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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 118/18), и 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 12.04.2019. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА У ПРОЈЕКТУ „TOMORROW“  

У ОКВИРУ HORIZON 2020 ПРОГРАМА 
 

I Град Ниш прихвата учешће у пројекту „TOMORROW“ у оквиру HORIZON 2020 
програма, који се реализује у оквиру партнерства које предводи асоцијација Energy Cities, а 
који фининсира Европска унија у оквиру HORIZON 2020 програма (H2020 оквир LC-SC3-
EE-16-2018-2019-2020, Пружање подршке јавним органима у имплементацији Енергетске 
Уније), док је Уговарачко тело Европска Комисија. 

II Општи циљ пројекта „TOMORROW“ је оснаживање локалних власти да предводе 
транзицију ка градовима са ниским емисијама гасова стаклене баште, који су отпорнији на 
климатске промене и уопште и пријатнији за живот грађана, и то спроводе ангажовањем 
грађана и заинтересованих страна у развоју „Мапа пута енергетске транзиције до 2050. 
године“. 

Специфични циљеви пројекта су: 
− развој локалних „Мапа пута енергетске транзиције до 2050. године“ за пилот 

градове, као амбициозних и ефикасних алата за покретање процеса 
декарбонизације и одрживости и започињање њиховог спровођења, 

− развој  процеса иновативног ангажовања за развој мапа пута у пилот градовима 
и наставак подстицања ангажовања већег броја заинтересованих страна и 
грађана, 

− промовисање мапа пута међу градовима ЕУ-а као новог, ефикасног и 
колаборативног приступа управљања како би градови постали погоднији за 
живот, 

− обучавање јавних службеника за развијање улоге лидера у транзицији и 
унапређења својих капацитета за укључивање грађана, посебно путем директне 
размене искустава (peer to peer), 

− израда Препорука за политику развијених у циљу побољшања правног, 
финансијског и друштвено-економског окружења на нивоу ЕУ и на 
националном нивоу. 

III Носилац и реализатор пројекта је асоцијација Energy Cities, научни партнер на 
пројекту је Холандски истраживачки институт за транзицију – DRIFT, а партнери су – 
градови Брест (Француска), Даблин (Ирска), Брашов (Румунија), Валенсија (Шпанија), 
Мукрон (Белгија) и Ниш (Србија). 

Време реализације пројекта је 36 месеци од дана закључења Споразума о додели 
бесповратних средстава (Grant Agreement). 

IV Укупна вредност пројекта је 1.499.767,50 евра, а пројекат се у потпуности 
финансира средствима Европске Уније. 

Вредност пројекта за Град Ниш је 79.198,75 евра. Наведеним средствима ће се 
финансирати ативности Града на пројекту. 



Град Ниш нема финансијских издатака на овом пројекту. 
 V Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да закључи Споразум о додели 
бесповратних средстава са Европском Комисијом и осталим партнерима на пројекту (Grant 
Agreement) и Споразум о формирању пројектног конзорцијума (Consortium Agreement) са 
координатором – асоцијацијом Energy Cities и осталим партнерима на пројекту. 

Градоначелник ће посебним Решењем одредити Координатора пројекта 
„TOMORROW“ и чланове Пројектног тима, као и њихове задатке.  

VI Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској управи 
Града Ниша-Секретаријату за комуналне делатности и саобраћај и Енергетском менаџеру 
Града Ниша да реализују активности пројекта за које је задужен Град Ниш. 

VII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Пројекат „TOMORROW“, се реализује у оквиру партнерства које предводи 
асоцијација Energy Cities, а фининсира га Европска унија у оквиру HORIZON 2020 програма 
(H2020 оквир LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020, Пружање подршке јавним органима у 
имплементацији Енергетске Уније), док је Уговарачко тело Европска Комисија. 

Општи циљ пројекта „TOMORROW“ је оснаживање локалних власти да предводе 
транзицију ка градовима са ниским емисијама гасова стаклене баште, који су отпорнији на 
климатске промене и уопште и пријатнији за живот грађана, и то спроводе ангажовањем 
грађана и заинтересованих страна у развоју „Мапа пута енергетске транзиције до 2050. 
године“. 

Град Ниш је као члан асоцијације Energy Cities, добио позив за учешће пројектном 
партнерству које би предводила асоцијација Energy Cities у оквиру HORIZON 2020 програма, 
а пројектом би се реализовале активности у циљу имплементације иницијативе Европске 
Комисије „Енергетска Унија“, првенствено припремили дугорочни плански документи из 
области енергетике до 2050. године. Како се ови циљеви поклапају са потребама Града Ниша 
у области одрживог планирања енергетике, Канцеларија за локални економски развој и 
пројекте је, уз подршку представника Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај Градске управе града Ниша, покренула активности за квалификовање Града за 
учешће у партнерству, а затим и на припреми апликације. 

