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ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

ОБРАЂИВАЧ: - Одјељење за просторно

 -Тим за енергетску

 

 

 

Прњавор, мај 2017. године 

 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

за општину Прњавор за 

општине 

Одјељење за просторно уређење 

енергетску ефикасност 



На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

97/16), члана 5. и 7. Закона о eнергетској ефикасности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 59/13), члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), члана 194. и члана 228. става 1. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној дана __.__.____. године, д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ 

о приступању изради Акционог плана енергетске ефикасности за општину Прњавор за 

период од 2018. до 2020. године 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Акционог плана енергетске ефикасности за општину 

Прњавор за период од 2018. до 2020. године, уз уважавање: 

- постојећих стратешких и планских докумената по вертикалним и 

хоризонталним нивоима (Стратегија развоја енергетике Републике 

Српске до 2030. године, Акциони план енергетске ефикасности 

Републике Српске, Просторни план општине Прњавор за период 2010-

2030. година, Стратегија развоја општине Прњавор за период 2012-2020. 

година, Локални еколошки акциони план општине Прњавор 2015-2020. 

година); 

- постојећег техничког стања јавних објеката и система, те развојних 

приоритета и потреба општине; 

- расположивих и будућих организационих, економских и техничких 

капацитета општине. 

 

Члан 2. 

Акциони план енергетске ефикасности општине у потпуности треба да: 

- уважава принципе одрживог развоја и заштите животне средине; 

- дефинише мјере и циљеве за побољшање стања енергетске ефикасности 

односно смањење потрошње енергије у јавном сектору, стамбеном и 

услужном сектору, индустрији и саобраћају; 

- на локалном нивоу осигура смањење емисије гасова стаклене баште 

(CO2) и штетних полутаната у циљу побољшања стања квалитета 

ваздуха; 

- обезбједи и подржи рационално и одрживо коришћење енергије 

реализацијом програма и пројеката енергетске ефикасности; 

- на локалном нивоу развије потенцијале у сектору енергетске 

ефикасности и обновљивих извора енергије; 

- осигура вертикалну усаглашеност са приоритетима Акционих планова 

енергетске ефикасности виших нивоа власти. 

 

 

 



Члан 3. 

Рјешењем начелника Општина Прњавор именоваће се Координатор и Тим за 

енергетску ефикасност за процес израде Акционог плана енергетске ефикасности. 

 

Члан 4. 

 Материјална средства за израду Плана обезбједиће се у оквиру програма 

„Израда општинских акционих планова енергетске ефикасности“ у организацији 

„Центра за развој и подршку“ Тузла а у сарадњи са Фондом за заштиту животне 

средине  и енергетску ефикасност Републике Српске.  

 

Члан 5. 

 Рок за доношење приједлога Одлуке о усвајању Акционог плана енергетске 

ефикасности је децембар 2017. године. 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

Број:01-___-___/17 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:__.__.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор ________________________ 

 Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 
 

 Садржан је у члану 5. и 7. Закона о енергетској ефикасности („Службени гласник 

Републике Српске“, број 59/13), којим је прописано да јединица локалне самоуправе 

која има више од 20.000 становника дужна донијети свој акциони план енергетске 

ефикасности, који је усклађен са Акционим планом енергетске ефикасности Републике 

Српске, и у члану 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члану 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), којим је дато у надлежност Скупштине општине 

доношење оваквих одлука. 

 На основу члана 194. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор, број 16/14) одређено је да планове и програме Скупштина 

доноси ради остваривања заједничких циљева и интереса привредног и друштвеног 

развоја, а чланом 228. става 1. Пословника прописано је да ако није у питању сложен 

или обиман општи акт, предлагач може, уз образложење, поднијети приједог општег 

акта, иако акт претходно није разматран у нацрту. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
  
 Циљ ове Одлуке је да кроз испуњавање законске обавезе јединица локалне 

самоуправе оствари одрживи енергетски развој примјеном мјера за побољшање 

енергетске ефикасности у финалној потрошњи. Енергетска ефикасност подразумијева 

скуп техничких и нетехничких мјера које се примјењују у циљу смањења губитака и 

потрошње енергије. 

 Акциони планом дефинисаће се програми и пројекти енергетске ефикасности за 

општину Прњавор. 

 Разлози за успостављање енергетског менаџмента на локалном нивоу су 

смањење финалне потрошње енергије и топлотних губитака у појединим секторима и 

дјелатностима, смањење негативних утицаја на животну средину, смањење емисије 

гасова који изазивају ефекат стаклене баште и штетних полутаната односно 

побољшање квалитета ваздуха на локалном нивоу. 

 Стратегијом развоја енергетике Републике Српске до 2030. године дефинисана је 

политика у енергетском сектору са циљевима, активностима и мјерама за побољшање 

енергетске ефикасности. У циљу спровођења Стратегије Влада Републике Српске 

донијела је Акциони план енергетске ефикасности. 

 Јединица локалне самоуправе која има више од 20.000 становника дужна 

донијети свој акциони план енергетске ефикасности, који је усклађен са Акционим 

планом Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 1/14). 

 Чланом 7. наведеног закона дефинисан је садржај плана који обухвата процјену 

стања, мјере и активности за побољшање енергетске фикасности, временски оквир, 

средства и начин реализације дефинисаних мјера. 

 Обзиром да је општина Прњавор у законској обавези за доношење Плана, 

потребно је приступити изради Акционог плана енергетске ефикасности, који се доноси 

на период од три године. 

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 
За провођење ове oдлуке нису потребна материјална средства.  


