
Страна 1 - Број 13    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Понедељак, 17.11.2014. године 

 

Новембар  2014. година 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                   

О П Ш Т И Н Е  П Е Т Р О В О     

_____________________________________________________________________________ 

       Број: 13           Петрово,   17.11.2014. године     Година: XXІІ__ 

 

 1. 

 

 

 

Стратешки план развоја                  

oпштине Петрово 2014-2019 
 

 

 



Страна 2 - Број 13    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Понедељак, 17.11.2014. године 

 

  
 

 
  

Садржај 

СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО1 

2014-20191 

I. УВОД ...................................................................................................................................................... 4 

1. Методологија израде ............................................................................................................................................ 4 
1.1. Водећи принципи планирања локалног развоја у РС и БиХ .................................................................... 5 
1.2. Објашњење методолошког оквира .............................................................................................................. 7 
1.3. Развој пословних активности ....................................................................................................................... 9 

II. СОЦИО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ......................................................................................... 13 

1. Основне географске карактеристике и ресурси .......................................................................................... 14 

2. Демографска слика и тржиште рада .............................................................................................................. 18 

3. Економска анализа ............................................................................................................................................ 25 
3.1. Много простора за нова предузећа ............................................................................................................ 25 

4. Анализа пољопривреде ..................................................................................................................................... 32 
4.1. Пољопривредно земљиште ........................................................................................................................ 32 
4.2. Структура биљне производње ................................................................................................................... 40 
4.3. Структура сточарства ................................................................................................................................. 41 
4.4. Структура кориштења гнојива и пестицида ............................................................................................. 42 
4.5. Шуме и шумска земљишта ......................................................................................................................... 42 

5. SWOT анализа општине петрово .................................................................................................................... 46 

III. ПРОГРАМСКО ПРОЈЕКТНИ ДИО ......................................................................................... 48 

1. Визија, стратешки и оперативни циљеви ..................................................................................................... 49 
1.1. Стратешки и оперативни циљеви .............................................................................................................. 49 

2. Матрица развоја oпштине Петрово ............................................................................................................... 50 

3. Полазна матрица актера и улога у провођењу Стратегије развоја oпштине Петрово ....................... 52 

4. Пројекти ............................................................................................................................................................... 56 

Списак пројеката које ће Општина реализовати уколико се нађу извори финансирања: ........................ 88 

5. Динамички и финансијски план ..................................................................................................................... 89 
5.1. Рекапитулација ............................................................................................................................................ 91 

6. Закључак ................................................................................................................................................................... 92 
 



Страна 3 - Број 13    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Понедељак, 17.11.2014. године 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Стратешки план развоја општине Петрово 2014-2019 

 

Наручилац: Општина Петрово 

 

Извођач: Центар за економију д.о.о, Бања Лука 

 

Аутори:  

Милош Тодоровић, дипл.економиста. 

Иван Бабић, дипл. економиста, 

Миленко Гемаљевић, мр.тех.наука 

Ко-аутори:  

Радна група за израду Стратешког плана 

  

 

Новембар 2014. гoдина 

 



Страна 4 - Број 13    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Понедељак, 17.11.2014. године 

 

 

  
 

 
  

I. УВОД 

1.  Методологија израде 

Методологија за интегрисано планирање развоја општина  - МИПРО - која се данас користи у 

Републици Српској и Босни и Херцеговини, треба допринијети да се уједначи и олакша пракса планирања и 

остваривања локалног развоја. У потпуности је усклађена са постојећим законским оквиром, којим је 

дефинисано планирање развоја на локалном нивоу, гдје је општинска администрација носилац процеса 

израде и имплементације развојне стратегије. МИПРО је један од најважнијих инструмената за проактивно и 

одговорно управљање локалним развојем. Локални развој представља једну од најважнијих надлежности 

локалне самоуправе у РС и БиХ и вјероватно највећи изазов са којим се она суочава данас. Проактивно 

управљање развојем подразумијева стваралачко обликовање будућности и стрпљиво и систематско 

настојање да се таква будућност достигне. Одговорно управљање подразумијева првенствено одговорност 

према грађанима, укључујући и будуће генерације. 

МИПРО је намијењен првенствено практичарима, који имају важну улогу у процесу планирања и 

остваривања локалног развоја - од начелника општина и градоначелника, који иницирају процес и доносе 

кључне одлуке, до одборника у општинским скупштинама, који усвајају стратегије и планове, те извјештаје о 

њиховој реализацији; од општинских стручних сарадника, који директно раде на изради и реализацији 

развојних планова, преко спољњих експерата, који помажу у формулисању локалних развојних планова, до 

бројних локалних актера из јавног, приватног и невладиног сектора. 

Ова, наглашено практична намјена методологије за интегрисано планирање локалног развоја 

условила је и концепцију. МИПРО обезбјеђује постизање ефикасне равнотеже између квалитета локалних 

развојних планова, до чега је нарочито стало експертима, и њихове прихватљивости и изводљивости, што је 

нарочито важно локалним актерима. Та се равнотежа остварује складним комбиновањем два уобичајена 

приступа планирању развоја, експертног и партиципативног, користећи предности сваког од њих и 

неутрализујући њихове слабости. 

Главна препорука за све групе корисника којима је методологија намијењена могла би се дати у виду 

3П: прихвати, примијени, прилагоди. 

 Прихватање се односи на прву фазу (учење и увјежбавање) и подразумијева што је 

могуће вјерније придржавање захтјева и препорука методологије. 

 Примјена се односи на другу фазу, када се методологија користи за израду стратегије и 

планова развоја у конкретној ситуацији, а подразумијева адекватну примјену 

методологије - у складу са могућностима и ограничењима која доноси та конкретна 

ситуација. Значи да се примјењује све оно што се може примијенити, за шта постоје 

услови и претпоставке, а само за оно за шта такви услови не постоје тражи се 

алтернатива. 

 Прилагођавање је нека врста напредног коришћења и усавршавања методологије, са 

креативним иновацијама, а препоручује се за трећу фазу, када током примјене 

методологије у више конкретних ситуација постајемо свјесни њених ограничења и 

могућности за побољшања. 

Слична је препорука за све групе општина: у фази овладавања методологија је иста за све. Након 

овладавања, свака општина ће бити у стању да уочи недостатке и изврши неопходна методолошка 

прилагођавања. 
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1.1. Водећи принципи планирања локалног развоја у 

РС и БиХ 

Водећи принципи на којима се заснива интегрисано планирање локалног развоја су одрживост и 

социјална укљученост. 

Принцип одрживости заснива се на идеји да природни и људски системи морају да буду 

регенеративни (обновљиви) и уравнотежени да би трајали. Принцип одрживости подразумијева 

интегрисаност најважнијих економских, друштвених и аспеката животне средине: 

 економске захтјеве за динамичном и са аспекта животне средине ефикасном и одрживом 

економијом, која обезбјеђује просперитет и прилике за све, у којој социјалне трошкове 

и трошкове заштите околине сносе они који их проузрокују; 

 друштвене захтјеве за обезбјеђење бољих социјалних услова, економских, социјалних и 

културних права за све слојеве и групе, укључујући принцип равноправности полова; 

 захтјеве животне средине да се животно важни природни ресурси користе тако да 

задовољавање садашњих потреба не угрожава могућности будућих генерација да 

задовоље своје потребе. 

Поштујући принцип социјалне укључености у први план се ставља захтјев за друштвеном 

интеграцијом и усклађеношћу, подразумијеваћи такво планирање у којем се исказује посебна осјетљивост за 

потребе и интересе социјално рањивих/маргинализованих група. Остваривањем овог принципа доприноси се 

уједначавању шанси у развоју и повећању друштвене правичности. 

Поштујући принцип социјалне укључености у први план се ставља захтјев за друштвеном 

интеграцијом и усклађеношћу, подразумијеваћи такво планирање у којем се исказује посебна осјетљивост за 

потребе и интересе социјално рањивих/маргинализованих група. Остваривањем овог принципа доприноси се 

уједначавању шанси у развоју и повећању друштвене правичности. 

Партиципација у оквиру интегрисаног планирања локалног развоја, уз предано ангажовање јавног 

сектора, подразумијева активну укљученост грађана, цивилног друштва, приватног сектора и социјално 

искључених и маргинализованих група у свим фазама процеса управљања локалним развојем, како у 

планирању тако и у реализацији планова. 

Стандардизација подразумијева да се све јединице локалне самоуправе у БиХ држе истих принципа 

те да користе концепте и минималне садржаје који су описани у овом, концепцијском дијелу 

стандардизоване методологије за планирање локалног развоја. 

Сљедећа слика (слика 1)  показује како се путем МИПРО-а обезбјеђује да одрживост и социјална 

укљученост буду водећи принципи планирања локалног развоја у РС и БиХ.  
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Слика 1.  Водећи принципи планирања локалног развоја према MИПРО методологији 

Уз одрживост и социјалну укљученост као водеће принципе, планирање локалног развоја у РС и БиХ 

одликују и сљедеће три кључне карактеристике: интегрисани приступ, партиципација и стандардизација. 

Интегрисани приступ значи да МИПРО наглашава три димензије интеграције, важне за планирање 

локалног развоја: 

 интеграцију сектора (интерсекторски умјесто секторског приступа) полазећи од основне 

претпоставке да је међузависност природних, друштвених и економских система таква 

и толика да захтијева интегрирајући приступ; 

 интеграцију хоризоната планирања (дуги, средњи и кратки рок); 

 уклапање подсистема локалног развоја у хијерархијски више системе, укључујући систем 

подршке ЕУ, који ће бити све важнији извор финансијске и стручне помоћи општинама. 

Концепт интегрисаног локалног развоја (слика 2)  подразумијева да сваки ниво и сваки сектор 

задрже своје основне фокусе, а да у интеракцији остваре заједничке, синергетске ефекте у виду одрживог и 

праведног развоја и битно унапријеђеног квалитета живота. 

Партиципација у оквиру интегрисаног планирања локалног развоја, уз предано ангажовање јавног 

сектора, подразумијева активну укљученост грађана, цивилног друштва, приватног сектора и социјално 

искључених и маргинализованих група у свим фазама процеса управљања локалним развојем, како у 

планирању тако и у реализацији планова. 
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Слика 2. Концепт интегрисаног локалног развоја 

Стандардизација подразумијева да се све јединице локалне самоуправе у РС и БиХ држе истих 

принципа, те да користе концепте и минималне садржаје који су описани у овом, концепцијском дијелу 

стандардизоване методологије за планирање локалног развоја. 

1.2. Објашњење методолошког оквира 

Према стандардизованој методологији планирања, стратегија локалног развоја интегрише 

стратешки, тактички и оперативни ниво планирања, чиме се усклађују дуги, средњи и кратки рок. Таква 

стратегија представља јединствен плански документ, а не механички скуп планова. За општинско вођство 

стратегија је главни инструмент за управљање развојем, који му помаже да уравнотежи међусобно 

конфликтне захтјеве за постизањем резултата и у кратком и у дугом року. 

Први ниво планирања представља стратешку платформу са визијом и циљевима дугорочног развоја 

заједнице. Стратешка платформа обухвата временски период од десет година. 

Други ниво представља разраду стратешке платформе кроз одговарајуће планове економског и 

друштвеног развоја и унапређивања животне средине, са високим степеном њихове међусобне усклађености. 

Временски оквир секторских планова је пет година. 

Трећи ниво представља операционализацију стратешке платформе и секторских планова -путем 

разраде одговарајућих модалитета финансирања и имплементације, укључујући и правовремену припрему 

организационих и људских капацитета. План имплементације је основа за израду програма јавних 

инвестиција. Финансијски план је стандардни елеменат у оквиру локалне развојне стратегије, и директно је 

повезан са постојећим трогодишњим општинским буџетским циклусом у БиХ. 

1.2.1. Припремни дио 

Припремни дио представља прву фазу у интегрисаном планирању локалног развоја. Циљ у овој фази 

је мобилисање локалних актера и покретање процеса планирања. 
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Иако мотивисање и мобилисање локалних актера траје практично током цијелог циклуса планирања, 

критична карика је прва, припремна фаза. Она обухвата сљедеће главне кораке: 

 иницирање процеса планирања екипирање 

 припремање тима (тимова) 

 мапирање заинтересованих актера 

 стварање иницијалног партнерства и покретање процеса. 

Основна концепција подразумијева локално развојно партнерство, које се заснива на сљедећим 

водећим идејама: 

 партиципативно дијагностификовање, планирање, мониторинг, евалуација и 

упоређивање са најбољима (benchmarking); 

 ефективна партиципација: сви заинтересовани актери су у могућности да учествују и дају 

свој допринос - у складу са својим компетенцијама и интересима; посебна пажња се 

посвећује укључивању група којима обично пријети опасност да буду искључене из 

друштвених и економских токова локалне и шире заједнице, као и обезбјеђењу 

равномјерне полне заступљености у свим фазама процеса планирања (минимално 30 % 

присутности другог пола); 

 транспарентност: свим заинтересованим актерима је омогућено да буду информисани и о 

томе шта се дешава у секторима или о догађајима у којима сами не учествују; 

 ритам комуникација: прича о развојном планирању и његовим кључним елементима 

постепено се шири и уклапа са другим значајним локалним активностима и догађајима, 

користећи расположиве локалне медије и друге канале комуницирања, укључујући 

интернет, али и традиционалне догађаје и мјеста окупљања специфична за одређену 

средину; 

 планирање као учење: активно учешће и интеракције представљају прилику за учење за 

све заинтересоване актере. 

1.2.2. Стратешка платформа 

Стратешка платформа је први, носећи дио стратегије локалног развоја, којим се усмјерава и 

олакшава дугорочни развој цијеле локалне заједнице. Стога треба да буде усаглашена између 

заинтересованих и компетентних актера из јавног, приватног и цивилног сектора и усвојена од стране 

општинске скупштине. 

