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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број 108/2018), Одлуке о покретању јавно-приватног партнерства без елемената концесије за 
реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша број 127/2018“) 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 14.05.2019. године, доноси 
 
 
РЕШЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ЈАВНО-ПРИВАТНО 

ПАРТНЕРСТВО БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША“ 
 
 

I  Град Ниш прихвата реализацију пројекта „Јавно-приватно партнерство без елемената 
концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења 
на територији Града Ниша“, у складу са Одлуком о покретању јавно-приватног партнерства без 
елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног 
осветљења на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша број 127/2018“). 
II  Општи циљ пројекта је реконструкција и дугогодишње одржавање система јавног осветљења 
на територији града Ниша применом мера уштеде енергије, повећањем енергетске ефикасности 
система осветљења и смањење емисија стакленичких гасова. 
III  Носилац реализације пројекта је Град Ниш. 
IV  Процењена вредност јавно-приватног партнерства износи 5.000.000,00 еура. Процењено време 
реализације јавно-приватног партнерства је 15 година. 
V  Средства за ову намену ће бити обезбеђена у буџету Града Ниша у складу са динамиком 
активности Пројекта. 
VI  Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте да реализује активности 
предлога пројекта које се односе на: 

• набавку и спровођење услуге израде Катастра јавног осветљења, процењене вредности 
500.000,00 динара са ПДВ,  

• набавку и спровођење услуге израде Елабората модернизације јавног осветљења са 
фотометријским прорачуном, процењене вредности 500.000,00 динара са ПДВ и  

• набавку и спровођење услуге израде Студије техноекономске анализе са предлогом 
реконструкције јавног осветљења, процењене вредности 500.000,00 динара са ПДВ, 

а све у складу са тачком 1.11.1 активности 1.1., 1.2. и 1.3 предлога пројекта „Јавно-приватно 
партнерство без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и 
одржавања јавног осветљења на територији Града Ниша“.  
VII  Након спроведених активности из става VI овог Решења, припремиће се конкурсна 
документација и реализовати преко позиција Канцеларије за локални економски развој и пројекте,  
набавка за услуге израде предлога Пројекта ЈПП и пружања саветодавних услуга, процењене 
вредности 500.000,00 динара са ПДВ, а све у складу са тачком 1.11.1 активности 1.4 предлога 
пројекта „Јавно-приватно партнерство без елемената концесије за реализацију пројекта 
реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији Града Ниша“. 

Средства за ове намене у укупном износу од 2.000.000,00 динара су обезбеђена у буџету Града 
Ниша за 2019. годину у Програму 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-
0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 420/2, економска 
класификација 424– Специјализоване услуге. 



VIII  Налаже се Градској управи Града Ниша да реализује остале активности из тачке 1.11.1 
предлога пројекта. 
IХ Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша, 
Градској управи Града Ниша-Секретаријату за финансије, Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај, Секретаријату за инвестиције и Енергетском менаџеру. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Града Ниша је усвојила Одлуку о покретању јавно-приватног партнерства без 
елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног 
осветљења на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша број 127/2018“). На основу 
наведене Одлуке је Решењем Градоначелника Града Ниша број 829/2019-01 од 20.03.2019. године 
образован Радни тим за покретање поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за 
реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији 
Града Ниша“, са задатком утврђивања неопходних припремних активности које претходе изради 
Предлога пројекта „Јавно-приватно партнерство без елемената концесије за реализацију пројекта 
реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији Града Ниша“ и 
иницирање њиховог покретања, а у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама („Службени гласник РС“, број 88/2011, 15/2016 и 104/2016). 

На основу наведене Одлуке о покретању јавно-приватног партнерства без елемената 
концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења 
на територији Града Ниша“, као и иницијативе Радног тима, упућен је предлог Канцеларији за 
локални економски развој и пројекте да Градско веће Града Ниша доносе Решење о прихватању 
реализације пројекта „Јавно-приватно партнерство без елемената концесије за реализацију пројекта 
реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији Града Ниша“. 
 Општи циљ пројекта је реконструкција и дугогодишње одржавање система јавног осветљења 
на територији града Ниша применом мера уштеде енергије, повећањем енергетске ефикасности 
система осветљења и смањење емисија стакленичких гасова. 
 Носилац реализације пројекта је Град Ниш. Процењена вредност јавно-приватног партнерства 
износи 5.000.000,00 еура. Процењено време реализације јавно-приватног партнерства је 15 година. 

Средства за ову намену ће бити обезбеђена у буџету Града Ниша у складу са динамиком 
активности Пројекта. 

Канцеларија за локални економски развој и пројекте је у обавези да реализује активности 
предлога Пројекта које се односе на набавку и спровођење услуге израде Катастра јавног осветљења, 
набавку и спровођење услуге израде Елабората модернизације јавног осветљења са фотометријским 
прорачуном и набавку и спровођење услуге израде Студије техноекономске анализе са предлогом 
реконструкције јавног, а све у складу са тачком 1.11.1 активности 1.1., 1.2. и 1.3 предлога пројекта 
„Јавно-приватно партнерство без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, 
рационализације и одржавања јавног осветљења на територији Града Ниша“. Радни тим за покретање 
поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта 
реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији Града Ниша“, 
образован Решењем број 829/2019-01 од 20.03.2019. године је у обавези да достави листу могућих 
понуђача за реализацију набавке Канцеларији за локални економски развој и пројекте. 

Након спроведених активности  из става VI овог Решења припремиће се конкурсна 
документација, дефинисати услови за понуђаче и доставити листа могућих понуђача, да би се преко 
позиција Канцеларије за локални економски развој и пројекте реализовала набавку за услуге израде 
предлога Пројекта ЈПП и пружања саветодавних услуга, процењене вредности 500.000,00 динара са 
ПДВ, а све у складу са тачком 1.11.1 активности 1.4 предлога пројекта „Јавно-приватно партнерство 
без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања 
јавног осветљења на територији Града Ниша“. 
 Средства за ове намене у износу од 2.000.000,00 динара су обезбеђена у буџету Града Ниша за 
2019. годину у Програму 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 420/2, економска класификација 
424– Специјализоване услуге. 
 Градска управа Града Ниша је у обавези да реализује остале активности из тачке 1.11.1. 
предлога Пројекта. 



На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење квалитета 
живота грађана Града Ниша и уштеду електричне енергије на територији Града Ниша, Градско веће 
Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 
 
 
Број:476-24/2019-03 
У Нишу,   14.05.2019. године                                
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 
 
     Дарко Булатовић 
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