
 

 

 
 
 
 
 

 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко 

дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – пречишћени текст и број 

17/20) и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број: 05-000389/20, број акта: 01.11-

0566ЛО-009/20 од 11. јуна 2020. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 64. редовној 

сједници одржаној 17. јуна 2020. године, доноси 

  

 

О Д Л У К У 
о приступању Споразуму градоначелника, за климу и енергију и изради акционог плана за  

одрживу енергију и борбу против климатских промјена 

 

 

Члан 1 

Брчко дистрикт БиХ приступа Споразуму градоначелника, за климу и енергију, чиме се 

обавезује да ће смањити емисију CO2 за најмање 40% до 2030. године у односу на базну годину 

и повећати отпорност на климатске промјене на својој територији.  

 

Члан 2 

Брчко дистрикт БиХ прихвата начела и обавезе из Споразума градоначелника за климу и 

енергију.  

 

Члан 3 

Овом одлуком Скупштина Брчко дистрикта БиХ даје овлашћење градоначелнику за 

приступање и потписивање Споразума градоначелника, за климу и енергију.  

 

Члан 4 

Овом одлуком Скупштина Брчко дистрикта БиХ покреће процес израде акционог плана 

за одрживу енергију и борбу против климатских промјена (SECAP) до 2030. године.  

 

Члан 5 

Акциони план за одрживу енергију и борбу против климатских промјена (SECAP) има за 

циљ:  

 да смањи емисије CO2 (и, према могућности, других стакленичких гасова) на подручју 

Брчко дистрикта БиХ за најмање 40% до 2030. године у односу на базну годину 

ефикаснијом употребом енергије и већом употребом обновљивих извора енергије; 

 да повећа отпорност Брчко дистрикта БиХ на посљедице климатских промјена;  

 да подијели визију, резултате, искуство и знање из процеса израде и имплементације 

SECAP-а са другим локалним и регионалним тијелима у оквиру Европске уније и ван ње 

путем директне сарадње и размјене, посебно у контексту Споразума градоначелника.  

  

Члан 6 

Процес израде акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена 

Брчко дистрикта БиХ биће заснован на принципима одрживог развоја.  

  

BOSNA I HERCEGOVINA 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ 

SKUPŠTINA 

BRČKO DISTRIKTA BIH  

СКУПШТИНА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH,  

             telefon i faks: 049/215-516           

Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ,  

                      тел. и факс: 049/215-516
 



Члан 7 

С циљем израде акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских 

промјена градоначелник ће именовати координатора тима и чланове тима као оперативно, 

извршно и координационо тијело задужено за вођење процеса израде SECAP-а.  

  

Члан 8 

Градоначелник Брчко дистрикта БиХ ће именовати савјетодавну групу за одрживу 

енергију и борбу против климатских промјена која ће активно учествовати у изради SECAP-а.  

  

Члан 9 

По завршетку израде плана исти ће се доставити Скупштини Брчко дистрикта БиХ на 

усвајање.  

 

Члан 10 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику 

Брчко дистрикта БиХ.  

 

Број: 01-02-920/20 

Брчко, 17. јуна 2020. године    

                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                       СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                         Есед Кадрић 
Достављено: 
1. Предсједнику; 
2. Потпредсједнику; 
3. Градоначелнику; 
4. Канцеларији координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету министара БиХ; 
5. Сектору за опште послове и стратешко планирање; 
6. Архиви. 

 


