На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/08) и члана 72. Пословника о раду градског Већа града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број 1/2013),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 31.12.2014. године
доноси
З А К Љ У Ч А К
о прихватању учешћа Града Ниша у
Регионалном програму енергетске ефикасности за западни Балкан ЕБРД-а
Члан 1.
Градско веће Града Ниша, у складу са Писмом о заинтересованости Градоначелника
Града Ниша од 04. јула 2014. године, прихвата учешће Града Ниша у Регионалном
програму енергетске ефикасности за западни Балкан Европске банке за обнову и
развој (ЕБРД).
Члан 2.
Градско веће Града Ниша овим закључком овлашћује Јединицу за имплементацију
пројекта енергетске ефикасности уговарањем енергетског учинка у јавном
осветљењу, која је образована Решењем Градоначелника број 2401/2014-01 од
30.07.2014. године да, у сарадњи са Тимом за подршку пројекту који је формирала
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД), припреми предлог пројекта и упути га
Комисији за јавно приватно партнерство на мишљење.
Члан 3.
Градско веће Града Ниша, након спроведеног поступка Комисије за јавно приватно
првенство, заједно са позитивним миљењем из члана 2. овог Закључка, прослеђује
предлог пројекта Скупштини Града Ниша на усвајање и опредељује алокацију
средстава у буџету Града Ниша за 2015. годину потребних за спровођење пројекта
унапређења енергетске ефикасности у периоду реализације наведеног програма.
Члан 4.
Износ опредељених средстава за учешће у наведеном програму обухваћен је износом
редовних годишњих трошкова за јавно осветљење Града Ниша и не представља
посебну буџетску апропријацију.
Члан 5.
Овим закључком овлашћује се орган надлежан за послове финансија Града Ниша да
предузме све потребне активности ради реализације учешћа у наведеном програму.
Члан 6.
Закључак доставити Градоначелнику Града Ниша, Управи за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Управи за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај Града Ниша.

О б р а з л о ж е њ е
Градоначелник Града Ниша потписао је 04. јула 2014. године Писмо о
заинтересованости у којем се изражава спремност Града Ниша да учествује у
Регионалном програму енергетске ефикасности за западни Балкан Европске банке за
обнову и развој (ЕБРД).
Програм ЕБРД подржава Министарство рударства и енергетике Републике Србије.
Програм је усмерен на подстицање примене Закона о ефикасном коришћењу
енергије Републике Србије, кроз унапређење тржишта енергетских услуга, као и на
смањење потрошње енергије и емисије гасова са ефектом стаклене баште у
Републици Србији. Програм се спроводи пружањем техничке подршке јединицама
локалне самоуправе у току идентификације и припреме пројеката унапређења
енергетске ефикасности и приватним финансирањем од стране извршилаца
енергетских услуга, у току спровођења пројеката, из кредитне линије ЕБРД преко
комерцијалних банака. Програм ЕБРД омогућује субјектима јавног сектора,
укључујући јединице локалне самоуправе, да спроведу пројекте унапређења
енергетске ефикасности у јавним објектима и јавним услугама из уштеде текућих
расхода за енергију и одржавање објеката, без обезбеђивања извора финансирања
реализације пројеката у буџету. Финансирање капиталних расхода у току
спровођења пројекта терети извршиоца енергетских услуга којем буде додељен
уговор о енергетском учинку у складу са законима који регулишу ефикасно
коришћење енергије, успостављање јавно-приватног партнерства без елемената
концесије и доделу уговора путем јавне набавке.
Енергетска услуга је предвиђена Законом о ефикасном коришћењу енергије
Републике Србије (члан 66. и 67.). Наручилац енергетске услуге је субјекат из јавног
сектора у смислу Закона о буџетском систему Републике Србије. Извршилац
енергетске услуге је приватно привредно друштво или предузетник, који сноси
финансијски, технички и комрецијални ризик реализације енергетске услуге.
Вредност улагања за уведене мере побољшања енергетске ефикасности одређује се
према нивоу побољшања енергетске ефикасности одређеном на основу уговора.
Наручилац енергетске услуге плаћа накнаду за услугу извршиоцу из уштеда у
трошковима за енергију остварених у периоду који се уговором утврди као
референтан. Исто плаћање регулисано је и Законом о јавно-приватном партнерству и
концесијама у смислу накнаде за расположивост пројекта финансираног средствима
приватног партнера, коју плаћа јавно тело у току трајања уговора о јавно-приватном
партнерству. Сагласно Закону о буџетском систему, јавно тело може да уговори
вишегодишње плаћање само по основу спровођења капиталног пројекта, укључујући
укупна плаћања инвестиције, која у овом случају обухватају плаћања током
коришћења мера унапређења енергетске ефикасности прерасподелом постојећих
апропријација за енергију и одржавање.
Програм ЕБРД у Републици Србији спроводе стручњаци ЕБРД и немачке
консултантске куће ГФА, који обезбеђују техничку помоћ јавним субјектима
учесницима у програму. Спровођење програма је започето у области јавног
осветљења кроз подстицање енергетске услуге уговарања енергетског учинка.
Учешће у програму је пoтврђено од градова Ниша и Врања и од општина Варварин,
Параћин, Трстеник и Врбас. Сви наведени градови и општине испуњавају потребне

услове у погледу квалитета евиденције јавног осветљења, као и административних
капацитета за уговарање енергетског учинка.
Предмет уговарања енергетског учинка у Граду Нишу је модернизација јавног
осветљења на територији Града Ниша заменом 4628 живиних светиљки са 4628
натријумских светиљки и одржавањем новопостављених светиљки и постојећих
4663 натријумских светиљки у току трајања уговора, уз обавезу, односно гаранцију
остварења уштеда у потрошњи енергије која терети извршиоца. Град Ниш обавезан
је да у уговореном периоду одваја исти износ средстава за потрошњу електричне
енергије у јавном освељењу који одваја у текућем периоду.
Уговарање енергетског учинка у Граду Нишу спроводило би се као јавно-приватно
партнерство без елемената концесије са избором извршиоца кроз поступак јавне
набавке, у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама и
Законом о јавним набавкама. Уговарање енергетског учинка ће се вршити на рок од
најмање пет, а најдуже десет година. Процењена вредност трошкова уговора о
енергетском учинку, односно јавне набавке енергетског учинка за Град Ниш износи
око 1.030.000 евра, односно око 125.000.000 динара. Уговорни рок, као и тачан износ
јавне набавке биће дефинисани у предлогу пројекта који се доставља на мишљење и
давање оцене републичкој Комисији за јавно приватно партерство и подноси на
сагласност Скупштини Града Ниша.
Тим за имплементацију пројекта, који је именовао Градоначеник Града Ниша,
детаљно ће дефинисати предлог пројекта уговарања енергетског учинка и
припремити потребну документацију сагласно закону.

Број: 2016-1/2014-03
У Нишу, 31.12.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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Проф. др Зоран Перишић

