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Прњавор, мај 2022. године 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење 

  



На основу члана 39. став (2) тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 37. Статута општине Прњавор ("Службени 
гласник општине Прњавор", број 15/17 и 12/18), члана 161. став (2) и члана 190. Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор ("Службени гласник општине Прњавор", број 21/17, 23/17 
и 32/17), Одлуке о о приступању Споразуму градоначелника за климу и енергију и изради 
Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 28/21), Скупштина општине Прњавор на ___. сједници 
одржаној дана __.__.2022. године, д о н о с и 

О Д Л У К У 

о усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања 
климатским промјенама (SECAP) Општине Прњавор за период до 2030. године 

Члан 1. 

Општина Прњавор усваја „Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања 
климатским промјенама (SECAP) Општине Прњавор за период до 2030. године“. 

Члан 2. 

Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатском промјенама 
(SECAP) Општине Прњавор за период до 2030. годинe је припремио и усагласио Тим за израду 
документа заједно са Савјетодавном групом који су именовани од стране начелника општине 
Прњавор, у складу са приручником израђеним у оквиру Споразума градоначелника за климу и 
енергију (eng. How to develop a Sustainable Energy and Climate Action plan – SECAP). 

Члан 3. 
 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за просторно уређење Општинске 
управе Општине Прњавор.   
 

Члан 4. 
 

Саставни дио ове одлуке је „Акциони план одрживог управљања енергијом и 
прилагођавања климатским промјенама (SECAP) Општине Прњавор за период до 2030. 
године“, евидентиран под бројем 01/022-83/21 од 29.06.2021. године. 
 

Члан 5. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Прњавор". 
 
 
Број:01-___-___/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:__.__.2022. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Прњавор  

_____________________________ 
 Жељко Симић, мастер политикологије 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 39. став 2. тачка 2. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 
члану 37. став (2) тачка 2. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и члану. 161. став (2) и члана 190. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 
и 32/17) и Одлуци о приступању Споразуму градоначелника за климу и енергију и изради 
Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 28/21). 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
 Имплементацијом пројекта „Повећање улагања у јавне објекте са ниском стопом 
емисије угљика у Босни и Херцеговини“, који реализује УНДП БиХ, а финансира Зелени 
климатски фонд (GCF), општина Прњавор је уз подршку Фонда за заштиту животне 
средине и енергетску ефикасност Републике Српске, одабрана за провођење израде 
SECAP плана и потписивање Споразума градоначелника за климу и енергију. 
 Споразум градоначелника за климу и енергију највећи је свјетски покрет градова 
усмјерен на локалне активности које утичу на климу и енергију. Споразум 
градоначелника обједињује све нивое власти, као и подржавајуће организације, агенције 
и удружења, с циљем приступања иницијативи и пружања подршке брзом спровођењу 
активности које утичу на климу и енергију. 

Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским 
промјенама (SECAP) општине Прњавор за период до 2030. године је у складу са горе 
поменутом скупштинском одлуком припремљен и усаглашен од стране Тима за израду 
документа и Савјетодавне групе уз консултантску подршку Развојне агенције 
Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ) и SEECO д.о.о. Бања Лука, 
привредног друштва за консалтинг у области енергетике и животне средине. 

Документ је припремљен у складу са приручником израђеним од стране 
Заједничког истраживачког центра Европске комисије, у склопу Споразума 
градоначелника за климу и енергију (eng. How to develop a Sustainable Energy and Climate 
Action plan – SECAP). 

Након усвајања нацрта Одлуке, Одјељење за просторно уређење Општинске 
управе општине Прњавор, организовало је јавни увид и јавну расправу, током које није 
било примједби грађана и заинтересоване јавности.  

Грађанима и стручној јавности са подручја општине Прњавор, било је омогућено 
да приједлоге, примједбе и сугестије на нацрт Акционог плана одрживог управљања 
енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) Општине Прњавор за 
период до 2030. године, доставе у писменој форми лично, путем поште, електронској 
форми на e-mail адресу: urbanizam@opstinaprnjavor.net. Такође је било омогућено on-line 
учешће на јавној расправи путем електронске платформе „еCitizen“ . 

У циљу постизања енергетски одрживог развоја локалне заједнице на начелима 
заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије као и 



прилагођавања климатским промјенама и реализацији акционог плана, неопходно је да 
Скупштина општине Прњавор донесе Одлуку у предложеној форми. 
 
МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 
 За реализацију ове одлуке нису потребна финансијска средства. 

 