Стратешка   платформа   служи   као   инструменат  са вишеструком сврхом: 

 за координацију општинских секторских политика и приоритета (хоризонтална 

координација); 

 за усклађивање општинских политика и приоритета 

 са политикама и приоритетима на вишим државним нивоима (вертикална координација); 

 за ефективно и ефикасно кориштење средстава донаторских средстава из претприступне 

помоћи ЕУ 

Обухвата дуги временски период, обично десет година. Пожељно је да временски обухват 

интегрисане локалне развојне стратегије буде усаглашен са временским обухватом ентитетске и државне 

развојне стратегије, те временским оквиром планирања у Европској Унији. Овакав временски рок погодан је 

за извођење структурних промјена у економији и друштву, у дијелу који се односи на локални ниво, који 

понајвише трпи посљедице недостатка и/или неусаглашености практичних политика подршке структурним 

реформама на вишим нивоима друштвене и државне организације. Тиме је још више изражена потреба и 
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обавеза усаглашавања кључних елемената интегрисане локалне стратегије са развојним стратегијама 

хијерархијски виших нивоа. 

Стратешка платформа има интерсекторски карактер. Њен кључни принцип, који представља 

интеграцију најважнијих економских и социјалних захтјева и захтјева животне средине јест одрживост . 

Интегрисани дио  документа   има  сљедећу  минималну  оријентациону стратешки структуру:  

 извод из социо-економске анализе 

 кључни унутрашњи и спољњи фактори  

 стратешко фокусирање 

 визија дугорочног развоја 

 стратешки развојни циљеви 

 веза са планским документима виших нивоa 

1.3. Развој пословних активности 

Развој пословних активности омогућава подстицање привредног раста и стварање радних мјеста. 

Овај развој може се остварити јачањем постојећих локалних фирми, интензивним стварањем нових 

предузећа и привлачењем фирми да се досељавају у локално подручје. У привредама гдје су ресурси 

ограничени, предузетничка традиција не постоји, а сива економија је снажна, мала и средња подузећа (МСП) 

су кључ генерисања привредних активности. Управо је раст МСП сектора најефикаснији у мобилизацији 

постојећих распршених ресурса и преносу ресурса на друге намјене.  

Ткиво стотину нових малих активности најпогодније је за попуњавање празнина на тржишту и 

запошљавање образованих људских ресурса, уз остале ресурсе малих  размјера. Овај приступ    ставља  

тежиште   на   МСП,    гдје   предузетници,   путем    стварања   нових   радних    мјеста   и  раста постојећих 

осигуравају: 

 Пораст запослености. 

 Привредни раст и већу продуктивност (в. Слику  3). 

 Иновације због флексибилних, динамичних и рационалних реакција на помијерања у 

тржишној потражњи. 

 Развој уравнотеженије структуре локалних привредних активности: 

 снабдијевање већих фирми (дијелови, под-склопови, компоненте, производне услуге), 

 увођење нових производа/услуга и нових дјелатности/типова индустрије, 

 развој сарадње међу предузећима (мреже, кластери, пословна удружења и асоцијације,  

индустријске области). 

 Стварање нових средњих и чак великих предузећа путем унутрашњег раста и процеса 

спајања, припајања и стратешких партнерстава. 

 Развој нових предузетника и менаџера као узора. 

 Ефикасна мобилизација и активирање малих приватних уштеда и других ресурса малих 

размјера. 
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Слика 3. Алтернативни путеви до стварања нових радних мјеста у локалној привреди 

Земље и мање локалне заједнице знатно се разликују у нивоу предузетничких активности. Ове 

разлике извиру из неких кључних чинилаца – слика 5: (1) прилика за предузетнике и (2) способности 

предузетника, али разлике постоје и у чиниоцима на које заједнице могу ефикасно утјецати, као што су (3) 

расположива инфраструктура (у ширем смислу доступности финансирања, земљишта, објеката, радне снаге, 

снабдјевача, помоћи владе, цијена комуналија, превоза итд.), (4) демографија (добна структура, ниво 

учествовања жена и других потенцијалних група предузетника, предвиђени раст становништва), (5) 

образовање и обука (способност и преданост да се искористе уочене пословне прилике), и (6) култура (став 

према предузетништву, уважавање предузетника и доминантни однос према њиховим успјесима и 

промашајима). 
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Слика 4. Чиниоци вјеројатноће успјеха нових пословних подухвата 

Постоји више веома успјешних случајева примјене концепта заснованог на локалном привредном 

развоју који указују на неке емпиријске чињенице. Ако се такав концепт заснива на изградњи привредне 

конкурентности локалног подручја, активности се морају замислити проактивно: произвести и управљати 

промјенама, далеко од чекања да промјене постану неопходне и пуког прилагођавања њима, или, што је још 

горе, прво чекати неку активност на нивоу земље да се подстакне укупна привредна активност. 

Подршка локалних власти  у РС  малим и средњим предузећима, најчешће се проводила кроз 

програме административних служби, најприје одјељења за привреду и у њима посебне одсјеке за подршку. 

Програми (микрокредити, субвенције, гаранције организација обуке, подршка стварању кластера ...)  су се 

одвијали кроз компликоване процедуре и са пуно баријера административне природе, те су давали мале 

ефекте. 

Показало се да је проблем подршке развоју микро и малог бизниса много комплекснији, те су 

локалне самоуправе у циљу подршке предузетништву почеле подржавати настајање капацитета који су на 

разне начине спроводили подршку МСП-ма. Већина се одлучила за стварање сопствене агенције за подршку 

МСП-а, које су у име локалне самоуправе спроводиле разне облике друштвене подршке, start – up-u, расту и 

развоју МСП-а. 

1.3.1. Мјере за јачање конкурентност општине 

 истражити прилике за инвестирање (локација, финансијска средства, људски ресурси, 

екологија) 

 промовисати визију развоја 

 образовати и обучавати људе (развијање нових вјештина, стварање нових занимања) 

 финансирање развоја из локалних финансијских средстава (приватних и јавних) 

 развијање транспортних рута које би подржале организацију рада на принципу "just – in 
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time" (испорука у тренутку потребе). 

 технолошко планирање 

 утврђивање циљева које заједница поставља у привлачењу предузетника, капитала и 

технологија из других заједница 

 дефинисање критеријума успјеха као инструмента мјерења ефикасности 

 стварање партнерских односа код куће и у иностранству 

 укључивање регионалне заједнице у (међународне) мреже и институције што омогућава 

приступ новим информацијама, техничком знању и капиталу 

 прихватање све могуће међународне помоћи ради партнерства и развоја 

 подржати организације за локални развој, организације за образовање и обуку, 

истраживање и консалтинг у усредсређењу на заједничке активности истраживања и 

развоја (путем конзорција) и комерцијализацију резултата 

 осигурање земљишта, комуналне инфраструктуре и комуналних служби инвеститорима 

 стварање социјалне свијести о важности знања и технологије за просперитет 

 интегрисање економских предности са културном политиком, политиком урбаног развоја 

и другим компонентама квалитета живота 

Кључне детерминанте конкурентности  су концентрисане око одговарајуће инфраструктуре, 

технолошких могућности, доступности инвестиционог капитала, предузетништва и људских ресурса. МСП 

су најмање захтјевни због саме своје природе мобилисања средстава малих размјера, ослонца на властите 

ресурсе и иницијативе оснивача и власника-менаџера, њихове флексибилности за адаптацију итд. Међутим, 

задатак је општинских власти да одраде посао на развоју мреже локалних институција, обичаја и односа 

повјерења који ће олакшати сарадњу, као и културе која ће подржавати предузетничке подухвате. 
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II. СОЦИО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА 
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1. Основне географске карактеристике и ресурси 

1.1.1. Teриторија и везе са сусједним просторима 

Данашња општина Петрово настала је Одлуком о проглашењу општине Петрово бр. 41/91, коју је 

озаконила Народна скупштина Републике Српске доношењем Закона о промјени назива насељених мјеста и 

утврђивању новог насељеног мјеста и образовању општине Петрово (''Службени гласник Републике Српске'' 

број 12/93). 

Општина се налази на сјеверо-источном дијелу Босне и Херцеговине, односно централном дијелу 

Републике Српске, у сјеверо-источном подножју планине Озрен. 

Простор општине обухвата површину од 109,53 km2, што чини око 0,44 % Републике Српске, 

односно, око 0,21 % површине Босне и Херцеговине. Прецизна граница општине, а самим тим и површина 

обухвата општине преузета је из Републичке управе за геодетске и имовинско - правне послове РС и иста је 

коришћена у даљој анализи овог документа.  

Данас је територија општине Петрово организована у седам мјесних заједница: Петрово, Какмуж, 

Карановац, Сочковац, Порјечина, Кртова и Калуђерица. Према процjени из 2004. године на територији 

oпштине је живјело 12.044 становника. Према прелиминарним подацима пописа становништва из 

2013.године број становника је 7.010. Петрово је скоро у цјелини рурално подручје, осим малог дијела МЗ 

Петрово, гдје се налази административни центар општине и гдје је и највећа густина насељености. 

Граница према општини Грачаница је природна и чини је ријека Спреча. Наведена ријека усљед 

природног процеса меандрирања и нерегулисаног ријечног корита доживљава промјене у свом току, а самим 

тим повлачи и промјене границе. С обзиром на претходно наведену констатацију о нерегулисаној 

међуентитској линији разграничења, ријека Спреча се може узети као условна граница са сусједном 

општином. 

Општина Петрово се граничи са сусједним општинама: Добој, Грачаница, Лукавац и Маглај.  

С обзиром да се крећемо у правцу европских интеграције, пожељно је пратити европске трендове, а 

један од њих јесте и Inter-municipal cooperation (IMC), односно, међуопштинска сарадња која подразумијева 

да двије или више сусједних општина раде заједно: обављају општинске административне послове, пружају 

јавне услуге грађанима и промовишу локални развој на ефикаснији начин него што би то постигле 

самосталном акцијом. 

На основу Закона о локалној самоуправи Републике Српске (Сл. гл. РС бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) „јединице локалне самоуправе имају право  да у обављању својих дужности међусобно сарађују, ради 

извршавања послова од заједничког интереса“ (члан 93), као и да „јединице локалне самоуправе могу 

приступити домаћим и међународним удружењима локалних власти и сарађивати са одговарајућим 

јединицама локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине и у иностранству у складу са законом“ 

(члан 95). 

Везе са сусједним просторима остварене су на основу економских, социјалних и других процеса у 

простору, који су довели до стварања функционалних просторних цјелина, регија. Према Просторном плану 

Републике Српске Општина припада мезорегији Добој, са осталим центрима ове регије: Вукосавље, 

Дервента, Добој, Модрича, Брод, Теслић и Шамац. Општина Петрово има добру саобраћајну повезаност са 

осталим центрима регије Добој. 
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Становништво Петрова гравитира Добоју, као регионалном центру, нарочито у области јавних 

садржаја и институција (болница, средње и високе школе и др). У сектору трговине и услуга поједина насеља 

гравитирају урбаним подручјима општина у Федерацији БиХ, нарочито општини Грачаница, чије урбано 

подручје непосредно граничи са насељима у општини Петрово.  

Саобраћајна повезаност ових општина је пут којим се општина Петрово повезује са регионалним 

путем Добој – Петрово – Тузла, жељезничка пруга Добој – Петрово – Тузла. Друштвена и привредна 

повезаност овог подручја са Федерацијом БиХ је на задовољавајућем нивоу.  

Административни центар општине је у Петрову. 

 

Слика 5. Позиција општине Петрово 

1.1.2. Географски положај, рељеф и хидрографија 

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.  
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Рељефно 65% територије општине Петрово чини брдско – планинско подручје, а осталих 35% 

територије је равничарско. Просјечна надморска висина је 534m. Над Озреном доминирају два виса, Велика 

Острвица 918m (уједно и највиши врх на Озрену) и Краљица са 883m. 

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 разноврсан терен јужног обода Панонског басена. 

1.1.3. Мапирани природни ресурси  

Поред обрадивих површина и шумског богатства, који су несумњиви ресурси овог подручја, посебно 

треба истаћи јединствене минералне ресурсе. 

Минерални ресурси општине Петрово зависе од литолошког састава њене територије. Утврђеним 

литолошким саставом по позитивним проспекцијским критеријумима (а то је просторна и генетска веза 

стијенских масива и лежишта) може се очекивати налажење сљедећих минералних сировина: 

 талк и талкни камен 

 технички камен (кречњак и дијабаз) 

 глина-каолинит 

 магнезит 

 угаљ 

 хром 

 техногене (секундарне) минералне сировине 

 вода. 

Сва досадашња истраживања по питању локација и количина налазишта природних минералних 

ресурса  на подручју општине Петрово евидентирана су 2008. године  у Студији „Мапирање природних 

ресурса на подручју општине Петрово“. Из документа је јасно видљиво који од минералних ресурса могу 

бити директно понуђени на концесију за експлоатацију, концесију за доистраживања или  су само 

евидентирани, а неопходна су дуготрајнија истраживања залиха и квалитета налазишта. Израдом наведене 

студије стекли су се услови да се минерални ресурси општине Петрово понуде заинтересованим 

концесионарима. 

1.1.4. Општина коју чини седам  мјесних заједница 

Према званичним подацима општина Петрово је егзистирала од 1929. године до 1962. године кад је 

извршено њено припајање општини Грачаница. Статус општине враћен јој је референдумом грађана 1991. 

године. 

Петрово спада у групу неразвијених општина, према класификацији коју користи Влада РС. Укупна 

површина општине је 109,53 квадратна километра. Општину чини седам мјесних заједница, са сљедећим 

основним карактеристикама које ју дате у табели бр.1. 

