5. Имплементација пројектног менаџмента
Пројектни менаџмент биће имплементиран
кроз реализацију пројектних активности Градске
општине Барајево и партнера на пројекту. Непосредну реализацију планираних активности
вршиће Пројектни тим именован решењем председнице општине Бранке Савић уз помоћ и мониторинг Exchange 3 тима Сталне конференције
градова и општина.

Ова публикација је направљена уз финансијску помоћ Европске уније.
За садржај ове публикације искључиво
је одговорна Градска општина Барајево.
Публикација не представља званичан
став Европске уније.

Општински пројекат

УВОЂЕЊЕ ГЕОГРАФСКОГ
ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА У БАРАЈЕВО

Циљне групе
· Градска општина Барајево и запослени у
Општини, Јавно комунално предузеће и Дирекција за развој и изградњу Барајева
Пројектом је предвиђено увођење Географског информационог система који ће обезбедити
модерне базе података и комплетан преглед просторног планирања у Општини
· Грађани Барајева
Реализацијом пројекта ће се знатно повећати ефикасност обраде захтева за легализацију
имовине, процедура за издавање грађевинских и
других дозвола, захтева везаних за инфраструктуру и др.
· Потенцијални инвеститори и партнери
Увођење ГИС-а у општину Барајево обезбедиће брзе и квалитетне информације о грађевинском земљишту, о могућностима за потенцијална
економска улагања.

Европска унија

GIS BARAJEVO

Најкраће речено „географски информациони
систем је скуп база података приказаних на географским картама“. То је алатка будућности у раду
општинских управа, јавних предузећа и установа.
Усвајајући Стратегију одрживог развоја Градска
општина Барајево се определила и као један од
циљева свог развоја зацртала увођење савремених информационих технологија, као метод за подизање квалитета и ефикасности свог рада. ГИС
пружа сасвим нове могућности складиштења и
руковања подацима и омогућава да се анализе
података обаве знатно брже.
Све до недавно, просторни подаци приказивани су на аналогним мапама (катастарским,
топографским, тематским и др.). Све врсте података вођене су по списковима или пописима. За
анализу таквих података било је неопходно више
времена.. Развојем дигиталних мапа створена је
могућност да се сви такви подаци вежу за мапу
(слојеве мапа) и такве информације сачувају у
одговарајућој бази података. Комбиновањем раз-

1. Пренос добре праксе од стране општина
које имају напредна искуства у области просторног планирања
Први корак у пројекту јесте анализа примера
добре праксе у партнерским општинама Лазаревац и Власотинце. Пренос добре праксе биће реализован кроз низ састанака, презентација и активних радионица организованих у све три општине.

вектор

Шта је ГИС?

них слојева отварају се и могућности за сасвим
нове врсте анализа података.
Основни циљ пројекта је побољшање и
унапређење општинских услуга грађанима, предузећима и установама и свим потенцијалним
корисницима.
Наведени основни циљ ће се постићи кроз
реализацију низа конкретних циљева на следећи
начин:

Корисници
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Реализација пројекта “Увођење Географског информационог система (ГИС-а) у Барајеву”
у оквиру програма Exchange 3 финансираног од
стране Европске уније у значајној мери ће допринети повећању општинских капацитета и побољшању услуга које општина Барајево пружа својим
грађанима.
Укупна вредност пројекта је 141.500 €. Од тога
су бесповратна средства грант схеме Европске
уније 127.350 €.
Градска општина Барајево је, као носилац
пројекта, упутила позив за сарадњу општинама
Власотинце и Лазаревац које су претходних година успешно имлементирале ГИС у своје информационе системе и ове општине су партнери на
пројекту.

Елевација

Коришћење
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Стваран свет

2. Набавка и инсталација ГИС софтвера и његова интеграција са општинским информационим системом
Главна активност пројекта јесте набавка и инсталација географског информационог система
у општини Барајево. ГИС омогућава креирање
дигиталне базе земљишта, објеката и инфраструктурног система. Употреба овог система ће
омогућити доступност: дигиталних мапа, презентацију објеката у простору, регистар инфраструктурих елемената, планирање и поделу земљишта,
визуализацију просторних података. ГИС софтвер
ће бити у потпуности интегрисан у постојећи информациони систем Општине, а у оквиру пројекта
набавлће се и додатних 8 компјутера.
3. Организација обуке запослених у општини
Пројектом је предвиђена обука за 16 запослених у Управи, Јавном комуналном предузећу
и Дирекцији за развој и изградњу Барајева за
свакодневни рад у ново-имплементираном географском информационом систему. Обука ће се
састојати из два дела:
· Тренинг запослених кроз основну и напредну обуку у оквиру којих ће запослени у наведеним
институцијама и предузећима бити стручно обучени за рад са дигитализованим мапама
·  Практичну презентацију и демонстрацију у
партнерским општинама
4. Презентовање пројекта циљним групама
Први сегмент презентације пројекта циљним
групама обухвата припрему промотивних брошура
које ће садржати информације о увођењу новог система и његовим главним предностима за кориснике.
Други сегмент обухвата генералну презентацију свим циљним групама.

