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

Ниша“, број 118/2018) 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 21.02.2019. године, доноси 
 
РЕШЕЊЕ О САРАДЊИ ГРАДА НИША НА ПРОЈЕКТУ „ПОДАТКЕ ОТВОРИ, НА МАПИ СЕ 

СТВОРИ“ 
 

I  Град Ниш прихвата сарадњу на пројекту „Податке отвори, на мапи се створи“, који спроводи 
удружење PALGO smart (у даљем тексту PALGO smart) а који је подржан од стране Програма 
Уједињених нација за развој (UNDP) у оквиру пројекта „Отворени подаци – отворене могућности“. 
II  Општи циљ пројекта „Податке отвори, на мапи се створи“ јесте унапређење квалитета и 
ефикасности услуга које јединице локалне самоуправе пружају грађанима и привреди путем стварања 
предуслова за отварање података на локалном нивоу. 

Специфицни циљеви Пројекта су подизање свести о неопходности квалитетног прикупљања, 
уноса и поновног коришћења података, увођење концепта и механизама процеса отварања података у 
одабраним јединицама локалне самоуправе, унапређење капацитета одабраних јединица локалне 
самоуправе путем менторског рада и отварање сетова геопросторних података на веб презентацијама 
партиципирајућих градова/општина и на националном Порталу отворених података. 
III  Сврха сарадње Града Ниша на Пројекту је подизање свести о неопходности квалитетног 
прикупљања, уноса и поновног коришћења података, увођење концепта и механизама процеса 
отварања података у Граду Нишу, унапређење капацитета Града Ниша путем менторског рада, као и 
отварање сетова података на веб презентацији Града Ниша и на националном Порталу отворених 
података. 
 Очекивани резултати сарадње односе се на реализацију пројектних активности којима ће се 
утицати на подизање свести и унапређење знања и вештина представника Града Ниша о важности 
принципа отварања података за процесе унапређења квалитета јавних услуга и повећање 
одговорности и транспарентности локалне власти; допринети изради приручника за отварање 
одређених сетова података градских и општинских органа; допринети успостављању мреже за 
отворене податке при националној асоцијацији локалних власти. 
IV За реализацију овог Појекта Град Ниш неће имати финансијских обавеза у складу са 
Меморандум о сарадњи између Града Ниша и PALGO smart-a. 
Време реализације сарадње је од дана потписивања Меморандума о сарадњи до 11.08.2019. године. 
 V Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Меморандум о сарадњи на 
пројекту „Податке отвори, на мапи се створи“ са удружењем PALGO smart-om. 
 Меморандум о сарадњи је саставни део овог решења. 
VI Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи Града 
Ниша да реализују ово решење. 
VII Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи 
Града Ниша. 
                                                                                                   
                                                                 О б р а з л о ж е њ е 
 

Пројекат „Податке отвори, на мапи се створи“ који спроводи PALGO smart уз подршку 
Програма Уједињених нација за развој Србија (UNDP) има за циљ унапређење квалитета и 



ефикасности услуга које градови и општине пружају грађанима и привреди, а путем стварања 
предуслова за отварање података на локалном нивоу. Пројекат је фокусиран на промену свести у вези 
са неопходношћу квалитетног прикупљања, уноса и поновног коришћења података, односно увођења 
концепта и механизама процеса отварања података 

Отварање података у поседу јавних институција ради њихове поновне употребе стратешко је 
опредељење Владе Србије, што је предиђено Стратегији развојом електронске управе у Републици 
Србији за период од 2015. до 2018. и Акционом плану за спровођење иницијативе Партнерство за 
отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину. Оба документа садрже посебна 
поглавља посвећена отварању података. 

Значај отворених података у Републици Србији препознат је и у експозеу Председника Владе 
од 28. јуна 2017, у коме је, између осталог, наведено да ће један од приоритета Владе бити подршка 
отварању података у поседу јавних институција, као и да ће Влада створити подстицајни правни 
оквир за отварање података и подржати државне органе на свим нивоима да отварају своје податке. 