Табела 1. Мјесне заједнице у Петрову 

Назив мјесне 

заједнице 

Површина 

(км2) 

Број 

домаћинстава 

Број 

становника 

Просјечан број 
чланова 

домаћинства 

Густина 
насељености 

(ст/ км2)  

Петрово 25,27 869 2.322 2.67 91 

Какмуж 28,37 676 1.837 2.71 66 

Калуђерица 7,01 48 109 2.27 15 

Карановац 15,62 403 1.199 2.97 71 

Кртова 7,38 61 144 2.36 19 
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Порјечина 13,00 202 554 2.74 42 

Сочковац 12,88 302 845 2.79 65 

Укупно општина 109,53 2.561 7.010 2.73 64 

Извор: Републички завод за статистику- Прелиминарни резултати пописа 2013 
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2. Демографска слика и тржиште рада 

Према прелиминарним резултатима пописа одржаног 2013. године у Петрову тренутно живи 7010 

становника у 2561 домаћинстава, од тога око 600 расељених лица у око 150 домаћинстава. Просјечна густина 

насељености је 64 становника по квадратном километру. 

Петрово је скоро у цјелини рурално подручје, осим малог дијела МЗ Петрово, гдје се налази 

административни центар општине и гдје је и највећа густина насељености. 

2.1.1. Структура становништва 

Полна структура становништва прилично је уједначена, мушкарци чине 51%, а жене 49% 

становништва. 

Графикон  1. Полна структура становништва 

 

Само на први поглед старосна структура није посебно забрињавајућа: 

Према подацима Завода за статистику РС  на подручју општине Петрово у 2010. години живјело је 

3533 становника сртаросне доби преко 60 година, што представља преко 30% укупног броја становника ове 

општине. Посљедица оваквог стања су миграциона дешавања  на овом подручју у претходном периоду као и 

природни процес старења и продужавања просјечног трајања живота. Ова старосна група ће стално 

повећавати учешће  у укупном броју становништва општине. 

51% 

49% 

Мушкарци Жене 
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Графикон  2. Старосна структура становништва 

 
Извор: Републички завод за статистику РС 

 

Сљедећа мала успоредба података о актуелној радној снази (запослени и незапослени) са подацима о 

пензионерима, показује да је најмање запослених, а највише пензионера. 

 

Графикон  3. Однос између категорија запослених, незапослених и пензионера 

 

Извор: Пореска управа Републике Српске, Завод за запошљавање РС. 

Видљиво је да је у првој половини 2012. године на сваког запосленог радника на подручју општине 

Петово евидентирано по 1,39 незапослених и  1,53 пензионера што је знатно више од републичког просјека.  

Евидентно је благо повећање броја запослених на подручју општине од 2012. па до прве половине 2013. 

години  док је број незапослених као и број пензионера  константан или у незнатном порасту , што је директа 

посљедица глобалне економске кризе и повећања „рада на црно“. До наглог пада броја запослених на 

подручју општине Петрово је дошло у 2008. години (са 1215 запослених у 2004. години на 926 запослених у 
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2008. години)  због распада акционарских друштава ( А.Д „Фимал“, А.Д „Јурсик“ Сочковац и др.) који већ 

дуже од једне деценије  нису имали процес производње, а фиктивно су запошљавали велики број радника.  

Тренд пораста броја пензионера дугорочно ће представљати озбиљан проблем на подручју ове 

општине и због чињенице да је број лица који су старији од 60 година чини више  од 30% укупног броја 

становника. 

2.1.2. Повећање  природног прираштаја – нада за 

будућност 

 

У периоду од 2006. до 2013. године  однос између броја рођених и броја умрлих на подручју 

општине Петрово се знатно не мијења у односу на претходни период (2000-2004). Природни прираштај на 

подручју општине 2004. године износио је -30 ,  од тада има  тенденцију сталног  помјерања ка негативном 

смјеру  од -65 колико је износио 2009. године  до - 56 у 2013. години. У просјеку Петрово губи око 50 

становника годишње. 

 
Графикон 4. Природни прираштај становништва у периоду 2009-2013 

Година Број рођених Број умрлих Природни прираштај 

2009 49 114 -65 

2010 45 86 -41 

2011 45 110 -65 

2012 53 96 -43 

2013 46 101 -56 

Извор: Републички завод за статистику РС –Демографски билтен 
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2.1.3. Негативна слика тржишта рада 

Од 968 запослених у 2012. години, скоро 25% је запослено изван привреде. 

  

Највећи број незапослених лица  у 2012. години  је износио 1.410 а од тога  њих 611 или 40,9 % су 

старији од 45 година живота  и спадају у категорију становништва које тешко долази до запослења, а у 

наредном периоду ова категорија ће највјероватније прећи у категорију пензионера. Категорија  од 55-60 

година ( њих 146) и категорија преко 60 ( њих 51) година неће још дуго  бити на евиденцији незапослених  

док ће они од 45-55 година (414) живота још дуги низ година  бити вођени на евиденцији Завода за 

запошљавање а мала је вјероватноћа њиховог запослења. 
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Графикон 6. Незапослени 

 

Извор: Завод за запошљавање РС 

Број незапослених младих особа у доби од 18-25 година се значајно не мијења као ни удио истих у 

укупном броју незапослених. Разлози оваквог стања леже у чињеници да је ова категорија најлакше 

прилагодљива  захтјевима послодаваца као и у чињеници да се све већи број младих људи одлучује на 

додатно школовање. 

Посебно је критично високо учешће лица у најбољој радној доби, имеђу 24 и 45 година (41%), али и 

исто толико  висок проценат старијих лица, преко 45 година (40,9 %). Да ствар буде гора, ова категорија тзв. 

теже запошљивих лица практично генерише раст незапослености.  

У погледу полне структуре, мушкарци чине око 55% популације незапослених. Такође, раст броја 

незапослених већи је код мушкараца него код жена, посебно у 2011. години. 

Графикон 7. Полна структура и кретање незапослености 

 
Извор: Завод за запошљавање РС 
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2.1.4. Побољшан квалитет  понуде и потражње радне снаге 

Иако још увјек неповољна квалификациона структура незапослених (јер неквалификовани чине 

скоро трећину броја незапослених), најквалификованија радна снага (са високом и вишом стручном 

спремом)  се повећава, па је у посљедње три године овај број достигао вриједност од 3% за разлику од 

претходно посматраног периода када је он износио једва 1%. 

Графикон 8 Квалификациона структура незапослених 

 

 

 
 Извор: Завод за запошљавање РС 

 

У периоду 2011-2012. године број неквалификованих незапослених остаје готово непромијењен (404 

односно 406), а смањује се  број незапослених квалификованих радника (са 533 на 519), док је број радника 

са средњом школом у порасту (са 384 на 391). Долази до смањења броја радника са вишом школском 

спремом ( са 15 на 10), док се број са и високом стручном спремом повећао  (са 43 на 51) , мада се ова 

структура најлакше запошљава. 

Очигледно, понуда радне снаге у погледу квалификација не може  у потпуности задовољити потребе  

послодаваца и инвеститора. Исто тако, постојећа потражња за радном снагом је ниског интензитета и ниских 

захтјева у погледу квалификација. 

2.1.5. Висока стопа незапослености 

Стопа незапослености је 59,46% и знатно је већа од стопе незапослености у Републици Српској 

(35,9%). 

 

2.1.6. Корисници социјалне помоћи 

 

У току 2013. године  на територији општине Петрово забиљежено је укупно 138 корисника једног од 

видова социјалне помоћи. На евиденцији има 22 корисника новчане помоћи и 116 корисника  права на 
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додатак за помоћ и његу другог лица, што представља 1,2% од укупно процијењеног броја становника. 

Релативно мали број корисника социјалне помоћи, посебно узимајући у обзир релативно високу стопу 

незапослености, израчунату на основу података из административних извора,  узрокован је ограниченим 

буџетским средствима општине за ову намјену, као и чињеницом да се ради о руралној општини, у којој се 

већина становника бави пољопривредом, што увелико олакшава збрињавање социјално угрожених 

категорија становништва. Поред корисника новчаног дијела социјане помоћи у Центру за социјални рад 

Петрово евидентирано је 20 корисника права на здравствено осигурање ( корисници који ни по ком другом 

основу не могу остварити право на здравствену заштиту). Имајући у виду велики број незапослених и 

старосну структуру становника,  број ових корисника у наредном периоду ће бити у порасту.  

Извор: Центар за социјални рад Петрово 
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3. Економска анализа 

3.1. Много простора за нова предузећа 

Петрово карактерише релативно мали број предузећа с обзиром на број становника ове општине. 

Наиме, на 1000 становника има мање од 5 активних предузећа1, што је ниже од просјека Републике Српске и 

БиХ који се креће око 8. Ово нам говори да економска активност у овој општини није довољна и да има још 

много простора за нова предузећа. Општина Петрово је у 2013. години имала 47 предузећа која су предала 

завршне рачуне. Да би се нпр. достигао ниво привредне активности Вараждинске жупаније која има 17 

предузећа на 1000 становника, потребно би било имати их укупно око 170.  

Важно је напоменути да на подручју општине Петрово  већ 6 (шест) година  егзистирају радне 

јединице: д.о.о.“Обућа Зворник“ која запошљава више од 50 радника и радна јединица „Фортуна“ Грачаница 

која запошљава више од 30. 

Економске показатеље за ове радне јединице нисмо добили  јер се исте код АПИФ-а  воде у 

централним предузећима  а за нас су значајна радна мјеста које обезбјеђују ове јединице, чија је стабилност 

већ годинама евидентна. 

 
Графикон 9. Укупан број предузећа која су предала завршни рачун, по годинама 

 

2009 2010 2011 2012 2013

45
38 39 40

47

Предузећа која су предала завршни рачун

 

             
    Извор: АПИФ РС 

 

Без обзира на ово, на подручју општине Петрово је до 2009. године постојао позитиван тренд везан 

за активна предузећа. Међутим, у 2010. години, највјероватније као посљедица глобалне економске кризе, 

број активних предузећа је нагло пао на 38, што представља смањење за 15.5% у односу на 2009. годину. У 

                                                      
1 Под активним предузећима подразумијевамо она предузећа која су предала завршни рачун и чији су 

приходи већи од нуле 



Страна 26 - Број 13    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Понедељак, 17.11.2014. године 

 

 

  
 

 
  

2012. имамо благо повећање броја предузећа, па је тако на крају 2012. године завршни рачун предало 40 

предузећа док се тај број 2013. године попео на 47. 

Што се тиче секторске расподјеле, преко 40% од свих предузећа чине предузећа из области прераде 

дрвета. Слиједе сектори трговине, производње пластике и саобраћаја. 

 
Графикон 10. Број предузећа подручјима дјелатности у 2013 

 

Извор: АПИФ РС 

 

Остали сектори имају 3 и мање предузећа  

Према евиденцији Административне службе – Одјељења за привреду општине Петрово на подручју 

општине у току 2013. године регистровано је укупно 108 предузетничких радњи. Тај број је приближан у 

односу на 2012. годину када је било регистрована 90 предузетничких радњи.  

Водећу дјелатност чине трговачке радње, потом иза ње слиједе занатско – производне дјелатности, 

затим услужне дјелатности, те пољопривреда и здравствене услуге са незнатним учешћем. 

Евидентан је пад броја трговачких радњи што је директна посљедица  пада куповне моћи грађана као 

и отварање великих тржних центара у окружењу (близина општине Грачаница  са великим бројем тржних 

центара), као и отварање  једног мањег тржног центра у Петрову. 

Предузетничке радње у Петрову у себи носе више печат малих породичних фирми, које запошљавају 

мање од 2 радника, а мање носе обиљежја будућих развојних субјеката имајући у виду опрему којом 

располажу, обртним средствима која им стоје на располагању, услове у којима обављају дјелатност . 

3.1.1. Диверсификована привредна структура  

Остварени укупан приход локалне привреде општине Петрово, у 2013. години, износи око 38.206.863 

КМ што значи да је то 5.450 КМ по становнику. 
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Извор: АПИФ 

Графикон13. Укупан приход по годинама 

 
Извор: АПИФ РС 

Као и код броја предузећа, и кретање укупног прихода је било под утицајем економске кризе. Тако је 

укупан приход у 2009. години пао за 16%, а у 2010. години порастао  за око 13% . Ово значи да се привреда 

почела да опоравља од кризе у 2010. години. У 2012. години у односу на 2011. годину укупан приход је 

порастао за 19 % а у 2013. је увећан у односу на 2012. за 8.853.591 КМ. 

Подаци по подручјима дјелатности са највећим укупним приходом садржани су у графикону: 
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Графикон 14. Укупан приход у 2013. години по подручјима дјелатности 

 

Извор: АПИФ РС 

Највеће учешће у укупном приходу привреде има прерађивачка индустрија са 31.2 мил. КМ или 76% 

учешћа, а друга је пољопривреда, шумарство, лов и риболов са 2,5 мил. КМ или 8,5 % учешћа у укупном 

приходу. Слиједе трговина на велико и мало 1,8 мил. КМ или 6,3 %. Морамо примијетити да је у општини 

Петрово, гледајући према приходу, привредна структура прилично диверсификована, што најчешће није 

случај у већини општина. 

Овдје је добро упоредити и величину области по броју запослених у 2013. години. Од укупног броја 

499, прерађивачка индустрија  убједљиво држи прво мјесто са 384 запослених или 77 % од укупног броја 

запослених у привреди. Сљедећа област је здравствена заштита која запошљава 51 радника или око 10% 

запослених. На трећем мјесту је трговина са 24 запослена. 
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Графикон 15. Број запослених по подручјима дјелатности –АПИФ 2013. Година 

 

Извор: АПИФ РС 

Све остале области имају у овом тренутку мали број запослених, али не би требало занемарити 

потенцијал за нова радна мјеста код већине њих. 
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3.1.2. Опоравак од кризе 

 

Укупан биланс успјеха привреде општине Петрово нам говори да је у 2013. години остварена добит 

у укупном износу од 2.210.594 КМ.  У односу на предходну годину добит је повећана за 419.782 КМ.  

