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Служба цивилне заштите општине Петрово

УВОД
На основу постојећих и актуелних процјена угрожености, подручје општине Петрово, осим у
специфичним, периодичним временским приликама, не карактеришу веће и дуготрајне сњежне
падавине, и екстремно ниске температуре са карактеристикама елементарних непогода уз
проглашење ванредног ситуације услед елементарних непогода.
Међутим, према искуствима из претходне године, имајући у виду општу промјену климатских
услова и обавезу да се димензионирају сви могући ризици, превентивно дјеловање, дјеловање у
току и послије кризних ситуација потребно је и дјеловање у свим фазама плански предвидјети. У
том општем контексту као и у складу са Планом активности на спровођењу посебних мјера
заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега од интереса за Републику Српску у
2012/2013. години („Службени гласник РС“, број 95/12) доноси се План заштите и
спашавања од сњежних падавина и снијега на подручју општине Петрово у 2012/2013.години
(у наставку: План).
План је по претпоставкама, превентивним мјерама, активностима, системским и организационим
мјерама, људским и материјално техничким ресурсима као и благовременим извјештавањем у
складу са претходним искуствима, процјенама, компатибилним планским документима и
могућностима општине Петрово (неразвијена општина!) као јединице локалне самоуправе у
Републици Српској.
План је основни документ за координацију и спровођење додатних или посебних задатака и
активности републичких органа, јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других
правних лица и удружења грађана која спроводе дјелатности од значаја за ову област.
Доношењем и спровођењем овог Плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање
свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи и
материјалних добара од сњежних падавина и снијeга.
Тежиште Плана је на одржавању саобраћајница друмског саобраћаја у зимском периоду,
посебно у ванредним ситуацијама, због чега је за приоритетизацију кориштена скупштинска
Одлука о локалним путевима и улицама („Службени гласник општине Петрово“, број 05/07)
као и процјена угрожености у ванредним приликама. Жељезнички саобраћај је обухваћен
посебним планом - Заједнички оперативни план за обезбјеђење саобраћаја у току зиме
2012/2013године за подручје чвора Добој, ЖРС а.д. Добој, Секција за СТД Добој, број: II2.6.3794/12 од 15.10.2012. – којим је планирана и сарадња са локалном заједницом. Планом су
дјелимично обухваћени и тематски подаци о сусједним локалним заједницама у РС и ФБиХ.
Упоредо са припремом Плана, за конкретну мјеру заштите и спашавања, Општинска служба
цивилне заштите је извршила и ажурирање Процјене угрожености територије општине од
сњежних падавина и снијега тако да је План у великој мјери усклађен и са другим, директно и
индиректно везаним планским и стратешким документима из ранијих периода, али и документима
који су у фази израде и усвајања. Поред тога План може послужити за припрему иновираних
планских докумената у будућем планирању и примјени законских прописа који су тренутно
важећи или су у фази измјена (нпр. Закон о цивилној заштити и Закон о заштити и спашавању
у ванредним ситуацијама). План ће у овој, проширеној верзији, бити достављен и другим
субјектима који су обавезни вршити планирање заштите и спашавања (по републичком Плану) да
би се јединствени подаци могли користити и на тим нивоима.
Општински штаб цивилне заштите преко Општинске службе цивилне заштите као
оперативно-техничког органа и Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне
послове надлежни су за координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности
(посебно у ванредним ситуацијама) везаних за спровођење овог Плана.
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ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ1
Основни подаци о општини Петрово

