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 На основу члана 59. Статута општине Ариље (Службени гласник општине Ариље“ број 

13/19), члана 33. Закона о заштити ваздуха (Службени гласник РС“ број 36/09 и 10/13) и члана 

46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 47/18). Општинско веће 

на 62. седници одржаној дана 30.01. 2023. године, доноси 

                                                   О Д Л У К У 

o усвајању 

 ЗАЈЕДНИЧКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОДРЖИВУ КЛИМУ И ЕНЕРГИЈУ 

ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА 

 

• Усваја се докумет „ЗАЈЕДНИЧКИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОДРЖИВУ КЛИМУ И 

ЕНЕРГИЈУ (JOIN SECAP) ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА. 

 

• Ова одлука ће се објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 

• Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Ариље". 

 

     О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Општина Ариље на основу одлуке Општинског већа општине Ариље број 312-14/2021  

од 13.05.2021. године приступила иницијативи Споразум градоначелника за климу и 

енергију, у оквиру коje је израђен Заједнички акциони план за одрживу климу и енергију 

Златиборског округа (JOIN SECAP). 

 Споразум градоначелника за климу и енергију је добровољна иницијатива и потписници 

не сносе никакве последице за евентуално неиспуњење планираних циљева. Придруживање 

иницијативи не подразумева увођење додатних намета за грађане или предузетнике као што су 

еколошке таксе и слично. Слично томе, Град / Општина није дужан да директно обезбеди 

финансијска средства или учествује у финансирању спровођења мера за смањење емисија мимо 

свог директног утицаја, али је разумно претпоставити да ће Град / Општина (као и сви други 

актери) морати да обезбеди примена политике одрживог развоја фондови који ће резултирати 

смањењем емисија. 

 Додатна предност придруживања иницијативи Споразума градоначелника за климу и 

енергију је могућност коришћења SECAP-a у стратегији развоја града / општине од 2020, пошто 

је SECAP био део тренутне стратегије. Исто тако, поседовање SECAP-a или еквивалентног 

планског документа јасан је знак политичке посвећености, што је један од услова за пријаву на 

део програма ЕУ који подржава постизање циљева SECAP-a. 

 

 

Председник Општинског Већа 

Предраг Маслар с.р. 
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