 
Графикон 16. Укупна добит/губитак, по годинама 

 

 
Извор: АПИФ РС 

 

Иако више од половине предузећа на подручју општине Петрово  послују позитивно, оно што је 

забрињавајуће је да се губитак не смањује код оних предузећа која су у губицима. То може значити да та 

предузећа и даље „тону“ и да вуку за собом добар дио радних мјеста.  

3.1.3. Кључне гране у проблемима 

Домет у реструктурисању локалне економије се најбоље види када се упореде стопе добити цијеле 

локалне привреде по анализираним областима. Подаци о стопи добити по областима нам дају индикацију у 

којим се то секторима реструктурисање одвија у позитивном правцу. За сваки од сектора који остварују 

добит  то значи да су предузели неке важне кораке. То може значити да су се вратили на стара тржишта или 

су нашли нова, да су пронашли тржишне нише и производе гдје је могуће остварити добит, да почињу да 

користе савременије технологије, да мијењају капиталну структуру кроз разне облике финансирања, 

мијењају интерну организациону структуру, итд.  

 

3.1.4. Привлачење страних инвеститора  - предуслов за 

опоравак. 

У периоду 2008-2012 општина Петрово постаје атрактивна дестинација иностраним инвеститорима 

који на подручју ове општине откупљују земљиште,граде хале и започињу производњу. 
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Постојећи закони, ниже  пореске стопе у Републици Српској  у односу на Федерацију БиХ  ниже 

цијене некретнина и ефикасна администрација  ставили су просторе општине Петрово у атрактивну локацију 

за инвестирање. 

  Општинска администрација урадила је регулационе планове за три пословне зоне (пословна зона 

Петрово, пословна зона Сочковац, пословна зона Карановац) и ушла у процес рјешавања имовинско-правних 

односа у наведеним зонама. Поред тога општинска администрација је учинила и значајне помаке кад је у 

питању подршка инвеститорима  око обезбјеђења локације, издавању дозвола и регистрације предузећа.  

Позитивна искуства првог инвеститора су најбоља реклама  и показала су се као врло ефикасна. У 

2008. години на подручју општине Петрово почео је са радом први страни инвеститор.  

Предузеће „ЕCО LINE“ –  холандски инвеститор , откупило је земљиште, изградило производне  

хале , одмах у почетку запослило преко 30 радника и има стабилну производњу масивног намјештаја 

намјењену искључиво извозу  на холандско тржиште.  Ово предузеће  стабилно послује и запошљава између 

60 и 70 радника и једна је од окосница  развоја  привреде на подручју општине Петрово. 

Захваљујући успјешној срадњи  на  активностима у покретању „ЕCO LINE“ као и ангажованости 

менаџмента наведеног предузећа  2009. године на подручју општине Петрово  још један холандски 

инвеститор  откупљује земљиште у пословној зони Петрово  и започиње производњу – предузеће“ХГП“ 

д.о.о.Петрово. 

У Петрову  од 2011. године егзистира предузеће „Napco Beds Factory“д.о.о. Предузеће у власништву 

холандског инвеститора а бави се производњом намјештаја. Oво предузеће тренутно запошљава око 280 

радника и прерасло је у највећег инвеститора на подручју општине. Економски показатељи за ово предузеће 

су већ видљиви у претходном периоду. 

У 2011. години завршене су све активности на покретању производње CO2- њемачки инвеститор 

изградио и покренуо производњу – предузеће МЕSSER BH GAS д.о.о. Сарајево, пословница Сочковац.  

Израдом регулационог плана туристичке зоне Калуђерица, уз рјешавање имовинско-правних односа 

у блиској будућности, биће стечени услови за прихватање инвеститора у области туризма. 

У наредном периоду неопходне су веће активности  на промоцији потенцијала општине, посебно у 

смислу туристичких потенцијала и могућности улагања у  туристичкој зони. Једини простор за побољшање 

стања угоститељства и туризма је привлачење инвиститора који ће улагати у ову грану привреде за коју се 

евидентни  ресурси и обезбијеђени минимални услови ( постојање: просторног плана општине и 

регулационог плана туристичке зоне Калуђерица површине 18 хектара ). 
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4. Анализа пољопривреде 

4.1. Пољопривредно земљиште 

4.1.1. Површина и структура коришћења пољопривредног 

земљишта  

Укупна површина општине Петрово према обухвату просторног плана износи 10.953,06ha од чега 

пољопривредно земљиште заузима површину од 2.738,78ha или 25% што је приближно четвртина површине.  

Од укупног пољопривредног земљишта, обрадиве пољопривредне површине (оранице, окућнице, 

ливаде, воћњаци) заузимају површину од око 2.524,29 ha или  92,17%. У структури обрадивог 

пољопривредног земљишта највише су заступљене оранице са 69,21% и ливаде са 17,13% док најмање има 

воћњака 2,06%. Осталог пољопривредног земљишта има 186,17ha или 6,80% од укупних пољопривредних 

површина. Површине под пашњацима заузимају 28,32ha или 1,03%.  

Под обрадивим пољопривредним земљиштем подразумијевају се површине које су погодне за 

ораничну производњу, а то су површине до 20% нагиба терена.  

Необрадиво пољопривредно земљиште подразумијева површине које нису погодне за ораничну 

производњу, него су погодне за пашњаке, у неким дијеловима и за воћњаке, а углавном су то површине под 

пашњацима, шумама. То су површине са нагибом терена преко 20%. 

 

Подаци о структури укупних земљишних површина показују да територија општине Петрово припада 

више шумској (70%) него пољопривредној биљној продукцији (25%). Пашњаци заузимају мале 

површине и не представљају значајнији ресурс на ком би се могло значајније развијати сточарство. Из 

табеларног прегледа је видљиво да највише има ораница а најмање пашњака. 
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Табела 2.  Пољопривредне површине према начину коришћења 

Категорија пољопривредног земљишта 
Површина 

Проценат у односу на 
укупно пољопривредно 

земљиште 

[ха] [%] 

Пашњаци 28,32 1,03 

Ливаде 469,09 17,13 

Окућнице 103,17 3,77 

Оранице 1.895,55 69,21 

Воћњаци 56,48 2,06 

Остало пољопривредно земљиште 186,17 6,80 

Пољопривредно земљиште 2.738,78 100,00 

Укупан просторни обухват 10.953,06 
 

 

Обрадиво земљиште је несумњиво важан ресурс Петрова. Проценат од 70% учешћа ораница добра је 

база за развој свих видова биљне производње. Учешће воћњака који рађају, на подручју општине, 

износи око 2% што представља веома лошу ситуацију обзиром на природне потенцијале и традицију 

коју има ово подручје. 

И поред тога што је општина Петрово скоро у цјелини рурално подручје (осим малог дијела МЗ 

Петрово) обрађује се мање од 60% обрадивог земљишта.  

Тренутно се обрађује само земљиште у приватном власништву, док се државно земљиште не 

обрађује и налази у лошем стању. Лоша организација пољопривредних произвођача, миниране површине у 

долини ријеке Спрече као и поплаве, те недостатак одговарајућих подстицаја, су само неки од разлога због 

чега се земљиште не обрађује.  

Обрада земљишта се у највећој мјери обавља на уситњеним парцелама, што представља велико 

ограничење за тржишно оријентисану производњу. Стање пољопривредне механизације је такође један од 

ограничавајућих фактора за савремену и интензивну пољопривредну производњу.   
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Најзначајнија и најпрофитабилнија грана пољопривредне производње је сточарство у цјелини 

(перадарство, говедарство, свињогојство, пчеларство). Тренутна искориштеност расположивих капацитета 

овог подручја је недовољна обзиром на стварне могућности које оно пружа. Климатске прилике су повољне 

за развој ове гране пољопривреде.  

Видљив напредак и интензивирање производње се дешава у перадарству и говедарству, али 

недовољно тржишно оријентисано. 

У обухвату просторног плана изражена је зоналност са аспекта надморске висине и нагиба терена. 

Рељефно, 65% територије општине Петрово представља брдско-планинско подручје а остатак је равничарско 

подручје. Према карактеристикама терена, типу земљишта и нагибу могу се издвојити различита подручја, 

односно зоне за пољопривредну производњу. 

Равничарско подручје се налази у долини ријеке Спрече гдје су најпродуктивнија и најбоља 

земљишта. Обрадиво пољопривредно земљиште је високог потенцијала, бонитетних категорија од прве до 

четврте. Терен је раван и погодан за интензивну ратарску и повртларску производњу. На овим земљиштима 

је реална и могућност наводњавања у алувијуму ријеке Спрече. На појединим локалитетима се налазе 

површине које су запуштене и необрађене због неријешених имовинских односа а такође и због минираних 

површина које се налазе у том подручју, уз ријеку Спречу.  

Културе које су заступљене и које се могу узгајати су ратарске (кукуруз, пшеница). На окућницама 

су углавном присутне повртларске културе. Ово подручје се простире насељеним мјестима Карановац, 

Сочковац, Какмуж, Петрово, Порјечина, Кртова.  

Брежуљкасто подручје  захвата просторе насељених мјеста Карановац, Сочковац, Какмуж, Петрово, 

Порјечина, Кртова. Ова зона се уздиже у формацију благо нагнутих терена и прелазна је између алувијалних 

равничарских земљишта и већих планина.  

Пољопривредно земљиште се налази на благим падинама и мање је продуктивне вриједности, 

углавном је бонитетних категорија од четврте до шесте. Ово подручје је погодно за развој воћарства и 

сточарства, а у нижим предјелима и повртларство. Добар дио површина се не обрађује тако да су обрадиве 

површине претворене у пашњаке, ливаде и углавном се користе за производњу ливадског сијена.   

Брдско-брежуљкасто подручје захвата више просторе насељених мјеста Карановац, Сочковац, 

Какмуж, Петрово, Порјечина и Калуђерица. Ово подручје је углавном виших надморских висина и земљиште 

је седме и осме бонитетне категорије. На мањим површинама је присутно воћарство а углавном су 

заступљени пашњаци и шуме што пружа могућности за бављењем сточартвом, за сакупљање љековитог 

биља.    

У складу са поменутом зоналношћу на подручју општине идентификовани су пољопривредни 

системи: 

 Екстензивни мјешовити ратарско-сточарски-повртларски-воћарски-пчеларски – 

производња  је углавном мањег обима за властите потребе на уситњеним посједима, 

односно на окућницама којих у обухвату плана има скоро свако домаћинство, 

производе се разне врсте поврћа и воћа 

 Интензивни мјешовити – производња  се углавном одвија на фармама, интензивна по 

карактеру и углавном за тржиште  

 

 

4.1.2. Бонитет земљишта 
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Педолошки типови тла (ha)

837,01; 8% 729,77; 7%

1769,43; 16%

400,82; 4% 826,58; 8%

2121,79; 19%4267,66; 38%

Dystric Kambisol

Eutric Kambisol

Fluvisol

Humofluvisol

Luvisol

Pseudogley

Ranker

На основу урађене карте нагиба терена, типа и дубине земљишта, водног режима утврђене су 

бонитетне категорије пољопривредног земљишта.  

Констатовано је да су највише заступљене површине под пољопривредним земљиштем у првој 

бонитетној групи, односно од прве до четврте бонитетне категорије. У том опсегу највише су заступљене 

друга и трећа бонитетна категорија са нагибом до 15%. То су дубока и средње дубока земљишта по текстури 

иловаче, глинуше, пропусна до средње пропусна. Квалитетна пољопривредна земљишта у равничарском 

подручју, у долини ријеке Спрече су највише заступљена у границама насељених мјеста Петрово, Какмуж, 

Сочковац и Карановац. Ораничне површине су повремено краће или дуже вријеме изложене поплавама 

излијевањем ријеке Спрече. 

Пољопривредно земљиште слабијих бонитетних категорија је мање заступљено, углавном у 

брежуљкасто-брдском подручју на благим падинама и нагибу терена већем од 15%. Највише је 

заступљена бонитетна категорија IV односно подкатегорије IVa и IVb.  

У равничарском подручју се налази бонитетна категорија IVa, у долини ријеке Спрече гдје су 

земљишта претежно плављена и под утицајем стагнирајуће воде. Већа заступљеност је под IVb категоријом 

која се налази на брежуљкастом подручју са нагибом до 30%. Највише је заступљена у насељеном мјесту 

Порјечина, Калуђерица и Сочковац, а мање у Какмужу и Петрову. 

4.1.3. Педолошке карактеристике земљишта 

Земљишни покривач на посматраном подручју настао је као резултат интеракције климе, геолошке 

подлоге, орохидрографских услова као и антропогених утицаја у простору. То показује да су педолошке 

особине једног простора дио укупних педолошких особина ширег простора и да су посљедица комплексног 

утицаја разних чинилаца. 

На основу података са педолошких карата СФРЈ 1:50000 као и резултатa пројекта ''Инвентар стања 

земљишних ресурса БиХ у послијератном периоду''2 финансиран од стране ФАО организације урађена је 

педолошка карта са заступљеним типовима земљишта. 

Основа подјеле је типска припадност. У оквиру типа издвајање на подтипове темељено је углавном 

на основу присутне геолошке подлоге (матичног супстрата) на ком је неко земљиште настало. 