Географски положај, рељеф, ...
Општина Петрово налази се у средишњем дијелу БиХ, обухватајући Спречанско поље и
сјевероисточни дио планине Озрен. Налази се између три позната привредна базена: Тузланског,
Зеничког и Добојског.
Рељефно 65% територије општине Петрово чини брдско-планинско подручје, а осталих 35%
територије је равничарско. Просјечна надморска висина је 534м. Над Озреном доминирају два
виса, Велика Острвица 918м (уједно и највиши врх на Озрену) и Краљица са 883м.
У географском смислу општина припада Спречко-мајевичком крају, у долини Спрече.
Подручје између Посавског одсјека, доње Босне и Дрине до планинске источне Босне чини
источни дио перипанонске Босне. То је петролошки и морфолошки разноврстан терен јужног
обода Панонског басена.
Климатске карактеристике
Географски положај и карактеристике рељефа, поред преовлађујуће атмосферске циркулације, у
највећој мери услављавају опште климатске карактеристике неког мјеста или подручја.
Општина Петрово са површином од 113,57 km2 и просечном надморском висином од 534 m
заузима југозападни дио Спречко-мајевичког краја који обухвата Спречанско поље и
сјевероисточни дио планине Озрен. Анализирано подручје окружују посебне морфолошке цјелине
планине Требовац (644 m) на сјеверу, планине Ратиш (595 m) и Мајевица (915 m) на истоку и
Коњух (1328 m) на југу. Иако висина поменутих планина не прелази 1500 m, ове планине богате
шумом значајно утичу на климу Спречког краја.
Брдско-планинско подручје општине Петрово, са надморске висине од 170 до 900 метар, са благо
заталасним равничарским тереном које се долином реке Спрече спушта од југоистока према
сјеверозападу, одликује се обиљем падавина, густом мрежом водотокова и богатом вегетацијом.
Налази се у средишту умјереног појаса, односно у подручју у којем се веома често јавља
интензивна размјена тропских и поларних ваздушних маса. Динарске планине на југу
представљају природну препреку које спречавају већи утицај топлих ваздушних маса са
Средоземног мора, а наглашена отвореност према сјеверу и сјеверозападу излажу ово подручје
доминантном утицају хладних ваздушних маса, које преко преовлађујућих северних и
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За извод из процјене угрожености, са циљем квалитетнијег оперативног планирања, кориштени су
релевантни подаци (процјене и снимци стања) из Нацрта Просторног плана општине Петрово 2010-2012. и
Нацрта Локалног еколошког акционог плана 2012-2017. који ће, по усвајању, са другим документима бити
основ за израду и Процјене угрожености (преднацрти и нацрти наведених документа могу се наћи на
www.petrovo.ba).
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сјеверозападних продора доспијевају у ово подручје. Сем тога, током зимског периода ово
подручје је под утицајем изразите циклонске активности из области Јадранског мора.
Када се узму у обзир утицаји комплекса физичко-географских фактора на сложене параметре
просторно-временске промјенљивости основних климатских елемената на овом релативно малом
простору, закључује се да се ово подручје одликује умјереноконтиненталном климом.
Температура ваздуха
Температура ваздуха, којом се изражава топлотно стање атмосфере, је један од основних
климатолошких елемената за планере и доносиоце одлука у готово свим привредним
дјелатностима. Изражава се преко терминских вриједности из којих се одређују вриједност
средњих дневних, мјесечних, сезонских и годишњих температура. Климатски услови се, такође,
карактеришу и вредностима екстремних температура, бројем мразних, ледених, топлих и јако
топлих дана. За инжењерске потребе користе се и вриједности температура појединих периода
(хладне и топле половине године и годишњих доба), као и дужина трајања периода са различитим
ступњевима температуре (трајање вегетационих периода и сума активних температура, трајање
периода у коме је потребно гријање и климатизација стамбених и других просторија, ефективне
температуре и термички режим грађевинских и других објеката).
Термичке карактеристике сваког од наведених периода има изузетан утицаја и значај на квалитет
живота човека, као и на привредне и друштвене дјелатности, па располагање поузданим
информацијама о њима представљају моћне алате при планирању и управљању друштвеноекономским активностима. Тако на примјер, температура хладне половине године, која обухвата
период од 1. октобра до 31. март идуће године, има изузетан значај, јер се поклапа са грејном
сезоном, сезоном максималне производње и потрошње енергије, одржавањем путева, зимским
туризмом и другим сличним активностима. Топла половина године (од 1. априла до 30.
септембра) се поклапа са периодом вегетације, сезоном туризма, грађевинарском сезоном и
другим активностима, па је средња температура тога периода значајна за планирање и извођење
тих активности.
Средње мјесечне, средња годишња и екстремне вриједности температуре ваздуха
Резултати анализе просторне расподјеле средњих годишњих температура ваздуха укзују на врло
уједначени термички режим на цијелој територији општине Петрово, са средњом годишњим
температурама ваздуха од 10.2oС
Током већег дијела године (април-октобар) средње мјесечне температуре ваздуха су веће од 10ºC,
док су остали мјесеци хладни са знатно нижим температурама.
Анализа средњих мјесечних температура ваздуха показује да је јануар најхладнији месец са
средњом мјесечном температуром -0.9ºC у Добоју, -1.0ºC у Петрову до -1.3ºC у Грачаници,
док је јул најтоплији мјесец са просјечним температурама у опсегу од 19.8 ºC у Петрову, 19.9ºC у
Грачаници, до 20.2ºC у Добоју.
Изражено годишње колебање температуре ваздуха (од 20.8ºC у Петрову, 21.1ºC у Добоју и 21.2ºC
у Грачаници), као и висока амплитуда апсолутних екстремних температура ваздуха, (68.0ºC за
подручје Грачанице и Петрова и чак 73.5ºC за Добој), одражава доминантан утицај
физичкогеографских и локалних услова рељефа на формирање умјереноконтиненталног режима
климе на анализираном подручју. Као што показују подаци изнад територије општине Петрово
могу се очекивати апсолутне максималне температуре ваздуха преко 40.0ºC (Добој, 40.3 ºC,
Грачаница 39.0ºC), и апсолутне минималне температуре ваздуха испод минус 30.0oC (Добој,
минус 32.2 oC, Грачаница, минус 29.0 oC).
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Средње мјесечне и средња годишња температура ваздуха у Петрову
Високи снијег и сњежни наноси
У зимском периоду, као посљедица климатских услова на подручју општине Петрово високи
снијег и сњежни наноси су честа (прим.: редовна, уобичајена али не екстремна, изненађујућа,
критична ...) појава. Јавља се, углавном, од новембра до априла, а у вишим предјелима изнад
500m надморске висине, од октобра до маја месеца. Снијег са количином падавина већом од
0,1mm у просјеку, годишње се јавља око 30 дана. Висина сњежног покривача изнад 30 cm
годишње се просјечно јавља у 10 дана, док се висина изнад 50 cm јавља ријетко, у просјеку једном
годишње. Средња максимална висина сњежног покривача је око 40 cm, са максималном висином
од 82 cm. Обилним сњежним падавинама може бити захваћено цијело подручје општине а
нарочито дијелови на већој надморској висини. Обилне сњежне падавине изазивају прекиде у
саобраћају те угрожавају нормално одвијање живота и рада. У тим ситуацијама долази до
отежаног снабдијевања становништва животним намирницама, отежаном приступу
школским, здравственим, пословним и разним јавним објектима, кварови на електричним,
птт, водоводним и другим инфраструктурним објектима.
Средњи датум првог дана са снежним покривачем у нижим пределима је око 15. децембра, док
је у вишим предјелима око 1. децембра.
Средњи датум последње појаве сњежног покривача је око 1. априла, тако да просјечна
дужина трајања периода са сњежним покривачем износи око 120 дана. С обзиром на термички
режим, сњежни покривач је нестабилан, и након краћег трајања се отапа, а затим поново формира,
па је због тога стварни број дана са снијегом и сњежним покривачем мањи од дужине
периода са појавом снијега и снежног покривача.
Сњежни покривач на територији општине Петрово се задржава у просеку око 40 дана.
Висина сњежног покривача изнад 30 cm годишње се просјечно јавља у 10 дана, док се
висина изнад 50 cm јавља ријетко, у просјеку једном годишње. Средња максимална висина
сњежног покривача је око 40 cm, са максималном висином од 82 cm.
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Територијом oпштине пролази магистрална пруга Добој-Петрово Ново-Добошница (Тузла)Калесија-Цапарде-Зворник Нови-Брасина. Ова пруга је, у постојећем стању, једноколосјечна и
неелектрифицирана, а на територији општине регистрована су станице Сочковац и Петрово Ново,
те и стајалишта Карановац, Какмуж и Петрово (Лужањак).
Од друмских комуникација, на територији општине нема магистралних нити регионалних путева а
најзначајнија путна комуникација је локални пут од посебног значаја Добој-Озрен (Калуђерица).
Међутим, Петрово се налази у гравитационом подручју магистралног путног правца М4, дионице
Добој-Грачаница-Миричина-Лукaвац, који се протеже кроз сусједну општину Грачаница, на
територији ФБиХ, а са којим насељски центри Карановац, Сочковац, Какмуж и Петрово имају
директне друмске везе преко локалних путева и мостова на ријеци Спречи.
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Локални путеви на територију општине, поред усвајања категорије пута од посебног значаја која је
одређена од стране ЈП „Путеви РС“ тј. на нивоу РС, Одлуком о локалним путевима и улицама
(у даљем тексту Одлука , „Сл. гласник општине Петрово“ бр. 5/07) одређени су према важности
у путеве I, II, III и IV реда, а што је основа за план и програм редовног одржавања према
приоритетима. Овом Одлуком наведено је 73 локалних путева у које су разврстане и улице у
Петрову.
Локални путеви првог реда су дефинисани као путеви који повезују општину Петрово са
сусједним општинама, уз напомену да је Путни правац првог реда Петрово-Порјечина-Кртова
до границе са ФБиХ проглашен путем од посебног интереса за општину Петрово.
Локални путеви другог реда дефинисани су као путеви који повезују насељена мјеста општине
Петрово.
Локалним путевима трећег реда дефинисани су путеви унутар насељених мјеста од значаја за
мјесне заједнице.
Локалним путевима четвртог реда дефинисани су путеви унутар насељеног мјеста.
Већина, Одлуком, проглашених локалних путева ван урбаних подручја јесу, по својим
функционалним (и осталим) карактеристикама, заправо некатегорисани путеви од значаја за
повезивање насељених мјеста односно унутар насељених мјеста.
Одлика већине локалних путева који се пружају јужно од ријеке Спреча јесте да су мале ширине
коловоза, без потпуног попречног профила (банкине, тротоари, елементи одводње, и др.), те
кривинске карактеристике и подужни нагиби увелико варирају.
Петрово нема аутобуску станицу на територији општине те је у домену аутобуског саобраћаја
увелико везано за Добој и добојску аутобуску станицу. Са добојске аутобуске станице два
аутотранспортна предузећа одржавају 6 полазака радним данима и два поласка суботом, на линији
тзв. унутрашњег саобраћаја Добој-Петрово.
Од терминала жељезничког саобраћаја најзначајнији је претоварно-теретна станица Сочковац.
(Заједнички оперативни план за обезбјеђење саобраћаја у току зиме 2012/2013године за подручје
чвора Добој, ЖРС а.д. Добој, Секција за СТД Добој, број: II-2.6.3794/12 од 15.10.2012.)

