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...потребама и могућностима, као и предвиђеним активностима пројекта, Градска 

управа може донети Одлуку о изменама и допунама Правилника о систематизацији 

радних места, с циљем даљег дефинисања задатака управљања ГИС-ом, који ће се 

прерасподелити на већи број запослених. Задатак ангажоване фирме је да раде на 

анализи, припреми и дефинисању описа послова, процени радног оптерећења и 

капацитета у ГИС групи у оквиру ИКТ услуге, на основу које, а зависно о 

могућностима и расположивости капацитета, ова група може бити реорганизована. 

Радна верзија организационе структуре Групе за управљање ГИС-ом 

презентују Радној групи. Задатак изабраног понуђача са којим ће се закључити 

уговор о пружању услуга које су предмет ове набавке је да фацилитира процес 

добијања коментара и смерница Радне групе и интегрише их у коначну верзију 

Организационе структуре Групе за управљање ГИС-ом и достави Канцеларији за 

локални економски развој и пројекте Града Ниша на даљу надлежност. Изабрани 

понуђач - Пружалац услуге ће, као неко ко је прихватљив свим члановима Радне 

групе, ко је неутралан и нема ауторитет у доношењу даљих смерница пружити 

помоћ Радној групи с циљем унпређења решавање проблема и доношења одлука и 

олакшавања процеса узајамне комуникације у Радној групи, а све у циљу повећања 

ефективности (успешности) рада групе и повећање резултата групе. 

У наредној табели су представљене основне активности, резултати тих 

активности и рокови за испуњење:  
Р.бр Активност Резултат Крајњи рок 

1. 

Фасилитација састанака Радне групе за 

ГИС града Ниша на тему: Споразум о 
сарадњи између чланица радне групе за 

ГИС. 

Припремљен Споразум о 

сарадњи између чланица радне 
групе за ГИС и верификован од 

стране Наручиоца 

60 дана 

2. 

Фасилитација састанака Радне групе за 

ГИС града Ниша на тему: Протокол о 
сарадњи. 

Припремљен Протокол о 

сарадњи и верификован од 
стране Наручиоца 

80 дана 

3. 

Фасилитација састанака Радне групе за 

ГИС града Ниша на тему: анализа 

тренутног стања ГИС-а, сагледавање 
потреба града за новим 

функционалностима и израда 

Спецификације захтева за ГИС; израда 
Плана развоја ГИС-а. 

Спецификација захтева за ГИС, 

верификована од стране 
Наручиоца, предлог Плана 

развоја ГИС-а верификован од 

стране наручиоца. 

150 дана 

4. 

Фасилитација састанака Радне групе за 

ГИС града Ниша на тему: 

Организациона структура Групе за 
управљање ГИС-ом. 

Организациона структура 

Групе за управљање ГИС-ом, 

верификована од стране 
Наручиоца 

280 дана 

 
2.  Рок пружања услуга        

Рок за пружање услуга који су предмет јавне набавке је 10 (десет)  месеци од 

дана закључења уговора.   

 

IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

   Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 

пружања услуга управљања процесима успостављања и унапређења ГИС-а Града 

Ниша на пројекту „Унапређење географско информационог система града Ниша“, 

ЈН брoj 404-1/142У-2019-28, објављен је дана 18.11.2019. године на порталу Управе 

за јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs/ и званичноj... 

http://portal.ujn.gov.rs/