На подручју обухвата издвојено је 7 педосистематских јединица и то четири из раздјела 

Аутоморфних земљишта и три из раздјела Хидроморфних земљишта. У обухвату плана доминирају 

Аутоморфна земљишта са 66% од укупне површине обухвата док хидроморфна земљишта заузимају 34%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Извор:  Пројекат - Инвентар стања земљишних ресурса у Босни и Херцеговини у послијератном периоду 

GCP/BIH/002/ITA, Процес учешћа у развоју начина кориштења земљишта/PLUD Participatory Land Use Development, 

докуменат: ПЛУД студија, Процес учешћа у развоју начина коришћења земљишта у општини Петрово, Пројекат је 

имплементиран у периоду август 2006-март 2007. године. (локални ПЛУД координатор, Озрен Петковић, дипл. инг. 

пољопривреде) 
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Слика 5. Територијална расподијељеност типова земљишта 

Типови земљишта који доминирају у раздјелу аутоморфних земљишта су еутрични камбисол (38%) 

и лувисол (16%) док у раздјелу хидроморфних земљишта преовладава псеудоглеј са 19%. 

 

4.1.4. Идентификација  и  анализа  пољопривредних  

система  и  типова пољопривредних произвођача 

На подручју општине Петрово носиоци развоја пољопривредне производње су већински 

индивидуални пољопривредни произвођачи који углавном производе за властите потребе и на уситњеним 

посједима.  

У структури биљне производње доминирају ратарство (кукуруз) и мање воћарство (шљиве, јабуке, 

крушке).  

Задругарство на подручју општине, које је некад играло велику улогу у пољопривредној 

производњи, у довољној мјери не функционише. Задруге ''Јединство-Озрен'' и ''Грачанка'' са цјелокупним 

капацитетима су скоро уништене и доведене у тешку економску ситуацију.  

На подручју општине дјелују двије задруге ЗЗ ''Јединство-Озрен'' и ''МИС-КООПЕРАТИВА'', и два 

удружења пољопривредних произвођача: ''Удружење пчелара'' – Петрово и ''Пољопривредник 04'' Петрово. 

Ова удружења покушавају окупљати пољопривредне произвођаче који прате савремена достигнућа, 

технологије, стручну литературу, стручне едукације као и добијања донаторских средстава за заснивање 

производње. 
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У пољопривредној производњи важно питање је  флексибилност  постојећих  пољопривредних  

система  и  способност  прилагођавања  еколошким  потребама  руралног  развоја с  једне  стране, те  

законима тржишта с друге стране. 

Због  тога  је  за  потребе  планирања,  односно усмјеравања  развоја  и  инвестиција неопходно  

располагати  основним  подацима  о  постојећим типовима произвођача и пољопривредно-производних 

система,  ограничења  за  њихов  развој,  потенцијала  и могућности.  

У  наставку,  су резултати  истраживања  из ПЛУД  студије уз допуне нових истраживања. 
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Табела 3. Општи подаци о производњи 

Ратарство 

Кукуруз 

Луцерка 

травнато-дјетелинске смјесе (ТДС) 

Поврће отворени простор 

Купус 

Краставац 

Мрква 

Паприка 

Парадајз 

Поврће затворени простор 

Салата 

Лук 

парадајз3 

Краставац 

Паприка 

Воће 

Јабука 

Шљива 

Орах 

Трешња 

крушка4 

Сточарство 
Говеда 

Свиње 

Перадарство5 

конзумна јаја 

једнодневни пилићи 

Бројлери 

Пчеларство мед, восак, прополис 

                                                      
3 Као допуна ПЛУД студије: у последњим годинама појављује се у мањем обиму и производња парадајза, краставца и 

паприке у затвореном простору – пластеницима; више за сопствене потребе а мање за тржиште 
4 исто 
5 није обухваћено ПЛУД студијом а постоје незанемариви ресурси 
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Табела 4. Општи преглед стања газдинстава 

Опис 
Просјек 

(%) 

величина газдинства (ха) 3,18 

број парцела 6,72 

просјечна величина парцеле (ха) 0,48 

могућност наводњавања 

Да 24,00 

Не 48,00 

повремено 4,00 

начин наводњавања 

кишење 32,00 

плављење 12,00 

 „кап по кап“ 6 4,00 

извори финансирања 

из пољопривреде   72,00 

друге дјелатности   64,00 

кредитна средства   60,00 

Број запослених 3,00 

просјечна старост запослених 44,44 

да ли се ради плодност тла 

да 8,00 

не 56,00 

повремено 28,00 

сарадња са стручњацима 

да 44,00 

не 20,00 

повремено 44,00 

потреба за едукацијом 
да 20,00 

не 80,00 

прерада производа 
да 4,00 

не 72,00 

тип производње 

за тржиште   0,00 

за властите потребе   4,00 

комбинирано 96,00 

Као што видимо из табеле просјечна величина фарме је 3,18 ха, распоређена на 6,72 парцела у 

просјеку. Просјечна величина парцеле је 0,48 ха. 48% испитаника нема могућност наводњавања  усјева. Од 

укупног броја анкетираних, 24% испитаника има могућност наводњавања, од тога 32% испитаника 

наводњава кишењем, 12% плављењем, а 4% користи дрип систем. 

Извори финансирања су комбиновани, из пољопривреде 72% и из других дјелатности 64%. Кредитна 

средства користи 60% испитаника. 

Број  запослених у  пољопривреди је 3%  и  односи се на  власнике фарме, односно породицу. 

Сезонски радници се не запошљавају. Просјечна старост запослених је 44,44 године. 

                                                      
6 „дрип систем“ - употријебљен израз у ПЛУД студији односи се на систем наводњавања „кап по кап“ који се примјењује 

и на отвореном али претежно у затвореном простору – пластеницима; са повећањем пластеничке производње повећава се 

и примјена овог начина наводњавања. 
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56% испитаника не  ради плодност  тла, што  значи  да се гноји претежно  шаблонски. Ипак, 36%  

испитаника  ради  стално  или  повремено  анализу  тла  што  је  релативно висок постотак  у  нашим 

условима. 

Сарадња  са  стручњацима  је  релативно  висока  (44%).  Повремену  сарадњу  са стручњацима има 

44% испитаника, док 20% испитаника нема сарадњу. 80% испитаника исказало је потребу за  едукацијом. 

20% испитаника сматра да им едукација није потребна. 72% испитаника нема прераду производа, односно 

само 4% испитаника врши прераду.  

Не  производи  се  искључиво  за  тржиште.  96%  испитаника  производе  користи  комбиновано тј. 

за потрошњу на фарми и за продају вишкова производа. 

4.2. Структура биљне производње 

Табела 5. Структура биљне производње (доминантне културе) 

Производња Врста 
Просјечна 

површина (ха) 
% анкетираних 

Воћарство 

Шљива 

0,18-0,20 

44,00 

Крушка 16,00 

Јабука 24,00 

Повртларство на 

отвореном 

Кромпир 0,05-0,30 36,00 

Краставац Непознато  

Паприка Непознато  

Парадајз Непознато  

Купус Непознато  

Повтрларство пластеничко 

Паприка 

0,1-0,5 

 

Парадајз  

Салата  

краставац (корнишон)  

Ратарство 

Кукуруз 0,62 88,00 

Јечам  24,00 

Пшеница  36,00 

Тритикале  8,00 

Индустријске биљке Луцерка  16,00 

 

У структури биљне производње доминира ратарство и воћарство. Од воћних култура 44% 

испитаника узгаја шљиве, 24% јабуке, а 16% крушке. Просјечна површина парцеле за воће је у просјеку 0,18-

0,20 ха. 

У ратарству нагласак је на производњи кукуруза за зрно и за силажу. 88%  испитаника  узгаја  

кукуруз.  Просјечна  површина  парцеле  на  којој  се  узгаја кукуруз износи 0,62 ха. Осим кукуруза узгаја се 

још и пшеница, јечам, зоб, тритикале и раж. Значајан је  и  узгој  крмива, ТДС  и  луцерке.  Под луцерком су,  

појединачно гледано,  највеће парцеле. Просјечна величина парцеле износи 0,62 ха. 

У  повртларству  36%  испитаника  узгаја  кромпир  на  површинама  просјечне  величине 0,05-0,3 ха.  

Остало  поврће  (црвени  лук,  парадајз,  купус  и  др.)  углавном  се  узгаја  на окућницама. 

Спорадично се узгој поврћа одвија и у пластеницима просјечне величине 0,01-0,02 ха. 
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4.3. Структура сточарства 

Табела 6. Структура сточарства 

Производња Врста Јединица Просјек % анкетираних 

Говедарство 

краве 
број грла 4,83 72,00 

 литара/грло год. 4.638,69 

бикови број грла 10 4,00 

млади бикови број грла 3,67 12,00 

Овчарство овце број грла 19.17 24,00 

Свињогојство свиње број грла 30,40 84,00 

Перадарство 
коке носиље комада  32,00 

бројлери комада  24,00 

Пчеларство пчеле 
број кошница 11,57 

28,00 
кг меда/кошници 15,86 

У структури сточарства доминирају произвођачи који узгајају краве за производњу млијека (72%). 

Просјечан број крава по анкетираном произвођачу је 4,83, а креће се од 1-17 крава по фарми. Осим музних 

крава узгајају се и бикови за тов. 

Од  укупног  броја  анкетираних,  24% испитаника узгаја овце, док је просјечан број оваца по фарми 

19,17. 

84% произвођача бави се свињогојством. Просјечан број свиња је 3. Перадарством се бави 32% 

испитаника. Узгојем кока носиља бави се 32% испитаника, а узгојем бројлера 24%. 

28%  испитаника  бави  се  узгојем  пчела.  Просјечан  број  кошница  по  произвођачу  је 11,57. 

Просјечна производња меда износи 15,86 кг по кошници. 
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4.4. Структура кориштења гнојива и пестицида 

Табела 7. Структура кориштења гнојива и пестицида 

Опис Јединица Просјек % анкетираних 

Гнојива 

Органска 

Стајњак 
68,00 

т/ха 27,58 

Свињско 
40,00 

т/ха 6,72 

Кокошије  
24,00 

т/ха 10,61 

Минерална 

НПК 7:20:30 
44,00 

т/ха 1,18 

НПК 15:15:15 
84,00 

т/ха 0,90 

Пестициди 

Фунгициди л/ха 2,67 40,00 

Инсектициди л/ха 2,89 36,00 

Хербициди кг/ха 7,89 44,00 

У структури употребе гнојива 68% испитаника употребљава стајњак у количини од 27,6 т/ха. 

Свињски гној у количини од 6,7 т/ха користи 40% испитаника, а кокошји гној у количини од 10,16 т/ха 

користи 24% испитаника. Релативно је велика и употреба минералног гнојива. 84% испитаника користи неку 

врсту минералног  гнојива.  Највише  се  користи  комплексно  гнојиво  НПК  15:15:15  (84% испитаника) у  

количини  од  0,9  т/ха.  НПК  7:20:30  користи  44%  испитаника  у  количини  од 1,18 т/ха. 

Евидентирана  је  употреба  пестицида  од  којих  се  највише користе  хербициди  (44%), фунгициди 

40%) и инсектициди (36%). 

У структури пољопривредног земљишта доминира приватни сектор. 

4.5. Шуме и шумска земљишта 

Шуме и шумско земљиште су добра од општег интереса, те уживају посебну заштиту државе и 

користе се под условима и на начин који су прописани Законом о шумама (Сл.гласник РС. бр.75/08 и 60/13). 

4.5.1. Функције шума 

Покрај привредних функција шума, које се огледају у производњи дрвета и других шумских 

производа као и ловне дивљачи, од непроцјењивог значаја су општекорисне функције шума у које 

спадају: очување биодиверзитета, заштита земљишта, заштита вода и климе, производња кисеоника, 

везивање угљеника из атмосфере, туризам, рекреација, естетска улога шума, итд. 
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4.5.2. Еколошко-вегетацијски услови подручја
7
 

Према еколошко-вегетацијској рејонизацији (Стефановић и др.), општина Петрово „лежи“ на два 

вегетацијска подручја, и то Сјеверобосанско и Завидовићко-теслићко подручје. 

Ово подручје се одликује умјерено-континенталном климом. Вегетациони период траје од 180 до 190 

дана у којем пaдне око 56% укупних годишњих падавина, што однос падавина и потенцијалне 

евапотранспирације чини повољним.  

Геоморфолошка и геолошка слика предметног подручја је представљена брдско-планинским 

обиљежјима са доста израженим рељефом и подлогом претежно од серпентизираног перидотита, еруптива, 

рожњака, док су кречњаци мање заступљени. 

Основне педолошке супстрате општине Петрово, граде земљишта типа еутрични камбисол на 

перидотиту и серпентиниту, као и дистрични камбисол на киселим силикатним стијенама, 

Ово су изразито шумска земљишта, плитка и ксеротермна. Нису погодна за расадничарску 

производњу. 

4.5.3. Реална и потенцијална шумска вегетација 

На подручју општине Петрово најраспрострањенији су трајни стадијуми базифилих шумских 

заједница борова на перидотитској подлози, и то Pinetum nigrae-silvestris као доминантан тип, уз мање 

примјесе Pinetum nigrae на израженим ксеротермним стаништима. Покрај наведених борових шума, 

фрагментарно, у мањој мјери су заступљене и брдске заједнице букве (Fagetum montanum), као и мозаично 

распрострањене заједнице китњака и граба (Qerco-Qarpinetum), у нижим дијеловима. 

Потенцијална шумска вегетација oпштине Петрово се може поистовјетити са реалном. 

4.5.4. Шумарство 

Шумарство представља све човјекове активности чији је циљ коришћење шумских еколошких 

система и располагање тим добрима у складу са његовим потребама. 

Подручје општине Петрово се налази у оквиру ШПП Добојско-Дервентског, којим газдује ЈПШ 

„Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац. 

Према власничкој структури, шуме и шумско земљиште на подручју општине Петрово се може 

подијелити на државно и приватно. 