Основни циљ Плана: У најкраћем року, оптимално за 24 а максимално за 36 сати, у периоду
сњежних падавина од новембра текуће до априла наредне године, у редовним и екстремним
условима режима падавина, ангажовањем оптимално потребних и расположивих ресурса,
обезбиједити проходност свих саобраћајница и доступност свим јавним установама и
домаћинствима на подручју општине Петрово и обезбиједити основне услове за живот свим
грађанима и функционисање основних јавних установа које пружају услуге грађанима.
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I) ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНИХ И ОПШТИХ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА И СНИЈЕГА У
2012./2013. ГОДИНЕ
А) Основни предуслови за обезбјеђење нормативних и општих претпоставки за остваривање
Плана:
1. Процјена угрожености територије општине Петрово од конкретне елементарне непогоде (и
других могућих и пратећих несрећа)
Са циљем да оперативни план буде проводив (SMART), ажурирати Процјену угрожености
територије од конкретне елементарне непогоде и других могућих и пратећих несрећа у оквирима
законских прописа, користећи се свим расположивим и иновираним документима и снимцима
стања.
Извршилац: Општинска служба ЦЗ општине (организује а ОШЦЗ и/или радна група припрема)
Директни учесници: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, ОШЦЗ
Сарађују: организације, институције и др. субјекти везани за ову област
Рок: извршено (закључно са стр. 6. овог документа)
2. Оперативни план заштите од конкретне елементарне непогоде (и других могућих и
пратећих несрећа)
На основу процјене, компатибилних планова, претходних искустава и ажурне базе података о
степену ризика.
Извршилац: Служба ЦЗ и ОШЦЗ
Учесници: сви локални субјекти као носиоци провођења мјера ЦЗ зависно од специфичности
мјера
Рок: Утврђени према Плановима РУЦЗ РС за конкретне мјере – елементарне непогоде.
Б) Предузети кораци за доношење Плана заштите и спасавања од сњежних падавина и
снијега на подручју општине Петрово
1.Због специфичности периода у којем је припреман овај План (имплементација
постизборних резултата на локалним изборима 2012.) ОпсЦЗ је при припреми Плана
појединачно контактирала са кључним субјектима од значаја за спровођење превентивних и
оперативних мјера заштите и спашавања од сњежних падавина и снијега.
На овај начин се покушало објединити и благовремено планирати активности у складу са Планом
активности на спровођењу посебних мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега од
интереса за Републику Српску у 2012/2013. години („Службени гласник РС“, број 95/12) из дијела
I) под 1. a), б), в, г) тако да ће за провођење мјера и активности из Плана планирано, умјесто
ОШЦЗ, оперативно тијело које би чинили представници из идентификованих носилаца заштите:
-

