Град Београд – Пројекти из области јавног осветљења

Назив пројекта:

АДАПТАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ СУРЧИН
Пројекат предвиђа осавремењивање и проширење постојеће мреже
јавног осветљења на територији Града Београда, посебно у ободним
општинама. Приликом избора техничких критеријума посебна пажња је

Опис пројекта:

посвећена енергетској ефикасности, заштити животне средине и
трошковима одржавања (инсталација савремене опреме, ЛЕД светиљки
са натријумовим извором светлости високог притиска).
Овакав пројекат може бити структуриран по моделу „ЕSCО”.

Главни циљеви:



Повећање безбедности свих учесника у саобраћају,



Повећање јавне безбедности током вечери и ноћи и индиректно
смањење стопе криминала у општинама у којима је мрежа јавне
расвете неразвијена.

Главне предности:



Временски оквир:

8 година.

Локација пројекта:

Општина Сурчин, Београд.

Висина
инвестиције:

Повећање општег квалитета живота.

20 милиона €
Завршетак законског оквира до краја 2015. године (укључујући и потребне

Напомене:

промене у Статуту Града Београда) како би се омогућило инвестирање у
ову област од 2016. године.

Пројекти Града Београда

Град Београд – Пројекти из области јавног осветљења

Назив пројекта:

АДАПТАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Пројекат предвиђа осавремењивање и проширење постојеће мреже
јавног осветљења на територији Града Београда, посебно у ободним
општинама. Приликом избора техничких критеријума посебна пажња је

Опис пројекта:

посвећена енергетској ефикасности, заштити животне средине и
трошковима одржавања (инсталација савремене опреме, ЛЕД светиљки
са натријумовим извором светлости високог притиска).
Овакав пројекат може бити структуриран по моделу „ЕSCО”.

Главни циљеви:



Повећање безбедности свих учесника у саобраћају,



Повећање јавне безбедности током вечери и ноћи и индиректно
смањење стопе криминала у општинама у којима је мрежа јавне
расвете неразвијена.

Главне предности:



Временски оквир:

8 година.

Локација пројекта:

Општина Гроцка, Београд.

Висина
инвестиције:

Повећање општег квалитета живота.

16,8 милиона €
Завршетак законског оквира до краја 2015. године (укључујући и потребне

Напомене:

промене у Статуту Града Београда) како би се омогућило инвестирање у
ову област од 2016. године.
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Пројекти Града Београда

Град Београд – Пројекти из области јавног осветљења

Назив пројекта:

АДАПТАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Пројекат предвиђа осавремењивање и проширење постојеће мреже
јавног осветљења на територији Града Београда, посебно у ободним
општинама. Приликом избора техничких критеријума посебна пажња је

Опис пројекта:

посвећена енергетској ефикасности, заштити животне средине и
трошковима одржавања (инсталација савремене опреме, ЛЕД светиљки
са натријумовим извором светлости високог притиска).
Овакав пројекат може бити структуриран по моделу „ЕSCО”.

Главни циљеви:



Повећање безбедности свих учесника у саобраћају,



Повећање јавне безбедности током вечери и ноћи и индиректно
смањење стопе криминала у општинама у којима је мрежа јавне
расвете неразвијена.

Главне предности:



Временски оквир:

7 година.

Локација пројекта:

Општина Младеновац, Београд.

Висина
инвестиције:

Повећање општег квалитета живота.

15,1 милиона €
Завршетак законског оквира до краја 2015. године (укључујући и потребне

Напомене:

промене у Статуту Града Београда) како би се омогућило инвестирање у
ову област од 2016. године.
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Пројекти Града Београда

Град Београд – Пројекти из области јавног осветљења

Назив пројекта:

АДАПТАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Пројекат предвиђа осавремењивање и проширење постојеће мреже
јавног осветљења на територији Града Београда, посебно у ободним
општинама. Приликом избора техничких критеријума посебна пажња је

Опис пројекта:

посвећена енергетској ефикасности, заштити животне средине и
трошковима одржавања (инсталација савремене опреме, ЛЕД светиљки
са натријумовим извором светлости високог притиска).
Овакав пројекат може бити структуриран по моделу „ЕSCО”.

Главни циљеви:



Повећање безбедности свих учесника у саобраћају,



Повећање јавне безбедности током вечери и ноћи и индиректно
смањење стопе криминала у општинама у којима је мрежа јавне
расвете неразвијена.

Главне предности:



Временски оквир:

7 година.

Локација пројекта:

Општина Барајево, Београд.

Висина
инвестиције:

Повећање општег квалитета живота.

13,4 милиона €
Завршетак законског оквира до краја 2015. године (укључујући и потребне

Напомене:

промене у Статуту Града Београда) како би се омогућило инвестирање у
ову област од 2016. године.
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Пројекти Града Београда

Град Београд – Пројекти из области јавног осветљења

Назив пројекта:

АДАПТАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ СОПОТ
Пројекат предвиђа осавремењивање и проширење постојеће мреже
јавног осветљења на територији Града Београда, посебно у ободним
општинама. Приликом избора техничких критеријума посебна пажња је

Опис пројекта:

посвећена енергетској ефикасности, заштити животне средине и
трошковима одржавања (инсталација савремене опреме, ЛЕД светиљки
са натријумовим извором светлости високог притиска).
Овакав пројекат може бити структуриран по моделу „ЕSCО”.

Главни циљеви:



Повећање безбедности свих учесника у саобраћају,



Повећање јавне безбедности током вечери и ноћи и индиректно
смањење стопе криминала у општинама у којима је мрежа јавне
расвете неразвијена.

Главне предности:



Временски оквир:

6 година.

Локација пројекта:

Општина Сопот, Београд.

Висина
инвестиције:

Повећање општег квалитета живота.

10,1 милиона €
Завршетак законског оквира до краја 2015. године (укључујући и потребне

Напомене:

промене у Статуту Града Београда) како би се омогућило инвестирање у
ову област од 2016. године.
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Пројекти Града Београда

Град Београд – Пројекти из области јавног осветљења

Назив пројекта:

АДАПТАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Пројекат предвиђа осавремењивање и проширење постојеће мреже
јавног осветљења на територији Града Београда, посебно у ободним
општинама. Приликом избора техничких критеријума посебна пажња је

Опис пројекта:

посвећена енергетској ефикасности, заштити животне средине и
трошковима одржавања (инсталација савремене опреме, ЛЕД светиљки
са натријумовим извором светлости високог притиска).
Овакав пројекат може бити структуриран по моделу „ЕSCО”.

Главни циљеви:



Повећање безбедности свих учесника у саобраћају,



Повећање јавне безбедности током вечери и ноћи и индиректно
смањење стопе криминала у општинама у којима је мрежа јавне
расвете неразвијена.

Главне предности:



Временски оквир:

4 године.

Локација пројекта:

Општина Обреновац, Београд.

Висина
инвестиције:

Повећање општег квалитета живота.

5 милиона €
Завршетак законског оквира до краја 2015. године (укључујући и потребне

Напомене:

промене у Статуту Града Београда) како би се омогућило инвестирање у
ову област од 2016. године.
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Пројекти Града Београда