Шумама и шумским земљиштем у државном власништву газдује ЈПШ „Шуме Републике Српске“ 

а.д. Соколац, преко ШГ "Добој" Добој, односно Шумске управе "Петрово", док приватним шумама газдују 

њихови власници под стручним надзором поменутог Јавног предузећа.  

Газдовање свеукупним шумским фондом на територији општине Петрово се врши у складу са 

шумско-привредним основама. 

 

4.5.5. Катастар шума и шумског земљишта 

Према подацима добијеним из ШУ "Петрово", на подручју општине Петрово егзистира сљедећа 

структура шума и шумског земљишта, а приказана преко површине, залихе и прираста појединих категорија. 

Табела 8. Површине шума и шумског земљишта 

                                                      
7 Еколошко-вегетацијска рејонизација БиХ, Сарајево 1983. 
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КАТЕГОРИЈА ШУМА % 

Државно 

власништво 

(ha) 

Приватно 

власништво 

(ha) 

УКУПНО 

(ha) 

Високе шуме са природном обновом 76,00 3675,20 955,48 4630,68 

Шумске културе 13,00 640,40 138,63 779,03 

Издначке шуме 5,00 250,70 507,11 757,81 

Површине подесне за пошумљавање и газдовање 4,00 180,80 16,65 197,45 

Површине неподесне за газдовање 2,00 89,90 324,458         414,35 

УКУПНО НЕСПОРНО ШУМСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 
100,00 4836,90 1942,33 6779,32 

УЗУРПАЦИЈЕ 190.00 - 190,00 

УКУПНО 5.026,90 1.942,33 6.969,32 

У укупној површини државних шума и шумског земљишта (5.026,90ha), миниране површине 

заузимају 293,60 ha или 5,85 %, што свакако представља значајну препреку потпуно одрживом газдовању 

овим природним ресурсом. 

Дрвна залиха, прираст и етат свеукупних шума на територији општине Петрово, су приказани у 

наредним табелама. 

Табела 9. Залиха дрвних маса, (m³) 

Власничка 

структура 

Залиха свеукупне дрвне масе  (m³) 

Високе шуме Шумске културе Изданачке шуме Укупно 

Државне 585.918,00 136.711,00 7.332,00 729.961,00 

Приватне 216.856,00 28.999,00 92.421,00 398.154,00 

УКУПНО 802.764,00 165.710,00 99.753,00 1.128.115,00 

Taбела 10. Прираст и етат (m³) 

Категорија шума 

Просјечни прираст 

(m³) 

Годишњи етат 

(крупно дрво) 

(m³) 

Државно 

власништво 

Приватно 

власништво 

Државно 

власништво 

Приватно 

власништво 

Високе шуме са природном обновом 15.877,00 6.103,62 9.200,00 3.644,20 

Шумске културе 5.197,00 975,11 - 374,50 

Изданачке шуме 6,00 2.298,11 - 1.321,82 

Минирано подручје9 - 1.539,97 - 871,72 

УКУПНО   9.200,00 6.212,33 

Од свеукупне годишње сјечиве дрвне масе техничког крупног дрвета, која за укупан шумски фонд 

општине Петрово годишње износи 13.218m³, очекивани отпад који се ствара при пиланској преради истих, уз 

степен искоришћења од 65%, износи 4.626m³. Овај отпад представља сировину за израду енергената (пелети, 

брикети, и др.). 

Уколико се у обзир узме свеукупна дрвна маса годишњег етата10 која за општину Петрово износи 

18.390m³, остатак дрвне масе који се ствара при изради шумских дрвних сортимената "код пања", са 

                                                      
8 Миниране површине 
9 Вриједности прираста и етата, дате у овој категорији, су процјиењене 
10 Маса крупног дрвета заједно са грањевином и другим отпадом који остаје у шуми 
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процентом искоришћења од 83%, износи 3.126 m³. Ова количина "дрвног отпада" представља потенцијалну 

биомасу за производњу енергије. 

Међутим, посматрано са узгојног аспекта, не препоручује се потпуно изношење дрвног отпада које 

се ствара у шуми при изради шумских дрвних сопртимената. 

Приказ свеукупног диверзитета шумског фонда у државном власништву на територији општине 

Петрово је приказан у наредној табели, а према заступљености газдинских класа. 
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5. SWOT анализа општине Петрово 

Снаге 

 Добар стратешко- саобраћајни положај за инвестиције (близина магистралног пута 

Добој-Тузла, изграђена путна и жељезничка инфраструктура, близина предузетничке 

зоне Грачаница). 

 Потенцијалне инфраструктурне могућности за инвестиције (пословна зона Петрово, 

пословна зона Сочковац, пословна зона Карановац, туристичка зона Калуђерица). 

 Реномирани инвеститори (Eco Line, Napco Beds Factory, TGP - SOL group, Компанија 

Messer, Пластика Божић, Лимекс, Ирадиа, Јатопродукт, Ђурић МБ, МИС кооператива и 

др.). 

 Природна богатства (термоминерална вода, минералне сировине, питка вода, шума) 

 Туристички потенцијал озренског краја, 

 Потенцијали за воћарство, сточарство, пчеларство, прикупљање и производњу љековитог 

биља. 

 Мала, ефикасна развојно орјентисана локална управа која пружа подршку инвеститорима 

око обезбјеђења локације, издавања дозвола и регистрације предузећа. 

 Урађени стратешко-плански документи (ЛЕАП, Просторни план општине, Урбанистички 

план, регулациони планови 3 пословне и 1 туристичке зоне) 

 Јефтина радна снага. 

 Релативно чиста природна средина. 

Слабости 

 Низак ниво животног стандарда. 

 Велика незапосленост. 

 Ниска привредна активност у поређењу са просјеком РС и БиХ (релативно мали број 

предузећа у односу на број становника). 

 Недовољна искориштеност природних и туристичких ресурса. 

 Ниска стопа наталитета и одлив становништва. 

 Неповољни услови за опстанак младих. 

 Недовољно развијена друштвена, образовна, спортска, здравствена и културна 

инфраструктура 

 Упитна квалификованост расположиве радне снаге. 

 Образовање младих неадекватно привредним потребама. 

 Недовољно развијена комунална инфарструктура. 

 Недовољан рурални развој. 

 Запуштеност и уситњеност пољопривредних посједа и слаба организованост 

пољопривредних произвођача. 

 Недовољно изражен предузетнички дух (мали број новорегистрованих предузетничких 

радњи). 

 Лоша приватизација јавних предузећа. 

 Велики број неисправно изграђених објеката. 

 Неповољна старосна структура и „рад на црно“. 
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Прилике 

 Кoриштење фондова ЕУ и других донаторских средстава. 

 Расположивост републичких развојних фондова. 

 Интеграциони процеси у земљама Југоисточне Европе (прекогранично отварање), 

сарадња на пројектима од заједничког инетереса са братским општинама. 

 Остваривање сарaдње и инвестиција са људима са простора Озрена који раде у 

иностранству. 

 Близина тржишта Хрватске и Србије. 

 Усклађеност стратешких докумената општине са стратешким документима Републике 

Српске, БиХ и ЕУ. 

 Могућност јавно-приватног партнерства. 

 

Пријетње 

 Продубљење глобалне економске кризе која ће утицати на локалну привреду и социјално 

стање у општини. 

 Неријешени имовинско-правни односи  и неусаглашена катастарска и грунтовна 

евиденција са општином Грачаница. 

 Недостатак политичке воље у размјени земљишне документације. 

 Правна и политичка нестабилност у БиХ и региону. 

 Недовољно стимулативан правни и финансијски оковир за развој предузећа у РС и БиХ, 

који одвраћа инвеститоре од улагања. 

 Констатно смањење средстава од донација и пооштравање услова за добијање истих. 

 Промјена тока ријеке Спрече. 
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III. ПРОГРАМСКО ПРОЈЕКТНИ ДИО
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1. Визија, стратешки и оперативни циљеви 

Визија Петрово 2020. – у кругу развијених општина. Препознатљива по приликама за 

квалитетан живот и уносно пословање, здрава, подмлађена, напредна средина са 

стабилним демографским растом, растом предузетничких породичних бизниса и одрживих 

домаћинстава, повећаним бројем растућих малих и средњих предузећа, са квалитетним 

запошљавањем и улагањима у друштвену инфраструктуру, заједница која живи у пуном 

складу са природним и духовним богатством Озрена. 

1.1. Стратешки и оперативни циљеви 

 
Слика 6. Стратешки и оперативни циљеви
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2. Матрица развоја oпштине Петрово 

Табела 11. Матрица развоја 

Визија Петрово 2020. – у кругу развијених општина препознатљиво по приликама за квалитетан живот и уносно пословање, здрава, подмлађена, напредна средина 

са стабилним демографским растом, растом предузетничких породичних бизниса и одрживих домаћинстава, повећаним бројем растућих малих и средњих 

предузећа, са квалитетним запошљавањем и улагањима у друштвену инфраструктуру, заједница која живи у пуном складу са природним и духовним богатством 

Озрена. 

Стратешки циљеви Оперативни циљеви Пројекти 

1. Унапређење рада општинских служби 

1.1 Функционална унутрашња организацја 

1.2 Едуковани, мотивисани и компетентни 

општински службеници 

1.3 Формирање електронских база података 

1.Е – управа 

2.Успостављање система управљања квалитетом 

3. Пројекат свеобухватне едукације запослених у 

општинској администрацији 

4. Успостављање и ажурирање ГИС (географски 

информациони систем) базе података. 

5. Креирање базе података за аналитичко праћење 

развоја општине. 

 

2. Динамичан економски развој 

2.1 Реализација успостављених пословних зона 

2.2 Јачање конкурентске способности Општине 

2.3 Развој предзетничке инфраструктуре 

2.4 Привлачење инвеститора 

6. Активирање пословне зоне Сочковац 

7. Активирање пословне зоне Петрово. 

8. Просторно ширење пословне зоне Карановац 

9. Активна политика комуналних накнада. 

10. Отварање бизнис инкубатора. 

11. Промоција општине као погодног мјеста за 

инвестирање 

12. Израда карте ресурса општине Петрово 

13. Јавно-приватно партнерство (ЈПП). 

 

3. Рурални развој, развој туризма и заштита 

животне средине 

3.1 Подстицање развоја пољопривредне производње 

3.2 Развој мини погона у руралу 

3.3 Ревитализација задругарства 

3.4 Развој туристичких капацитета 

3.5 Реализација припритетних пројеката ЛЕАП-а 

14. Програм подстицаја примарне пољопривреде 

15. Прерада воћа и поврћа 

16. Развој пластеничке производње. 

17. Откуп гљива, шумског, зачинског и љековитог 

биља. 

18. Ревитализација задругарства и повезивање 
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произвођача са прерађивачима пољопривредних 

производа. 

19. Развој етно туризма 

20. Развој религијског туризма 

21.  Пројектовање и опремање туристичке зоне 

„Калуђерица“ 

22. Културно спортска манифестација „Госпојински 

сусрети“ 

23. Израда плана управљања отпадом на подручју 

општине Петрово 

4. Унапређење друштвене и комуналне 

инфраструктуре 

4.1 Унапређење квалитета људских ресурса на 

територији општине 

4.2 Боља саобраћајна инфраструктура 

4.3 Ефикасан вододвод и канализација 

4.4 Већи број културних и спортских догађаја 

4.5 Подизање нивоа здравствених услуга 

24. Прекфалификација у функцији тржишта рада. 

25. Изградња „Ковачевог моста“ у Петрову. 

26. Реконструкција водовода на територији општине 

Петрово. 

27. Успостављање система наплате воде и одвоза 

смећа. 

28. Изградња полуотвореног полигона малих 

спортова (спортски центар Какмуж). 

29. Реконструкција спортске сале у Петрову 

30. Уређење Трга Немањића у Петрову  

31. Изградња амбуланте породичне медицине у 

Карановцу. 

32. Доградња школског објекта (учионица) у 

подручној школи у МЗ Карановац 
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3. Полазна матрица актера и улога у провођењу Стратегије развоја општине Петрово 

Табела 12. Актери и улога у имплементацији Стратегије 

Улоге (→) 
Учешће у имплементацији Учешће у финансирању Учешће у праћењу и евалуацији 

Актери (↓) 

Скупштина општине  
Усваја дио буџета за имплементацију 

стратегије 

Разматра годишње извјештаје о реализацији 

стратегије 

Усваја приједлоге за ажурирање стратегије 

Начелник општине 

 

Даје радне налоге за формирање тимова и 

учешће општинске управе у реализацији 

пројеката 

Предлаже дио буџета за имплементацију 

стратегије 

Обезбјеђује потребно суфинансирање из 

других извора (Влада РС, донатори...) 

Разматра кварталне извјештаје о реализацији 

стратегије и пројеката 

Предузима мјере за унапређење реализације 

Подноси годишњи извјештај о реализацији 

стратегије 

Подноси приједлоге за ажурирање стратегије 

Партнерска група за 

развој Петрова 
  

Разматра полугодишње извјештаје о 

реализацији стратегије и пројеката 

Даје приједлоге за унапређење реализације и 

ажурирање стратегије 

Одјељења и одсјеци у 

општинској управи 

Обезбјеђују потребне податке из свог 

дјелокруга 

Учествују у реализацији одговарајућих 

пројеката 

  

Одјељење за просторно 

уређење и стамбено – 

комуналне послове 

Учествује у реализацији пројеката израде 

просторног и регулационог плана као и 

пројектовање и опремање пословних зона 

и других одговарајућих пројеката 

 
Припрема подлога и извјештавање о 

реализацији стратегије и пројеката 
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Одјељење за привреду и 

финансије 

Учествује у реализацији пројеката: 

сер вис и  за  МСП и инвеститоре, 

програм подстицаја пољопривредне 

производње.  