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове (ОПУСКП)
Општинска служба цивилне заштите (ОпСЦЗ)
ЈКП „Вода“ Петрово (ЈКП)
ЈЗУ Дом здравља, Петрово (ЈЗУ)
Општинска организација ЦК Петрово (ООЦК)
Добровољна ватрогасна јединица Петрово (ДВЈ)
Шумско газдинство, Шумарија Петрово
Планинарско друштво „Озрен-Краљица 883“, Петрово
Одред извиђача „Св. Никола“, Петрово
Ловачко удружење „Озрен“, Петрово
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А по потреби за конкретне задатке и активности и други субјекти из:
- Радио РТРС, студио Петрово
- Дописништво РТРС
- Привредни субјекти и др. правна лица
- Савјети МЗ као облици локалне самоуправе, повјереници ЦЗ и локално становништво
- Предузеће задужено за одржавање путног правца Добој-Петрово
1.1. Улога набројаних субјеката у тачци 1.:
Табела 1.
Субјекат
Одјељење за
просторно
уређење и
стамбено
комуналне
послове
(ОПУСКП)
Општинска
служба ЦЗ
(ОпСЦЗ)

ЈКП „Вода“
Петрово (ЈКП)

ЈЗУ Дом
здравља,
Петрово
Општинска
организација
ЦК Петрово
(ООЦК)
Добровољна
ватрогасна
јединица
Петрово (ДВЈ)
Шумско
газдинство,
Шумарија
Петрово
ПД „ОзренКраљица 883“,
Петрово и
Одред
извиђача
„Св.Никола“
Петрово
Ловачко
удружење

Задаци

Одговорно лице

Утврђује листу путних праваца на подручју општине са свим
релевантним подацима а посебно критична мјеста и остале послове из
своје надлежности

начелник
одјељења или
стручни сарадник
са јасно
одређеним
задацима

Као оперативно-технички орган, са Одјељењем за просторно
уређење и стамбено комуналне послове, надлежни су за
координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности
(посебно у ванредним ситуацијама) везаних за спровођење овог Плана.
Обавља послове према Одлуци и овом Плану на чишћењу
саобраћајница (и др. јавних површина) према листи путних праваца
ОПУСКП, односно листи из овог Плана, уговору и успостављеним
приоритетима.
Сачињава динамички план-ове (ходограме) активности на свим и/или
појединачно за сваки путни правац са прегледом ангажованих људских
и материјално-техничких ресурса и финансијским показатељима.
Обезбјеђује услове за извршавање својих редовних послова а посебно
у ванредним приликама обезбјеђују питку воду у случајевима изузетно
ниских температура, оштећења водовода и сл.
Обезбјеђују услове за редован рад из области заштите здравља,
посебно за појединце из циљане групе корисника њихових услуга у
оквиру својих просторија али и на теренима који могу бити одсјечени
у случају већих падавина.
Сарађују са субјектима који су задужени за уклањање наноса снијега и
чишћење прилаза и приступних саобраћајница.

руководилац
ОпСЦЗ

директор
предузећа или
стручни сарадник
са јасно
одређеним
задацима

директор установе
или стручни
сарадник са јасно
одређеним
задацима

Из области своје надлежности обезбјеђује приоритетну помоћ за
угрожено становништво (интервентна помоћ у храни, одјећи, обући,
огреву и сл.).

