РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 47. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града
Ниша“, број106/2019) 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 30.06.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
„Е–УПРАВА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА“
I
Град Ниш прихвата реализацију пројекта "Е–управа у реализацији Плана локалног
економског развоја“, на основу Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм
локалне самоуправе који је закључен између Града Ниша и Републике Србије - Министарство
државне управе и локлане самоуправе број 996/2020-01 од 18.03.2020. године и Анекса I Уговора
о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе број 1385/2020-01 од
20.05.2020. године.
II
Општи циљ пројекта је увођење е-управе и савремених информационих технологија ради
унапређења и модернизације рада Канцеларије за локални економски развој и пројекте Града
Ниша, као и стварање техничких услова за електронско повезивање и побољшање комуникације
између Градске управе и инвеститора, малих и средњих предузећа, институција и организација
цивилног друштва.
III
Носилац пројекта је Град Ниш.
Време реализације пројекта је до 31. децембра 2020 године.
IV
Укупна вредност пројекта 2.206.367,00 динара.
Пројекат у потпуности финансира Министарство државне управе и локалне самоуправе
Републике Србије.
V
Међусобни односи Града Ниша и Министарства државне управе и локалне самоуправе су
регулисани Уговором о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне
самоуправе, који је заведен код Министарства под бројем 404-00-315/41/20-24 од 18.03.2020.
године и код Града Ниша под бројем 996/2020-01 од 18.03.2020. године и Анексом I Уговора о
коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе број 1385/2020-01 од
20.05.2020. године.
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 - Секретаријату за финансије.
Образложење
Пројекат „Е –управа у реализацији Плана локалног економског развоја“ се реализује у
оквиру Јавног позива за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела
средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе објављеном у „Службеном
гласнику Републике Србије“, број 7/20 од 29.01.2020. године, по поднeшеном предлогу пројекта
Града Ниша од 29.01.2020. године, а на основу Одлуке Министарства државне управе и локалне
самоуправе Републике Србије број 119-01-00004/2020-04 од 11.03.2020. године, Уговора о
коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе који је закључен
између Града Ниша и Републике Србије - Министарство државне управе и локалане самоуправе
број 996/2020-01 од 18.03.2020. године и Анекса I Уговора о коришћењу средстава из Буџетског
фонда за програм локалне самоуправе број 1385/2020-01 од 20.05.2020. године.

Пројекат има за циљ увођење е-управе и савремених информационих технологија ради
унапређења и модернизације рада органа Канцеларије за локални економски развој и пројекте
Града Ниша, као и стварање техничких услова за електронско повезивање и побољшање
комуникације између Градске управе и инвеститора, малих и средњих предузећа, институција и
организација цивилног друштва.
Град Ниш је Елаборатом оправданости, као и одобреним Захтевом (1054/2020-01 од
25.03.2020.године), планирао набавку хардверa и израду е-платформе (софтвер) за потребе
Канцеларије за локални економски развој и пројекте Града Ниша за електронско управљање
процесима финансирања мера локалног економског развоја и управљања инвестицијама.
Уредбом о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за
2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2 („Сл. гласник РС“ број 60/20) од 24. 04. 2020. године су између осталих, умањена
средства Министарству државне управе и локалне самоуправе за намену „Буџетски фонд за
програм локалне самоуправе“, те су средства на пројекту умањена за 50%. По захтеву
Министарства државне управе и локалне самоуправе припремљено је изјашењење број
1305/2020-01 од 04.05.2020, којим Град Ниш пристаје на реализацију пројекта са умањеним
буџетом за 50% уз смањење обима услуга и добара без измене исхода пројекта. На основу
изјашњења и Анекса 1 Уговора, пројектом је планирана набавка хардвера и софтвера, односно
израда Електронске платформе за управљање инвестицијама и мерама локалног економског
развоја, која има за циљ да унапреди активности КЛЕРП-а за управљање инвестицијама и мерама
ЛЕР-а у четири сегмента:
- Представљање потенцијала за green-field и brown-field инвестиције и помоћ
инвеститорима;
- Конкурисање, избор и праћење реализације пројеката на којима учествују ОЦД,
институције и други корисници;
- Конкурисање, изборе и праћење реализације пројеката на којима учествују микро, мала и
средња предузећа, научно-истраживачке институције;
- Конкурисање за помоћ у финансирању сопственог учешћа организација које реализују
пројекте финансиране од стране других донатора.
У склопу пројекта биће развијен информациони систем који пружа подршку управљању и
имплементацији различитих програма и пројеката у Канцеларији за локални економски развој и
пројекте, ефикасним и поузданим Системом за управљање информацијама и омогућава
прикупљање и надгледање података на нивоу пројеката и програма. Такође, биће припремљен
портал за електронску размену који омогућава обављање свих размена информација између
корисника и КЛЕРП – Кориснички портал (КП).
Носилац Пројекта је Град Ниш, а Пројекат у пуном износу финансира Министарство
државне управе и локалне самоуправе Републике Србије.
Време реализације пројекта је у периоду до 31. децембра 2020. године.
Укупан буџет пројекта који је тражен по овом захтеву је 5.041.256,00 динара.
Укупна одобрена вредност пројекта је 2.206.367,00динара.
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за дигитализацију
друштва, развој електронске управе, професионализацију и модернизацију рада запослених и
побољшању квалитета услуга, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог
решења.
Број: 488-1/2020-03
У Нишу, 30.06.2020. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