Сервис за пољопривреднике, 

ревитализација ЗЗ, повезивање 

произвођача са прерађивачима 

пољопривредних производа и осталих 

пројеката 

 
Припрема подлога и извјештавање о 

реализацији стратегије и пројеката 

Одјељење за општу управу 

Учествује у реализацији пројеката, 

успостављање и изградња капацитета 

општинске администрације 

  

Завод за запошљавање РС 

Учествује у реализацији одговарајућих 

пројеката (Преквалификације за познатог 

послодавца) 

Обезбјеђује суфинансирање пројекта 

успостављања инкубатора за младе 

предузетнике и других одговарајућих пројеката 

Припрема подлога за праћење и евалвацију 

одговарајућих пројеката 

Путем учешћа у Партнерској групи за развој 

Петрова 

Центар за културу и 

образовање Петрово 

Учествује у реализацији одговарајућих 

пројеката (културних и спортских) 

Учешће у промоцији стратегије и пројеката 

према потенцијалним суфинансијерима из 

донаторске заједнице 

Припрема подлога за праћење и евалуацију 

одговарајућих пројеката 

Путем учешћа у Партнерској групи за развој 

Петрова 

Локалне невладине 

Организације 

Пружају стручну помоћ / 

реализују пројекте у подручјима у којима 

могу демонстрирати одговарајуће 

стручне референсе. Корисници су дијела 

пројеката (према разрађеним пројектним 

приједлозима) 

Промоција стратегије и пројеката 

према потенцијалним суфинансијерима из 

донаторске заједнице 

Припрема подлога за праћење и 

евалуацију одговарајућих пројеката путем 

учешћа у Партнерској групи за развој Петрова 

Ресорна министарства и агенције РС 
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Министарство 

пољопривреде, шумарства 

и водопривреде 

Учествују у реализацији пројеката који 

доприносе остварењу стратешког циља 3 

и других одговарајућих пројеката 

Суфинансирање одговарајућих пројеката 

 

Евалуација пројеката у чијој имплементацији 

директно учествује (пружајући стручну, 

финансијску или било коју другу врсту 

подршке) 

Министарство привреде, 

енергетике и развоја 

Учествује у реализацији пројеката 

успостављања и опремања пословних 

зона и других одговарајућих пројеката 

Суфинансирање одговарајућих пројеката 

Евалуација пројеката у чијој имплементацији 

директно учествује (пружајући стручну, 

финансијску или било коју другу врсту 

подршке) 

Министарство за 

просторно уређење, 

грађевинарство и 

екологију 

Учествује у реализацији пројеката израде 

просторно- планске документације и 

других одговарајућих пројеката 

Суфинансирање одговарајућих пројеката 

Евалуација пројеката у чијој имплементацији 

директно учествује (пружајући стручну, 

финансијску или било коју другу врсту 

подршке) 

Министарство за 

просвјету и културу 

Учествују у реализацији пројекта 

успостављања инкубатора за 

предузетнике и других одговарајућих 

пројеката 

Суфинансирање одговарајућих пројеката 

Евалуација пројеката у чијој имплементацији 

директно учествује (пружајући стручну, 

финансијску или било коју другу врсту 

подршке) 

Министарство за 

економске односе и 

координацију 

Промоција стратегије и пројеката према 

донаторима 
Суфинансирање одговарајућих пројеката 

Евалуација пројеката у чијој имплементацији 

директно учествује (пружајући стручну, 

финансијску или 

било коју другу врсту подршке) 

Министарство за 

породицу, спорт и 

омладину 

Учествују у реализацији пројекта 

успостављања инкубатора за 

предузетнике, наткривање полигона 

малих спортова и других одговарајућих 

пројеката 

Суфинансирање одговарајућих пројеката 

 

Евалуација пројеката у чијој имплементацији 

директно учествује (пружајући стручну, 

финансијску или било коју другу врсту 

подршке) 
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Министарство трговине и  

туризма 

Учествује у реализацији одговарајућих 

пројеката из подручја развоја туристичке 

понуде Петрова 

 

Суфинансирање одговарајућих пројеката 

Евалуација пројеката у чијој имплементацији 

директно учествује (пружајући стручну, 

финансијску или било коју другу врсту 

подршке) 

Републичка агенција за 

развој МСП - РАРС 

Учествују у реализацији пројеката 

успостављања и опремања пословних 

зона, успостављања инкубатора за 

предузетнике и других одговарајућих 

пројеката 

 

Суфинансирање одговарајућих пројеката 

Евалуација пројеката у чијој имплементацији 

директно учествује (пружајући стручну, 

финансијску или било коју другу врсту 

подршке) 

Специјализоване 

образовне, истраживачке 

и консултантске 

организације 

Пружају стручну помоћ/реализују 

пројекте у подручјима у којима могу 

демонстрирати одговарајуће стручне 

референсе 

 
Припрема подлога за праћење и евалуацију 

одговарајућих пројеката 
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4. Пројекти 

Стратешки циљ 1 Оперативни циљ 1.1 

Унапређење рада општинских служби Функционална унутрашња организација 

Пројекат 1: E-управа 

Опис пројекта: 

Анализа постојећег стања треба да покаже достигнути ниво развоја е-Управе. На 

основу анализе биће идентификоване препреке у даљем развоју е-Управе, као и 

мјере за отклањање истих. Наредна фаза подразумијева реализацију свих 

активности (обука кадрова, техничко-технолошко оспособљавање и сл.) потребних 

за успостављање потпуне електронске комуникације између Општине и њених 

корисника. Резултати (смањење времена чекања на услугу, боља комуникација, 

транспарентност и информисаност), као и начини кориштења е-Управе ће се 

презентовати јавности. 

Очекивани 

резултати: 

- Повећана ефикасност размјене информација  

- Повећана транспарентност 

- Једноставнија комуникација са грађанима 

- Олакшан приступ информација 

- Смањење трошкова и уштеда у времену 

Главне активности: 

- Анализа постојећег стања  

- Идентификовање могућих препрека у даљем развоју е-Управе 

- Предузимање мјера за отклањање идентификованих баријера за развој 

- Спровођење реформе постојеће општинске управе ради њене 

модернизације, повећања ефикасности рада, те пружања  административних 

услуга електронским путем 

- Софтверска и хардверска подршка и занављање 

- Промоција е-Управе  

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

 20.000 КМ 
Износ трошкова у 

првој години 

реализације: 

5.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Општине 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Грађани и привредници, сви запослени и корисници услуга ЈУ 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 1. Оперативни циљ 1.1 

Унапређење рада општинских служби Функционална унутрашња организација 

Пројекат 2: Успостављање система управљања квалитетом 

Опис пројекта: 

Основни разлог за успостављање система управљања квалитетом јесте да побољшамо  

рад и услуге Општинских служби у Петрову, кроз ефикаснији рад. Да бисмо 

побољшали наше услуге према корисницима потребно је да унаприједимо организацију 

рада, појачамо одговорност свих запослених и додатно стручно усавршавамо особље. 

Увођење и примјена овог система у општинској администрацији обухватиће све 

запослене и омогућиће потпуно управљање системом квалитета, његову контролу, 

побољшање квалитета  рада, побољшање организације посла и побољшање квалитета 

пружања услуга према крајњим корисницима. 

Очекивани 

резултати: 

- Успостављање процеса 

- Континуитет у пружању услуга 

- Ефикаснији рад служби 

- Повећање конкурентске позиције Општине 

- Повећање задовољства корисника услуга Општине 

Главне активности: 

- Упознавање са захтјевима стандарда 

- Идентификација постојећих процеса и процедура 

- Документовање процеса 

- Имплементација процедура 

- Интерна контрола (примјена ЦАФ методологије) 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

 10.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
 2.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

 Грађани и радници у општинским службама 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 1. Оперативни циљ 1.2 

Унапређење рада општинских служби 
Eдуковани, мотивисани и компетентни општински 

службеници 

Пројекат 3: Пројекат свеобухватне едукације запослених у општинској администрацији 

Опис пројекта: 

Модерна општинска администрација стално треба унапређивати свој рад, како би 

одговорила потребама корисника њених услуга и како би дошла у ред развијених и 

модерних општина. Један од начина унапређења рада је континуиран процес 

едукације запослених. Едукација не може бити препуштена случају, него ју је 

потребно пажљиво испланирати и реализовати. Након анализе потребних 

квалификација запослених и утврђивања недостатака у компетенцијама запослених, 

ствара се програм едукације, који на крају бива проведен.    

Очекивани 

резултати: 

 Информатички писмени запослени 

 Унапријеђене компетенције код руководилаца 

 Пружене услуге корисницима на вишем нивоу 

Главне активности: 

 Анализа тренутних компетенција запослених у општинској администрацији 

 Креирање програма едукације 

 Избор предавача, локације и термина извођења 

 Реализација едукације 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

60.000 КМ Износ трошкова у првој 

години реализације: 
5.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске, донатори 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Општински службеници 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа, донаторске организације, организације за едукацију 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 1. Оперативни циљ 1.3 

Унапређење рада општинских служби Формирање електронских база података 

Пројекат 4: Успостављање и ажурирање ГИС (географски информациони систем) базе података 

Опис пројекта: 

Са увођењем ГИС-а је дјелимично започето, у оквиру пројекта ПЛУД- унапређење 

управљања пољопривредним земљиштем на подручју општине Петрово (тзв економско-

еколошко зонирање и приступ бази података по ГИС-у). 

Очекивани 

резултати: 

- Набављен софтвер 

- Едуковани запослени који ће радити на успостављању и одржавању ГИС базе 

података. 

- Прикупљени потребни подаци 

- Софтвер пуштен у рад и редовно се ажурира 

Главне активности: 

- Избор добављача 

- Куповина софтвера и едукација запослених 

- Прикупљање свих потребних података 

- Дигитализација података о инфраструктури 

- Пуштање софтвера у рад и редовно ажурирање 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

100.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
10.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Општинске службе, Домаћи и страни инвеститори, комунална предузећа, грађани 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 1 Оперативни циљ 1.3 

Унапређење рада општинских служби Формирање електронских база података 

Пројекат 5: Креирање базе података за аналитичко праћење развоја општине 

Опис пројекта: 

Успостављање анлитичке базе података о релевантним показатељима развоја општине, 

као што су нпр: број становника, број ученика у школама, број предузећа, број 

запослених, незапослених и других варијабли које ће омогућити аналитичко праћење 

развоја Општине. Социо-економска анализа је аналитичка подлога за израду 

стратешких докумената, те је потребно успоставити адекватан систем прикупљања и 

анализе података. 

Очекивани 

резултати: 

- Сви подаци регистрованих правних и физичких лица на једном мјесту 

- Стварно сагледавање и праћење привредног развоја 

- Могућност благовременог реаговања на промјене у привредном сектору 

Главне активности: 

- Одабир и набавка софтвера 

- Избор и едукација кадрова 

- Прикупљање података 

- Обрада и ажурирање информација 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

8.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
8.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Општинска управа, домаћи и страни инвеститори, комунална предузећа, грађани 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 2 Оперативни циљ 2.1 

Динамичан економски развој Реализација успостављених пословних зона 

Пројекат 6: Активирање пословне зоне Сочковац 

Опис пројекта: 

Подразумијева инфраструктурно уређење и припрему локације у мјесту Сочковац 

(површине од 134,70 ха, која је Урбанистичким планом из 1977. добила статус 

индустријског земљишта) за предузетнике и привредне инвеститоре. Након комплетирања 

планске документације и обезбјеђивања основне комуналне инфраструктуре, микролокације 

ће бити под врло повољним условима понуђене локалним привредницима и потенцијалним 

инвеститорима из окружења, укључујући и иностране инвеститоре. Све процедуре и 

одобрења за рад у пословној зони биће максимално поједностављени. 

Очекивани 

резултати: 

- Завршена парцелизација са плановима адаптације постојећих објеката и градње 

нових објеката и отворених површина 

- План уређења инфраструктуре 

- Дефинисани услови и стимулације за предузећа у пословној зони 

- Припремљен план промоције пословне зоне 

- Најмање 1000 потенцијалних корисника и инвеститора упознато са приликама 

и олакшицама које нуди пословна зона 

Главне активности: 

- Формирање пројектног тима и организовање административних услуга 

- Рјешавање имовинских односа и књижење на општину Петрово 

- Анализа инфраструктуре и израда плана развоја инфраструктуре 

- Идентификација потенцијалних корисника и инвеститора 

- Дефинисање услова и олакшица за потенцијалне кориснике и инвеститоре 

- Припрема плана промоције 

- Активности промоције 

- Склапање уговора са корисницима и инвеститорима 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

200.000 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
20.000 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске, Предприступна средства ЕУ и остали страни 

донатори. 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Страни и домаћи инвеститори 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 2 Оперативни циљ 2.1 

Динамичан економски развој Реализација успостављених пословних зона 

Пројекат 7: Активирање пословне зоне Петрово 

Опис пројекта: 

Подразумијева инфраструктурно уређење и припрему локације у мјесту Петрово (површине 

од 19,49 ха, која је Урбанистичким планом из 2004. добила статус индустријског земљишта) 

за предузетнике и привредне инвеститоре. Након комплетирања планске документације и 

обезбјеђивања основне комуналне инфраструктуре, микролокације ће бити под врло 

повољним условима понуђене локалним привредницима и потенцијалним инвеститорима из 

окружења, укључујући и иностране инвеститоре. Све процедуре и одобрења за рад у 

пословној зони биће максимално поједностављени. 