секретар ООЦК

Поред обезбјеђења услова за редован рад из области своје
надлежности обезбјеђује приоритетну/интервентну помоћ за угрожено
становништво у сарадњи са ООЦК посредством ОпСЦЗ.

старјешина ДВЈ

Обавља послове према Плану посебно на путним правцима који нису
обухваћени Одлуком и листом путних праваца а који су од важности
за њихово пословање и у случајевима угрожености старачких
домаћинстава, школских и здравствених установа обезбјеђују додатни
огрев у сарадњи саОпСЦЗ, ООЦК и другим кључним субјектима за
провођење Плана.

управник РЈ

У складу са својим статутарним циљевима пружају помоћ
недоступним домаћинствима у случају већих елементарних непогода.
Сарађују са ООЦК, ЈЗУ Петрово посредством ОпСЦЗ.

предсједник

Као и претходна организација, имајући у виду познавање терена,
опште циљеве организовања.

предсједник ЛУ,
главни лововођа и
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Субјекат
„Озрен“,
Петрово
Радио РТРС,
студио
Петрово
Дописништво
РТРС
Привредни
субјекти и др.
правна лица
Савјети МЗ
као облици
локалне
самоуправе,
повјереници
ЦЗ и локално
становништво
Предузеће
задужено за
одржавање
путног правца
Добој-Петрово

Задаци
Посебна улога у збрињавању дивљачи у случају већих падавина
(исхрана и спашавање)
Тежиште на обавјештавању локалног становништва

Као и претрходно са адекватним прилозима на РТРС
Одржавање приступних путева и прилаза у складу са одлуком о
комуналном реду. Посебно у непосредном окружењу својих објеката.
Организовање чишћења приоритетних путних праваца у конкретној
МЗ.
Чишћење и одржавање приступних путева и прилаза до својих
домаћинстава.
Учешће у структурама ЦЗ.

Одговорно лице
ловочувар
директор Центра
за културу и
информисање
руководилац
дописништва /
дописник
руководиоци,
власници или
овлашћена лица

носиоци
домаћинстава

Чишћење, означавање критичних мјеста и одржавање путног правца од Према
посебног значаја Добој-Петрово према плану ЈП „Путеви Српске“ а у
одговарајућим
сарадњи са локалном управом интервентно дјеловање.
плановима

2. Финансијски план локалне заједнице за спровођење задатака из ове области није могао
бити донешен тако да ће финансирање бити вршено из буџетом општине предвиђеног износа за
редовно одржавање саобраћајне инфраструктуре а из буџетских резерви активности у ванредним
ситуацијама.
Упоредни преглед буџетских средстава планираних и издвојених у 2012. (сезона 2011./2012.
карактеристична по већим сњежним падавинама) и очекивана буџетска средства у 2013
(сезона 2012/2013.). (Табела 2.)
Табела 2.
2012./2013.
2011./2012.
Зимско одржавање
Зимско одржавање
Напомене
Буџет
Буџет
2012.
2013.
Планирано Остварено Разлика
Планирано Остварено
3.000.000
24.000
21.000
3.000
3.000.000
25.000
Због начина планирања буџета финансијска средства се везују за годину а не за сезону. Вриједност
исказаних средстава је приближна али може послужити планирању.
3. Идентификовани основни путни правци, објекти, ниво значаја, евентуални степен
угрожености дати су у облику табеларног прегледа (Табела 3.)
Табела 3.
Назив улица или путних праваца
Регионални пут Петрово-Добој
1. (на територији општине Петрово
око 20км)
2. Алушка улица - Петрово

Укупна
дужина
36.000
700

3. Милоша Обилића - Петрово

1.400

4. Брђанска улица - Петрово

2.400

5. Михољданска улица - Петрово

650

6. Светосавска улица - Петрово

900
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Објекти, институције
од значаја за заштиту
- шк. установе
- зд. установе
- прив. субјекти
- др. јав. установе
- локално становн.
- лок.становништво
- сеоско гробље
- лок.становништво
- сеоско гробље
- центар општине
- вет.станица
- прив. субјекти
- црква на Трну
- лок.становништво
- прив. субјекти

Задужење за
одржавање

угроженост

ЈП „Путеви РС“

висок

ЈКП „Вода“

висок

ЈКП „Вода“

висок

ЈКП „Вода“

висок

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

средњи

Назив улица или путних праваца
7. Краља Драгутина - Петрово
8. Улица 28. август - Петрово
9. Луке Радојчића - Петрово
10. Бисићка улица - Петрово
11. Вељке Вуковића- Петрово
12. Видовданска- Петрово
13. Драже Михајловића- Петрово

14. Тодора Вујасиновића-Петрово
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Цвијетина Тодића (дио рег.пута)
Николе Тесле- Петрово
Лужанска улица- Петрово
Улица Калуђерица- Петрово
Петровачка улица- Петрово
Улица 9. новембра- Петрово
Манастирска улица- Петрово
Хиландарска улица- Петрово
Мост Спреча – Жељ. ст. (Какмуж)

24. Центар – Волујак (Какмуж)
25. Саставци – Чавчиновац (Какмуж)
26.
27.
28.
29.

