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Obrazloženje
Prijedloga odluke o pristupanju Grada Rijeke Sporazumu za klimu i energiju
Grad Rijeka je od 2009. godine potpisnik europske inicijative, Sporazuma gradonačelnika
koji je 2008. godine pokrenula Europska komisija s ciljem uključivanja i pružanja podrške
gradonačelnicima u postizanju klimatskih i energetskih ciljeva Europske unije.
U listopadu 2015. godine službeno su se dvije inicijative, Sporazum gradonačelnika i
Prilagodba gradonačelnika ujedinile u inicijativu Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (u
daljnjem tekstu: Sporazum). Nova inicijativa podržava postizanje cilja smanjenja emisije
stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine, prihvaćanje usvajanja integriranog pristupa radi
ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i osiguranje pristupa sigurnoj, održivoj i dostupnoj
energiji za sve.
Sporazum je otvoren za sva tijela lokalne vlasti bez obzira na njihovu veličinu i fazu
provedbe energetskih i klimatskih politika. Do danas je Sporazumu pristupilo 7.755 potpisnika iz 53
zemlje. U Republici Hrvatskoj inicijativu je prihvatilo 70 gradova i općina.
Nakon pristupanja Sporazumu potrebno je izraditi Akcijski plan za održivu energiju i borbu
protiv klimatskih promjena (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) koji predstavlja ključni dokument s
mjerama ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama koje će se provesti radi postizanja
ciljeva, zajedno s vremenskim okvirima i dodijeljenim odgovornostima.
Akcijski plan je dokument koji predstavlja nadogradnju Akcijskog plana energetski održivog
razvitka Grada Rijeke koji je usvojen 2010. godine. Isti sadržava mjere u zgradarstvu, prometu i
javnoj rasvjeti radi postizanja smanjenja CO2 od 32 % do 2020. godine. Grad Rijeka zajedno s
komunalnim i trgovačkim društvima u posljednjih 9 godina provodi energetsku politiku koja je
usmjerena prema održivom energetskom razvitku gradskog područja baziranom na načelima
zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i održive gradnje što
je potvrđeno revizijom Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Rijeke iz 2016. godine
koja sadrži inventar emisija CO₂ za baznu 2014. godinu, praćenje realizacija mjera iz 2010. godine
te predviđanje trenda kretanja potrošnje energenata za razdoblje do 2020. godine. U odnosu na
referentnu godinu ostvareno je smanjenje od 38 kt CO2, odnosno 10%. Do smanjenja je došlo iako
se povećala potrošnja u zgradarstvu zbog novoizgrađenih objekata.
Akcijski plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena sadrži:
- inventar početnih emisija koji obuhvaća količinu stakleničkih plinova ispuštenih kao
posljedica potrošnje energije za određenu godinu,
- procjenu rizika od klimatskih promjena i osjetljivosti, odnosno analizu kojom se utvrđuje
vrsta i raspon rizika analizom mogućih opasnosti i procjenom osjetljivosti koja bi mogla
predstavljati prijetnju ili nanijeti štetu ljudima, imovini, izvorima prihoda i okolišu o kojima ovise.
Akcijski plan potrebno je donijeti u roku dvije godine od donošenja odluke Gradskog vijeća
o pristupanju Sporazumu te ga dostaviti Uredu Sporazuma gradonačelnika. Najmanje svake dvije
godine od dostave Akcijskog plana navedenom Uredu izrađuje se izvještaj o napretku u svrhu
evaluacije, praćenja i provjere realizacije mjera navedenih u Akcijskom planu. Ukoliko se navedeni
dokumenti (Akcijski plan i izvješća o napretku) ne dostave u dogovorenom roku Ured Sporazuma
gradonačelnika uz prethodnu pisanu obavijest isključit će Grad Rijeku iz inicijative.
Kako bi Grad Rijeka mogao pristupiti Sporazumu potrebno je da Gradsko vijeće Grada
Rijeke donese Odluku o pristupanju Grada Rijeke Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, a
s ciljem poduzimanja dodatnih mjera radi povećanja energetske učinkovitosti i održivog razvoja pa
tako i očuvanja klime odnosno svođenja klimatskih promjena na najmanju moguću mjeru.
U privitku:
1. Pristupnica o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju
2. Sporazum gradonačelnik za klimu i energiju
Na temelju svega navedenog predlaže se Gradonačelniku donošenje sljedećeg
zaključka
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o pristupanju Grada Rijeke Sporazumu za klimu i
energiju, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću na
razmatranje i usvajanje.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17 i 9/18 i
11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____________ 2019.
godine, donijelo je
ODLUKU
o pristupanju Grada Rijeke
Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju
Članak 1.
Grad Rijeka pristupa Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju.
Članak 2.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da potpiše Pristupnicu o pristupanju
Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, koja čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama
Grada Rijeke".

2030
Ja, [ime gradonačelnika (ili drugog ekvivalentnog predstavnika)], [gradonačelnik (ili naziv
radnog mjesta)] [ime grada/općine] dobio sam ovlaštenje [gradskog/općinskog vijeća (ili
ekvivalentnog tijela za donošenje odluka)] dana [datum] za potpisivanje Sporazuma
gradonačelnika za klimu i energiju te sam u cijelosti upoznat s obvezama navedenima u službenom
Dokumentu o preuzimanju obveza i sažeto navedenima u nastavku.
Grad/Općina čiji sam predstavnik stoga se prvenstveno obvezuje:
smanjiti emisije CO2 (i, prema mogućnosti, drugih stakleničkih plinova) na našem području za
najmanje 40 % do 2030. učinkovitijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora
energije,
povećati svoju otpornost prilagođavanjem posljedicama klimatskih promjena.
Kako bi se te obveze provele u djelo, grad/općina čiji sam predstavnik obvezuje se primijeniti sljedeći
postupni pristup:
Izrada Inventara početnih emisija i provedba Procjene rizika od klimatskih promjena i
osjetljivosti
Dostavljanje Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena u roku
od dvije godine od prethodno navedenog datuma odluke gradskog vijeća
Izvješćivanje o napretku najmanje svake dvije godine od dostavljanja Akcijskog plana za održivu energiju i
borbu protiv klimatskih promjena u svrhu evaluacije, praćenja i provjere
Prihvaćam da se grad/općina čiji sam predstavnik isključi iz inicijative – uz prethodnu pismenu obavijest
Ureda Sporazuma gradonačelnika – ako u dogovorenom roku ne dostavi prethodno navedene
dokumente (tj. Akcijski plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena te izvješća o
napretku).
[naziv i potpuna adresa grada/općine]
[ime, adresa e-pošte i telefonski broj osobe za kontakt]
POTPIS

