Споразум о сарадњи на развоју Географског информационог система
јединица локалне самоуправе подрегије Подриње

Закључен дана_________. године између:
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, кога заступа Видоје Петровић, градоначелник
ОПШТИНЕ КРУПАЊ, коју заступа Иван Исаиловић, председник општине
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА, коју заступа Милан Јовановић, председник општине
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК, коју заступа Зоран Јевтић, председник општине

Члан 1.
Град Лозница и Општине Крупањ, Љубовија и Мали Зворник, (у даљем тексту: потписници
споразума), потврђују своју спремност да јачају и одржавају везе у међусобној сарадњи као и своје
намере да се у потпуности ангажују на креирању заједничких решења развојем Географског
информационог система (у даљем тексту: ГИС-а).

Члан 2.
Потписници споразума увиђају потребу
информисања и сарадње у циљу развоја ГИС-а.

за

унапређењем

међусобне

комуникације,

Потписници споразума изражавају жељу и спремност да сарађују кроз реализацију
заједничких пројеката на развоју ГИС-а у следећим областима:
1. Израда и усаглашавање заједничких и појединачних развојних планова;
2. Усаглашавање и координирање размене информација и активности на припреми и
реализацији будућих заједничких пројеката;
3. Усклађивање активности које су од интереса за два или више потписника овог споразума;
4. Подстицање заједничке промоције и стварање позитивног имиџа ГИС-а.
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Члан 3.
Као помоћ у реализацији овога споразума, потписници су сагласни да образују
Координациони одбор.
Координациони одбор чини по два представника сваке стране потписника споразума.
Координационо одбор нема снагу одлучивања, већ му је улога да олакша комуникацију и
координацију између потписника споразума.
Координациони одбор на конститутивном састанку донoси Правилник о раду.
Координациони одбор обавља послове из области наведених у члану 2. став 2. овог споразума.
Члан 4.
Потписници споразума су сагласни да унапређују међусобну сарадњу кроз реализацију
годишњег Плана активности на развоју ГИС-а.
Годишњи план активности на развоју ГИС-а доносе потписници споразума који верификује
Координациони одбор.
Годишњим планом активности на развоју ГИС-а утврђују се активности у оквиру четири
програмске области из члана 2. става 2. овог споразума, као и активности које су вођене исказаним
потребама потписница споразума за одговарајућу годину. Годишњим планом активности на развоју
ГИС-а ће се посебно дефинисати:
1. Прецизирање активности за одређени период;
2. Начин учешћа у договореним активностима (обука, техничка помоћ, финансирање,
коришћење објеката или опреме и сл.);
3. Протоколи о размени података и коришћењу апликација потписника споразума;
4. Одговарајући доприноси (учешће) у виду људских и техничких ресурса као и евентуално
суфинансирање од стране потписника споразума.
Годишњи план активности прецизира услове под којима се извршавају обавезе уговорних
страна, као што је између осталог напредак који је потребан када се ради о дефинисаним
критеријумима, циљевима и показатељима, као и одрживости резултата активности уз посвећеност
остваривању.
Резултати и исходи ће се оцењивати заједнички на годишњој основи.
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Члан 5.
Потписници споразума ће обезбедити приступ свим потребним информацијама за припрему и
имплементацију годишњих Планова активности на развоју ГИС-а, као и за заједничку или самосталну
реализацију пројеката преко својих чланова у својих чланова у Координационом одбору.
Члан 6.
Потписници споразума исказују намеру да на свим пословима у оквиру овог споразума,
односно на планирању, имплементацији и евалуацији заједничких активности, раде у духу добре воље
и пријатељског разумевања.
Члан 7.
Измене и допуне одредби овог споразума могуће су само уз писмену сагласност свих страна
потписника споразума.
Члан 8.
Овај споразум се закључује на неодређено време.
Члан 9.
Уколико код неког од потписника споразума у одређеном тренутку нестане интерес за даљим
учешћем и иступи из овог споразума, обавезан је да о томе писменим путем обавести остале
потписнике споразума, чиме његове обавезе према овом споразуму престају.
Са потписником овог споразума који иступи из истог споразума посебном одлуком регулисаће
се сва потраживања у виду материјалних средстава и података, које је евентуално унео приликом
потписивања овог споразума у року од 30 дана од дана иступања из споразума.
Споразум је отворен за приступање и за друге градове и општине, који искажу спремност за
сарадњу на развоју ГИС-а и о томе писменим путем обавести све потписнике споразума.
Члан 10.
Овај споразум је сачињен у пет (5) примерака, од којих град Лозница задржава два (2)
примерка а остали потписници споразума задржавају по један (1) примерак.

У Лозници,

2020. године
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Потписници споразума:

Град Лозница
_________________________________
Видоје Петровић, градоначелник

Општина Крупањ
__________________________________
Иван Исаиловић, председник општине

Општина Љубовија
__________________________________
Милан Јовановић, председник општине

Општина Мали Зворник
__________________________________
Зоран Јевтић, председник општине
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