Центар – Врла страна (Какмуж)
Центар – Мекиљица (Какмуж)
Пјескуље – Г.Поточани (Какмуж)
Раскршће – Ивановићи (Какмуж)

30. Поточани – Гробље (Какмуж)
31. Волујак – Врела (Какмуж)
Петковићи – Алуге (Какмуж)
Ђурићи – Поточки пут (Какмуж)
Гарави сокак (Какмуж)
Мекиљица – Раскршће (Какмуж)
Пут за Путошевац (Какмуж)
Прелаз пруге – Слатине (Какмуж)
Мекиљички пот. – Гробље
38.
(Какмуж)
32.
33.
34.
35.
36.
37.

39. Пут за гробље Волујак
40. Велика ријека (Сочковац)
41. за гробље Поповићи (Сочковац)
42. Цигл. – Субашин пот. (Сочковац)
ТС – Кисељак – Слатина
43.
(Сочковац)
44. Кисељак – Сарићи (Сочковац)
Стјепан.сок.-Пландиште
45.
(Сочковац)
46. Циглана – Петровићи (Сочковац)
47. Мала ријека (Сочковац)
48. за гробље Зарићи (Сочковац)
49. Раскр. – Прења (Карановац)

Укупна
Објекти, институције
дужина
од значаја за заштиту
1.400 - лок. становн.
1.200 - прив.субјекти
- лок.становништво
2.400
- прив. субјекти
2.200 - лок.становништво
- лок.становништво
1.800 - прив. субјекти
- обилаз. центра
1.500 - лок.становништво
- центар општине
- прив. субјекти
350
- спорт. стадион
- лок. становништ.
- ЈЗУ Петрово
1.200 - прив.субјекти
- спој са м.путем М-4
- - као под 1.
1.700 - лок.становништво
1.200 - лок.становништво
1.400 - лок.становништво
3.000
700 - лок.становништво
800 - лок.становништво
900 - лок.становништво
400 - излаз на м. пут
- лок.становништво
3.200
- прив. субјекти
- лок.становништво
1.700
- прив. субјекти
1.700 - лок.становништво
2.200 - лок.становништво
2.700 - лок.становништво
1.500 - лок.становништво
- лок.становништво
- сеоско гробље
- лок.становништво
1.800
- извоз дрвета
2.400 - лок.становништво
350 - лок.становништво
500 - лок.становништво
300 - лок.становништво
800 - лок.становништво
1.500 - лок.становништво
- лок.становништво
800
- сеоско гробље
- лок.становништво
300
- сеоско гробље
1.700 - лок.становништ.
- лок.становништво
1.400
- сеоско гробље
1.000 - лок.становништво

Задужење за
одржавање
ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“

угроженост
средњи
средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

висок

ЈКП „Вода“

средњи

- као под 1.
ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“

као под 1.
средњи
средњи
средњи
средњи
средњи
средњи
средњи
средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“

средњи
средњи
средњи
средњи

ЈКП „Вода“

висок

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“

средњи
средњи
средњи
средњи
средњи
средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

висок

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

висок

ЈКП „Вода“

средњи

1.700 - лок.становништво

ЈКП „Вода“

средњи

800 - лок.становништво

ЈКП „Вода“

средњи

1.800 - лок.становништво

ЈКП „Вода“

средњи

900 - лок.становништво
1.700 - лок.становништво
- лок.становништво
2.200
- сеоско гробље
- лок.становништво
2.000
- сеоско гробље

ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“

средњи
средњи

ЈКП „Вода“

висок

ЈКП „Вода“

висок
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Назив улица или путних праваца
50.

К. М. Спасића – Шумарн.
(Каран.)

51. Зад.дом – Васићи (Каран.)
52. Пилана Прења – Ђ. Илић (Каран.)
53. Карановац - Сочковац
Трифковићи – Ђурковићи
54.
(Каран.)
55. Поред бензинске БВМ (Каран.)
56. Прења – Драгичевићи (Каран.)
Кашиковић О. – Нешковићи
57.
(Каран.)
Лиј. стр. Прење - Марушићи
58.
(Каран.)
59. Урумовићи – Раковићи (Каран.)

Укупна
дужина

2.000 - лок.становништво

76.

В. Киковац – Ровине – Врела –
Калуђерица (Калуђ.)

77. Порјечина - Кртова
78. Чалаковићи – Радићи - Ђурани
79. Карановац – Сочковац - Пресјека
80. Манастирски мост - Брезици
УКУПНО

средњи

1.600 - лок.становништво

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

висок

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

висок

ЈКП „Вода“

висок

ЈКП „Вода“

средњи

1.200 - лок.становништво

ЈКП „Вода“

средњи

6.000 - лок.становништво
700 - лок.становништво
- лок.становништво
500
- прив. субјекти
- лок.становништво
200
- сеоско гробље

ЈКП „Вода“
ЈКП „Вода“

средњи
средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

висок

4.800 - лок.становништво

ЈКП „Вода“

висок

700 - лок.становништво
- лок.становништво
3.800
- прив. субјекти

ЈКП „Вода“

средњи

(међуентит.)

средњи

(међуентит.)