Институционално, процесом отварања података руководи Канцеларија за информационе 
технологије и електронску управу, која одржава национални Портал отворених података и 
представља први контакт за све институције које желе да објављују податке. 

Свеобухватну подршку процесу отварања података у Србији пружа Програм Уједињених 
нација за развој (UNDP), преко пројекта „Отворени подаци - отворене могућности”, у оквиру ког се 
реализује и пројекат „Податке отвори, на мапи се створи“. Овај пројекат реализује се уз подршку 
Светске банке, Владе Велике Британије у склопу Фонда за добру управу (GGF) и Шведске агенције за 
међународни развој и сарадњу (SIDA). Пројекат је започет 2015. године, када је израђена Оцена 
спремности за отварање података и пружена подршка првим институцијама које су отвориле своје 
податке. У оквиру пројекта организовано је више догађаја са циљем промоције отворених података, 
подржано је успостављање Портала отворених података, те рад на формулисању законског оквира за 
отворене податке и функционисање Радне групе за отворене податке. Оваква подршка стварању 
одрживог екосистема отворених података у Србији наставиће се и током 2019. године, што ће 
допринети унапређењу рада институција, бољим услугама за грађане и привредном развоју земље. 

Општи циљ пројекта „Податке отвори, на мапи се створи“ јесте унапређење квалитета и 
ефикасности услуга које јединице локалне самоуправе пружају грађанима и привреди путем стварања 
предуслова за отварање података на локалном нивоу. 

Специфицни циљеви Пројекта су подизање свести о неопходности квалитетног прикупљања, 
уноса и поновног коришћења података, увођење концепта и механизама процеса отварања података у 
одабраним јединицама локалне самоуправе, унапређење капацитета одабраних јединица локалне 
самоуправе путем менторског рада и отварање сетова геопросторних података на веб презентацијама 
партиципирајућих градова/општина и на националном Порталу отворених података. 

Сврха сарадње Града Ниша на Пројекту је подизање свести о неопходности квалитетног 
прикупљања, уноса и поновног коришћења података, увођење концепта и механизама процеса 
отварања података у Граду Нишу, унапређење капацитета Града Ниша путем менторског рада, као и 
отварање сетова података на веб презентацији Града Ниша и на националном Порталу отворених 
података. 

Очекивани резултати сарадње односе се на реализацију пројектних активности којима ће се 
утицати на подизање свести и унапређење знања и вештина представника Града Ниша о важности 
принципа отварања података за процесе унапређења квалитета јавних услуга и повећање 
одговорности и транспарентности локалне власти; допринети изради приручника за отварање 
одређених сетова података градских и општинских органа; допринети успостављању мреже за 
отворене податке при националној асоцијацији локалних власти. 

Сарадња ће бити реализована кроз различите видове активности, као што су: 
- међусобна размена искустава и знања из домена сопственог рада; 
- развој и унапређење експертског знања; 
- размена информација и остварених резултата у домену сопственог рада; 
- међусобна подршка у организацији припремних и имплементационих пројектних 

активности; 
- пласман информација и промоција резултата пројекта; 
- други водови сарадње. 
За реализацију овог Појекта Град Ниш неће имати финансијских обавеза у складу са 

Меморандум о сарадњи између Града Ниша и удружења PALGO smart. 



Време реализације сарадње је од дана потписивања Меморандума о сарадњи до 11.08.2019. 
године. 

Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Меморандум о сарадњи на 
пројекту „Податке отвори, на мапи се створи“ са удружењем PALGO smart-a. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог Пројекта за привредни раст Града 
Ниша, за ефикаснију и економичнију јавну управу, за пружање квалитетније услуге грађанима, 
осигуравање транспарентности и смањење простора за корупцију, Градско веће Града Ниша је 
одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 
Број: 169-27/2019-03 
У Нишу, 21.02.2019. године                                   

 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
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