биће регулисане 
Меморандумом о сарадњи између Града Ниша и општине Ћуприја. 

V Средства у износу од 2.250.000,00 динара биће обезбеђена у буџету Града Ниша за 
2019. годину. 

Време реализације пројекта је 18 месеци од дана закључења Уговора друге уговорене 
стране. 



 VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да закључи Уговор о додели 
бесповратних средстава са Министарством финансија Републике Србије, Сектором за 
уговарање и финансирање програма финансираних из средстава ЕУ и Меморандум о 
сарадњи са партенером на пројекту општином Ћуприја. 

VII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте да реализује 
пројекат у сарадњи са надлежним секретаријатима Градске управе Града Ниша и надлежним 
установама и јавним предузећима на територији Града Ниша, чији је оснивач Град, а који су 
пројектом предвиђени као носиоци одређених активности у пројекту. 

VIII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Позив за подношење предлога пројеката у оквиру Програма Exchange 5, је објављен 
05.09.2017. године. У оквиру овог Програма, који финансира Европска унија у оквиру 
националног програма за Србију (IPA 2014), а реализује се уз подршку Министарства 
државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, у сарадњи са Сталном 
конференцијом градова и општина (СКГО), док је Уговарачко тело Министарство финансија, 
сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Град Ниш и 
општина Ћуприја су аплицирали пројектом „Ефикасно и ефективно управљање имовином у 
Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“.  

Општи иљ пројекта „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји 
кроз увођење Географског информационог система“ је повећање учинковитости, 
ефикасности и транспарентности јавне управе кроз унапређење управљања имовином у 
градовима Нишу и Ћуприји. 
 Специфични циљ пројекта је стварање услова за унапређење управљања имовином 
кроз попис и легализацију јавне имовине у градовима Нишу и Ћуприји, повећање 
транспарентности рада јавне администрације кроз увођење и развој Географског 
информационог система у градовима Нишу и Ћуприји и креирање апликације за ГИС, како 
би се јавна управа приближила грађанима и привреди. 

Пројектни парнери, Град Ниш и Општина Ћуприја имају на располагању велики број 
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, пројектни партнери су заједнички развили предлог пројекта у циљу 
решавања идентичних проблема у области управљања имовином, како би обезбедили 
рационално коришћење и управљање имовином у складу са Законом и јавној својини и 
Законом о планирању и изградњи, и ставили имовину у функцију инвестирања и повећања 
прихода локалне самоуправе 

Почетна пројектна активност је побољшање организационе структуре за управљање 
имовином и правне основе за развој ГИС-ева пројектних партнера, која ће резултирати 
успостављањем институционалног и регулаторног оквира за успешну реализацију и 
одрживост пројекта. Она подразумева формирање Пројектног тима, Радне групе за ГИС и 
потписивање Меморандума о сарадњи са релевантним републичким и локалним 
институцијама на развоју ГИС-а. Спровођење пописа непокретности које су предмет 
трансфера у јавно власништво, као и допуна података о непокретностима, пре свега градског 
грађевинског земљишта и непокретностима  које су предмет легализације у Нишу, 
резултираће формирањем јединственог регистра (базе) о имовини у партнерским градовима 
заједно са апликацијама за управљање имовином која ће моћи да се интегрише са ГИС 
системима партнерских градова. Овај поступак подразумева прикупљање података 
утврђивањем стварног стања на терену, дефинисање врсте непокретности за које је потребно 
извршити геодетско снимање и израдити техничку документацију – пројекат изведеног 
стања, против-пожарни елаборат, геомеханички, процену утицаја објекта на околину, 
елаборат заштите на раду итд. Сви подаци о непокретностима који су у власништву 



партнера, а која ће бити предмет пројекта, морају се евидентирати у Централном регистру 
РДИ, попуњавањем и слањем НЕП ЈС образаца. Како би се овај поступак ефикасно спровео, 
неопходно је утврдити вредност имовине, што ће бити једна од пројектних активности. 
Такође, заједничка идеја партнера јесте  успостављање ГИС-а у Нишу и Ћуприји, развој и 
стављање у функцију софтверске апликације за ГИС, у који ће сви подаци о имовини бити 
публиковани. Предуслов реализације наведених активности јесте успостављање неопходне 
хардверске основе за управљање имовином и функционисање ГИС-а, као и изградња 
кадровских капацитета пројектних партнера кроз оспособљавање запослених у области 
управљања имовином и коришћење ГИС-а, што је такође предмет пројекта. Са аспекта 
доброг управљања, пројекат ће бити промовисан,  како би се омогућио трансфер знања и 
ширење добре праксе међу осталим корисницима.Планирани временски оквир за спровођење 
свих активности је 18 месеци. Пројектне активности садрже низ подактивности које ће бити 
реализоване кроз учешће великог броја запослених у администрацијама пројектних партнера, 
који ће својим кадровским и материјалним ресурсима успоставити ефикасан модел 
управљања имовином и допринети остварењу заједничких циљева. 

Активности које ће се спроводити у сврху постизања општег циља у складу су са 
Националним приоритетима за међународну помоћ у периоду 2014-2017, са пројекцијама до 
2020, односно Приоритетом 1, мером 1.2. Пројекат је у складу са приоритетима програма 
који произилазе из Стратегије реформе јавне управе 2015-2017 и Акционим планом за 
спровођење Стратегије, мером 1.2 Унапређење децентрализације задатака јавне 
администрације унапређењем аналитичког и стратешког оквира за обезбеђивање одрживости 
јавних финансија и унапређење управљања јавном имовином на локалном нивоу који ће бити 
достигнут кроз формирање јединствене базе са интегрисаним подацима о имовини. 

Укупна вредност пројекта је 220.700,00 евра (27.587.000,00 динара), од тога Европска 
унија финансира пројекат средствима у износу од 191.898,65 евра (23.987.000,00 динара) или 
86,95%, а партнери на пројекту Град Ниша и општина Ћуприја суфинансирају пројекат 
средствима у износу од 28.801,35 евра (3.600.000,00 динара) или 13,05%, кроз рад 
запошљених у органима јединице локалне самоуправе на пројекту. 

Град Ниш суфинансира пројекат оквирно средствима у износу од  18.000 евра 
(2.250.000,00 динара), а општина Ђуприја средствима у износу од  10.801,35 евра 
(1.350.000,00 динара).  

Прецизне појединачне вредности суфинансирања Пројекта од стране Града Ниша и 
општине Ћуприја, биће регулисане Меморандумо о сарадњи између Града Ниша и општине 
Ћуприја. 

Средства у износу од 2.250.000,00 динара биће обезбеђена у буџету Града Ниша за 
2019. годину. 

Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да закључи Угвор о гранту са Делегацијом 
Европске Уније у Републици Србији и Меморандум о сарадњи са партенером на пројекту 
општином Ћуприја 

Пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз 
увођење Географског информационог система“, је значајан, јер ће његова реализациј 
допринети локалном економском развоју Града Ниша, због чега је Градско веће Града Ниша 
одлучило као у диспозитиву решења. 
 
Број: 1605-22/2018-03 
У Нишу,   21.12.2018. године                            

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 
Братислав Вучковић 
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