средњи

ЈКП „Вода“

висок

ЈКП „Вода“

средњи

ЈКП „Вода“

средњи

ШГ

средњи

- лок.становништво
- прив. субјекти
300 - лок.становништво
850

1.000 - лок.становништво
600
2.500

300

75. Калуђерица – Ступари (Калуђ.)

ЈКП „Вода“

средњи

62. Пут за гробље (Каран.)

Викендица М.Ђурића – Нарутци –
Кречане – продавница (Калуђ.)
74. Викенд насеље (Калуђ.)

средњи

ЈКП „Вода“

620

73.

ЈКП „Вода“

средњи

61. Д. Ристић – Раковићи (Каран.)

72. Пут за гробље Порјечина

угроженост

ЈКП „Вода“

600

71. Ражиште - Недељков. (Порјеч.)

Задужење за
одржавање

- лок.становништво
- прив. субјекти
- лок.становништво
350
- прив. субјекти
1.500 - лок.становништво
1.350

60. Школа – Лимекс (Каран.)

63. Пут за Г. косу (Каран.)
Раск. - Којићи – Мирички м.
64.
(Порјеч.)
Којићи – Трафо – Лазаревићи –
65.
Споменик (Порјеч.)
Мушића ријека – Школа –
66.
Раскршће (Порјеч.)
67. Баре – Бјелани (Порјеч.)
Марјановић Р. – Пониква
68.
(Порјеч.)
69. Порјечина - Клауђерица
70. Молитвиште – В. Ђурић (Порјеч.)

Објекти, институције
од значаја за заштиту

1.500
2.800
3.100
3.600
3.000

- лок.становништво
- прив. субјекти
- лок.становништво
- прив. субјекти
- лок.становништво
- сеоско гробље
- лок.становништво
- прив. субјекти
- лок.становништво
- сеоско гробље
- лок.становништво
- лок.становништво
- прив. субјекти
- лок.становништво
- прив. субјекти
- лок.становништво
- прив. субјекти
- лок.становништво

7.000 - лок.становништво
- лок.становништво
- прив. субјекти
2.300 - лок.становништво
- лок.становништво
8.000
- извоз шуме
- лок.становништво
7.500
- извоз шуме
142.000
2.000

Преглед није (из објективних али и практичних разлога) у потпуности усаглашен са Одлуком о путевима јер се овим
прегледом из Плана покушало прилагодити и за рад на терену у ванредним приликама а не само у редовном одржавању.
Општи степен угрожености одређен на основу броја домаћинстава, привредних субјеката, посебних потреба. За сваки
путни правац, институцију или објекат потребно је сачинити посебан ходограм активности са јасно дефинисаним
задацима, носиоцима, потребним материјалним и финансијским средствима.
На крају документа прилог: Шема путних праваца и жељезничке инфраструктуре на подручју општине.
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4. Утврђена контакт листа основних носиоца на предузимању мјера (Табела 4.)
Табела 4.
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Организација,
Презиме и име или орган
служба и сл.
Начелник општине
општина Петрово
замјеник Начелника
општина Петрово
Душко Михајловић,
ШГ „Озрен“ ШУ Петрово
Владо Симић
ОпСЦЗ
Зоран Трифковић,
општина Петрово
Бојана Ристић,
општина Петрово
директор ШГ
ШГ Добој
дежурни ПС Петрово
ПС Петрово
Командир ПС
ПС Петрово
директор ЈКП „Вода“
ЈКП и ОШЦЗ
старјешина
ДВЈ Петрово
Боро Перић
ЛУ „Озрен“
предсједник СМЗ
Калуђерица
предсједник СМЗ
Петрово
Брано Марјановић
Порјечина
Рајко Ћосић
Кртова
предсједник СМЗ
Какмуж
Милош Велимировић
Сочковац
Зоран Гиндер
Карановац
Марица Никић
ООЦК Петрово
Бошко Васић
Одред извиђача
Слађана Георгијев
ЈЗУ Дом здравља
старјешина
Ватрогасна јед. Добој
Владо Ђурановић
Одјељење РУЦЗ
Борка Марјановић
Центар за ОЈО
ЈП „Путеви РС“ и/или правно лице са угов. обавезом

Дужност

Контакт телефон

К-дант ОШЦЗ,
053 262 700
замј. начел. опш.
053 262 700
управник
053 260 066, 061 236 127
Руководилац ОпСЦЗ
065 352 520
комун. полицајац
062 129 216
санит. инспектор
065 744 204
директор
053 222 069
053 260 222
командир
директор ЈКП
старјешина
предсједник
предсједник СМЗ
065 587 018
предсједник СМЗ
061 635 740
предсједник СМЗ
065 881 075
предсједник СМЗ
035 577 460
предсједник СМЗ
065 802 300
предсједник СМЗ
предсједник СМЗ
065 610 948
секретар
053 260 070
старјешина одреда,
065 813 110
директор
053 260 027
старјешина
начелник,
053 224 171
начелник
053 241 222
Посредством Центра ОЈО и другим погодним начин.