Градоначелник града Ниша је потписао Декларацију о заинтересованости за учешће у 
поменутом пројектном партнерству, бр.1491/2018-01од 11.05.2018. године. 

Достављена Декларација о заинтересованости града Ниша је била основ да Град Ниш, 
између 35 достављених апликација за учешће у партнерству од стране европских градова, 
буде изабран, заједно са још 5 европских градова, у партнерство за учешће у пројекту, који је 
у међувремену назван „TOMORROW“. 

Канцеларија за локални економски развој и пројекте је након потврђивања избора 
Града Ниша у партнерство извршила активности на комплетирању апликације, међу којима и 
припреми текста Писма о обавезивању за учешће у пројекту, које је након потписивања од 
стране Градоначелника 20.07.2018. године достављено асоцијацији Energy Cities, а у циљу 
комплетирања заједничке апликације партнерства. 

Истовремено су достављена и Писма подршке за учешће града Ниша у пројкету од 
стране Сталне Конференције Градова и Општина Србије, РЕС Фондације, ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш, Машинског факултета, Електронског факултета и Факултета заштите на раду 
Универзитета у Нишу, Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, Центра за 
заштиту потрошача „Форум“ Ниш, Асоцијације зелене градње „GREENBUILD“, ЈП „Завод за 
урбанизам“ Ниш, Центра за цивилни развој друштва „PROTECTA“, Организације цивилног 
друштва „Архус центар јужне и источне Србије“. 

Апликација је комплетирана и достављена Европској Комисији 13.09.2018. године, а 
15.01.2019. године, након процедуре евалуације пројектних апликација, Европска Комисија 



је обавестила партнерство да је одобрено финансирање пројекта, и да је апликација оцењена 
као прворангирана. 

У циљу реализације пројекта „TOMORROW“ који је одобрен од стране Европске 
Комисије неопходно је обезбедити реализацију низа припремних активности, међу којима је 
најзнајчајније потписивање Споразума о додели бесповратних средстава (Grant Agreement) 
партнерству са Европском Комисијом и Споразума о формирању пројектног конзорцијума 
(Consortium Agreement) са координатором – асоцијацијом Energy Cities и осталим 
партнерима на пројекту, који претходи потписивању Споразума о додели бесповратних 
средстава. 

Реализацијом пројекта предвиђена је израда стратешког документа „Мапа пута 
енергетске транзиције до 2050. године“ за све партнерске градове из Европе уз учешће 
јавности, а пројектом су предвиђене активности на припреми методологије за израду 
стратешког документа, на размени знања између локалних самоуправа током пројектних 
састанака, на обезбеђивању подршке приликом припреме стратешких докумената, а затим и 
промоцији резултата пројекта и обучавању још око 20 европских локалних самоуправа у 
складу са наученим лекцијама. 

Укупна вредност пројекта је 1.499.767,50 евра а пројекат се у потпуности финансира 
средствима Европске Уније. 

Вредност пројекта за Град Ниш је 79.198,75 евра. Наведеним средствима биће 
покривени сви неопходни трошков (организација локалних радионица, трансфер и смештај 
приликом пројектних састанака у партнерским градовима са пратећим трошковима, као и 
трошкови ангажовања чланова пројектног тима) који се односе на учешће представника 
града Ниша у пројектним активностима у износу од 79.198,75 евра. 

Време реализације пројекта је 36 месеци од дана закључења Споразума о додели 
бесповратних средстава (Grant Agreement). 

Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да закључи Споразум о додели 
бесповратних средстава са Европском Комисијом и осталим партнерима на пројекту (Grant 
Agreement) и Споразум о формирању пројектног конзорцијума (Consortium Agreement) са 
координатором – асоцијацијом Energy Cities и осталим партнерима на пројекту. 

Градоначелник ће посебним Решењем одредити Координатора пројекта 
„TOMORROW“ и чланове Пројектног тима, као и њихове задатке. 

Пројекат „TOMORROW“ је значајан, јер ће његова реализациј допринети унапређењу 
енергетске ефикасности на територији Града Ниша, због чега је Градско веће Града Ниша 
одлучило као у диспозитиву решења. 
 

 
 
 

 
Број: 384-7/2019-03 
У Нишу, 12.04.2019. године                              

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                    

                                                                                                                 Дарко Булатовић 
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