5. Посебни задаци носиоца организације и функционисања система цивилне заштите
5.1. Општински штаб цивилне заштите, односно оперативно тијело до именовања ОШЦЗ/
Начелника општине вршит ће благовремено заказивање сједница и предузимати мјере у
складу са Законом о ЦЗ као и Одлуком о организовању и функционисању ЦЗ општине
Петрово. Посебно у случајевима потребе за проглашењем ванредног стања што је
надлежност Начелника општине на приједлог ОШЦЗ, односно ОСЦЗ.
5.2. Служба ЦЗ припремат ће и обезбијеђивати неопходне податке за рад ОШЦЗ, приједлоге
Начелнику општине за проглашење ванредног стања по потреби и остале послове у складу
са поменутим прописима.
5.3. Буџетом општине Петрово предвидјети минималан износ према процјени и предвиђена
ставка у буџету за финансирање зимске службе у 2012/2013.
5.4. Службу ЦЗ ће остварити контакт и увид у метеоролошке прогнозе и податке везане за
заштиту од сњежних падавина, директно или посредством и Центар за обавјештавање,
осматрање и узбуњивање у Добоју.
5.5. Црвени крст ће обезбиједити минимум потребних средстава за збрињавање минимално 100
угрожених домаћинстава, првенствено самохраних, старачких, болесних и других са
посебним потребама према подацима Центра за социјални рад, ЈЗУ Дом здравља,
5.6. Дом здравља ће обезбиједити довољне количине лијекова и других средстава за пружање
прве медицинске помоћи за становништво у одсјеченим подручјима (планинска и брдска
подручја првенствено као и удаљенија сеоска подручја од центра)
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II - ПРЕВЕНТИВНО ДЈЕЛОВАЊЕ
6. У сарадњи са надлежним институцијама и невладиним организацијама (под 5.), а у складу са
законски дозвољеним нивоом, ОпСЦЗ је у припреми Плана сачинила и преглед/базу података о
категоријама становништва са посебни (стари, изнемогли и непокретни лица, трудница,
инвалида, социјални случајеви, ... специфичне категорија болесника као што су
дијабетичари, лица за дијализу, дјеца са посебним потребама и слично). (Табела 5.)
Табела 5.
Центар за социјал. рад
ЈЗУ Дом здравља
Особе са
посебним
Дијабетес
Укупно
потребама
Туђа њега
Тешко
(+5%)
Стални
Дијализа
инзул.
орална
(дјеца и
и помоћ
болесни
терап.
терап.
др.)
25
105
12
50
90
300
20
602+31
7.Санација оштећених путних комуникација, приоритетних критичних мјеста, обиљежавање
ивица коловоза одговарајућим маркерима и благовремено обавјештавати грађане, предузећа
и друга правна лица о стању на путевима.
У периоду септембар/октобар 2012. извршено:
- изградња путних пропуста 600мм ................................................................................................ 11
- ископ нових и обнова старих путних канала (м) .................................................................. 2.000
- извоз и планирање посипног материјала (м3) .......................................................................... 2.500
- санација асфалтних путева крпљењем ударних рупа (м2) ..................................................... 2.800
Планирано извршење:
- обиљежавање ивица коловоза и критичних мјеста изврши изабрано и уговорно правно лице за
послово зимског одржавања (у прошлој сезони ЈКП „Вода“ Петрово).
- благовремено информисање и обавјештавање вршит ће Студио РРС Петрово у свом редовном
програму а по извјештајима о стању од ОпСЦЗ или оперативног тима за провођење овог Плана.
8. Донијети план зимске службе и упознати извршиоце радова на путевима са задацима и
обавезама које произилазе из плана зимске службе одржавања.
Припрема Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове а усваја СО Петрово и
до израде овог Плана дати задатак није извршен; извршење се очекује до усвајања буџета за 2013.;
активности до усвајања ће бити вођене према плану за претходну сезону; уговорни извршилац до
новог уговарања је ЈКП „Вода“ Петрово
Извршилац задатка:
- Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и
- уговорни извршилац радова по усвојеном плану зимског одржавања
Рок: - у периоду припреме и усвајања буџета за 2013.
III - АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА СТАЊА У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА ОД СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА И СНИЈЕГА
У складу са Планом активности на спровођењу посебних мјера заштите и спасавања од
сњежних падавина и снијега од интереса за Републику Српску у 2012/2013. години
(„Службени гласник РС“, број 95/12) из дијела под:
а) Системске и организационе мјере и
б) Људски и материјално-технички ресурси
проводити све препоруке примјењиве на општину Петрово.
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У оквиру превентивног дјеловања и активности побољшања стања у систему заштите и спасавања
уопште а посебно од сњежних падавина и снијега као и других могућих несрећа, невладине
организације, институције јавне управе и друге јавне организације саоминицијативно или у складу
са законским прописима у сарадњи са ОПСЦЗ издаће упутства, наредбе, упозорења и сл. у
одговарајућој форми за поступање у току непогода или других пратећих несрећа (погледати тачку
14. републичког Плана).
Доставити:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Начелнику општине
Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове
Општинском штабу цивилне заштите/Архиви ОпСЦЗ
Основним субјектима према Табели 1.
РУЦЗ посредством РО РУЦЗ Добој
објавити: www.petrovo.ba
Петрово,
31.10.2012

Припремио:
СЛУЖБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

Одобрио:
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЦЗ ПЕТРОВО
КОМАНДАНТ ОШЦЗ
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Шема путних праваца и жељезничке инфраструктуре на подручју општине Петрово.