Очекивани 

резултати: 

- Завршена парцелизација са плановима адаптације постојећих објеката и 

градње нових објеката и отворених површина 

- План уређења инфраструктуре 

- Дефинисани услови и стимулације за предузећа у пословној зони 

- Припремљен план промоције пословне зоне 

- Најмање 1000 потенцијалних корисника и инвеститора упознато са приликама 

и олакшицама које нуди пословна зона 

Главне активности: 

- Формирање пројектног тима и организовање административних услуга 
- Рјешавање имовинских односа 

- Анализа инфраструктуре и израда плана развоја инфраструктуре 

- Идентификација потенцијалних корисника и инвеститора 

- Дефинисање услова и олакшица за потенцијалне кориснике и инвеститоре 

- Припрема плана промоције 

- Активности промоције 

- Склапање уговора са корисницима и инвеститорима 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

600.000 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
400.000 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске, Предприступна средства ЕУ и остали страни 

донатори. 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Страни и домаћи инвеститори 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 2 Оперативни циљ 2.1 

Динамичан економски развој Реализација успостављених пословних зона 

Пројекат 8: Просторно ширење пословне зоне Карановац 

Опис пројекта: 

Подразумијева ширење већ успостављене пословне зоне у мјесту Карановац. Ова зона, као и 

зоне у Петрову и Сочковцу је предвиђена за предузетнике и привредне инвеститоре, 

поготово из области перадарства. Нагласак на перадарству је због дугогодишње традиције, 

као и због већ постојеће инфраструктуре. Због расцјепканости ове пословне зоне и 

недовољне површине, радиће се у два правца: просторно ширење зоне и повезивање 

појединих њених дијелова. Микролокације и у овој зони ће бити под врло повољним 

условима понуђене локалним привредницима и потенцијалним инвеститорима из окружења, 

укључујући и иностране инвеститоре. Све процедуре и одобрења за рад у пословној зони 

биће максимално поједностављени. 

Очекивани 

резултати: 

- Израђен план просторног ширења зоне и повезивања њених појединих 

дијелова 

- Завршена парцелизација са плановима адаптације постојећих објеката и 
градње нових објеката и отворених површина 

- План уређења инфраструктуре 

- Дефинисани услови и стимулације за предузећа у пословној зони 

- Припремљен план промоције пословне зоне 

- Најмање 1000 потенцијалних корисника и инвеститора упознато са приликама 

и олакшицама које нуди пословна зона 

Главне активности: 

- Формирање пројектног тима и организовање административних услуга 

- Рјешавање имовинских односа 

- Анализа просторног ширења пословне зоне и повезивања њених дијелова 

- Анализа инфраструктуре и израда плана развоја инфраструктуре 

- Идентификација потенцијалних корисника и инвеститора 

- Дефинисање услова и олакшица за потенцијалне кориснике и инвеститоре 

- Припрема плана промоције 

- Активности промоције 

- Склапање уговора са корисницима и инвеститорима 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

150.000 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
50.000 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске, Предприступна средства ЕУ и остали страни 

донатори. 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Страни и домаћи инвеститори 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 2 Оперативни циљ 2.2 

Динамичан економски развој Јачање конкурентске способности Општине 

Пројекат 9: Активна политика комуналних накнада 

Опис пројекта: 

Формиран пројектни тим општинске управе допуњен представницима привреде и, 

евентуално, спољним експертима, преиспитаће све комуналне накнаде и таксе, 

упоредити  их са окружењем, са срединама сличним Петрову и, посебно, са локалним 

јединицама које предњаче у развоју малих и средњих предузећа и привлачењу 

инвеститора. На основу тога креираће политику и конкретна рјешења за комуналне 

накнаде и таксе за општину Петрово, тако да та рјешења буду стимулативна за 

привлачење инвеститора и развој. 

Очекивани 

резултати: 

- Јединствен преглед комуналних накнада и такса,  са ефектима (фискалним и 

развојним) 

- Упоредни преглед са одабраним конкурентским срединама 

- Нацрт нових рјешења  са симулацијом ефеката примјене 

- Нацрт стимулативне  политике и конкретних нормативних рјешења прихваћен 

од свих актера (укључујући представнике локалне пословне заједнице) 

Главне активности: 

- Формирање интерресорног пројектног тима и разрада пројектног задатка  

- Инвентура и анализа комуналних накнада  

- Упоређивање са добрим примјерима из окружења – анализа најбољих пракси 

- Креирање система стимулативних рјешења  

- Симулација утицаја рјешења на буџетске приходе и оптерећеност за обвезнике  

- Усвајање приједлога стимулативне политике и рјешења у Скупштини општине   

- Примјена и праћење  

- Промоција према потенцијалним инвеститорима 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

3.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
1.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Привредници 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 2 Оперативни циљ 2.3 

Динамичан економски развој Развој предузетничке инфраструктуре 

Пројекат 10: Отварање бизнис инкубатора 

Опис пројекта: 

При оснивању предузећа већина људи се суочава са проблемом недостатка средстава, 

али и знања у области истраживања тржишта, менаџмента и финансија. Стога овај 

пројекат има за циљ оснивање ефикасног и функционалног бизнис инкубатора који ће 

људима помоћи у реализацији пословних идеја током почетних година рада. За 

реализацију овог пројекта прво је потребно обезбиједити простор у који ће се смјестити 

бизнис инкубатор. Након тога, потребно је да се направи правилник по којем ће 

инкубатор функционисати, да се изврши обука запослених за рад у бизнис инкубатору, 

као и да се на крају изврши свеобухватна промоција о предностима и услугама које би 
нудио бизнис инкубатор за будуће предузетнике.  

  

Очекивани 

резултати: 

- Потенцијални предузетници су информисани о успостављању инкубатора 

- Извршена едукација за потенцијалне предузетнике  

- Генерисање пословних идеја и комплетирање пословних планова 

потенцијалних предузетника 

- Формирање микро и малих предузећа 

- Пружена подршка формираним предузећима током прве 3 године 

Главне активности: 

- Израда правилника о функционисању пословног инкубатора 

- Обезбјеђење простора за бизнис инкубатор 

- Организовање обуке за отпочињање властитог бизниса и пружање помоћи 

полазницима приликом израде пословних планова  

- Избор станара инкубатора  

- Праћење рада станара и пружање стручне и финансијске подршке  

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

150.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
5.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске, Предприступна средства ЕУ и остали страни 

донатори. 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Потенцијални предузетници 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 2 Оперативни циљ 2.4 

Динамичан економски развој Привлачење инвеститора 

Пројекат 11: Промоција општине као погодног мјеста за инвестирање 

Опис пројекта: 

Овај пројекат има за циљ привлачење домаћих и страних инвестиција на подручје 

општине Петрово.  Резултат ових активности треба бити отварање нових предузећа и 

радних мјеста. Општина треба да има активну улогу у привлачењу инвеститора. 

Помоћу медија, издавања једноставних брошура, прављења информативног дијела 

интернет странице посвећеног инвеститорима, циљним слањем поште потенцијалним 

улагачима, организованог одласка на сајмове и слично, потребно је активно вршити 

промоцију Општине као погодног мјеста за покретање пословних подухвата. 

Инвеститори се могу привући обезбјеђењем земљишта или просторија, ослобађањем од 
општинских такси, уређеном инфраструктуром, и слично. Након привлачења 

инвеститора, потребно је за нове и већ присутне инвеститоре развити услуге накнадне 

бриге и одржавања како би се осигурао њихов останак и нова улагања. 

Очекивани 

резултати: 

- Израђен дио интернет странице који пружа информације за инвеститоре 

- Послате информације различитим институцијама у Р.Срспкој и иностранству о 

могућностима улагања у Општину 

- Израђени промотивни материјали за инвеститоре 

- Формирана база података привредника из иностранства, поријеклом са Озрена 

- Организација конференције „И ја могу инвестирати у општини Петрово“ 

Главне активности: 

- Израда дијела интернет странице општине посвећеног инвеститорима 

- Обавјештавање привредних комора, представништава Р.Српске у свијету, 

амбасада итд. о инвестиционим потенцијалнима Општине 

- Израда промотивних материјала 

- Израда базе података о привредницима из иностранства, поријеклом са Озрена 

- Организовање конференција о инвестиционим потенцијалима општине 

Петрово 

- Посјећивање секторских сајмова 

- Директно слање информација потенцијалним инвеститорима итд. 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

50.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
5.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, ФИПА, Влада Републике Српске, Претприступна средства ЕУ и остали страни 

донатори. 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Потенцијиални инвеститори 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 2 Оперативни циљ 2.4 

Динамичан економски развој Привлачење инвеститора 

Пројекат 12: Израда карте ресурса општине Петрово 

Опис пројекта: 

Пројекат обухвата анализу ресурса на подручју општине Петрово, која подразумијева 

сачињавање инвентара (пописа) ресурса, стања у коме се налазе и степен 

искориштености. Анализа ће, такође,  показати и препреке за њихово кориштење. На 

основу анализе стања ресурса и анализе препрека за кориштење, биће израђена карта 

ресурса која ће садржавати  приједлоге, идеје као и мјере које ће омогућити стављање 

ресурса у функцију, као и мјере заштите ресурса од свих облика угрожавања, тамо гдје 

се то оцијени као неопходно. То ће омогућити потенцијалним инвеститорима и осталим 

заинтересованим странама увид у расположиве ресурсе, њихову намјену и могућност 

њиховог коришћења. Ово ће омогућити о органима који планирају развој да на бази 

расположивих ресурса дефинишу нове развојне пројекте.  

Очекивани 

резултати: 

- Израђена детаљна анализа стања локалних ресурса  

- Мапирани  ресурси са категоризацијом искориштености и могуће намјене 

- Омогућена лакша доступност информација 

- Повећана заинтересованост инвеститора 

- Повећан степен заштите ресурса од уништења 

- Повећана рационалност у коришћењу ресурса 

Главне активности: 

- Дефинисање пројектног задатка  

- Избор реализатора пројекта  

- Прикупљање информација и  анализа стања 

- Израда инвентара ресурса 

- Израда карте ресурса са категоризацијом и базом података о степену 

искориштености и могуће угрожености 

- Анализа препрека за кориштење 

- Елаборирање приједлога за коришћење идеја за нове пројекте и/или мјера 

заштите    

- Презентација заинтересованим странама 
Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

 30.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
15.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, донаторска средства, Влада Републике Српске. 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Инвеститори, локална администрација, донатори 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општина Петрово 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова  
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Стратешки циљ 2  Оперативни циљ 2.4 

Динамичан економски развој Привлачење инвеститора 

Пројекат 13: Јавно – приватно партнерство (ЈПП) 

Опис пројекта: 

Јавно-приватно партнерство је врло ефикасна модел финансирања пројеката, нарочито 

када се ради о крупним инфраструктурним пројектима, гдје средства општине нису 

довољна.  Поред крупних инфраструктурних пројеката, овај модел финансирања се 

може искористити и за изградњу привредних, туристичких, спортских и других 

капацитета. Овај пројект би приближио и детаљно разрадио моделе јавно-приватног 

партнерства примјенљивих у нашем законодавном оквиру. 

Очекивани 

резултати: 

- Формирана листа пројекта који се могу финансирати путем јавно – приватног 

партнерства 

- Израђене студије економске оправданости за појединачне пројекте 

- Потписани уговори са приватним партнерима 

Главне активности: 

- Одабир пројеката који се могу финансирати путем јавно – приватног 

партнерства 

- Израда студије оправданости за сваки поједини пројекат  

- Израда приједлога конкретног пројекта 

- Израда документације 

- Објављивање јавног позива 

- Избор приватног партнера 

- Склапање уговора о реализацији пројекта 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

Није могуће 

процијенити 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
Није могуће процијенити 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, приватни капитал, донаторска средства, Влада Републике Српске. 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Општинска администрација, приватни партнер, грађани 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 3  Оперативни циљ 3.1 

Рурални развој, развој туризма и заштита 

животне средине 
Подстицање развоја пољопривредне производње 

Пројекат 14: Програм подстицаја примарне пољопривреде 

Опис пројекта: 

Пољопривредна производња на подручју општине је изразито натуралног карактера. Доминантна 

су мала приватна газдинства која имају разноврсну производњу претежно намијењену властитој 

рeпродукцији газдинства (домаћинства). Релативно мале количине сточарских производа (месо и 

млијеко) и нешто воћа и поврћа је намијењено тржишту. Индивидуални посјед је расцјепкан на 

већи број парцела што додатно усложњава производњу. Програм даје : 

- осмишљено оријентисање и димензионисање пољопривредне производње у правцу тржишне 

производње за коју постоји организивано тржиште 

- Изградња производних капацитета, који величином и локацијом задовољавају  захтјеве 

организованих купаца и обезбјеђују довољно профита за економску одрживост фарме и 

породичног газдинства 

- Организовање пољопривредних газдинстава у пољопривредне задруге и кластере 

- Едукација пољопривредних произвођача за организовану  тржишну  пољопривредну 

производњу, бизнис планирање, ХАЦЦП и друге стандарде 

Очекивани 

резултати: 

Повећан број газдинстава способних за тржишну утакмицу, едукованих на пилот 

пројектима и подржаних кроз програм подстицаја развоју примарне пољопривреде 

Главне активности: 

 Дефинисање комплетне методологије провођења програма 

 Анализа пољопривредних газдинстава 

 Димензионисање потребних средстава за реализацију 

 Избор пољопривредних газдинстава 

 Припрема пројектне документације за конкртене фарме и погоне 

 Израда процедура приступа пољопривредних газдинстава подстицајима 

 Организација изградње капацитета и заснивања пољопривредне производње на фармама 

 Едукација пољопривредних произвођача  

 Припрема за ЕУ фондове 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

300.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
50.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

ЕУ фондови, буџет општине, подстицаји Владе РС 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Пољопривредна газдинства општине Петрово, остали пољопривредни произвођачи 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 3 Оперативни циљ 3.2  

Рурални развој, развој туризма и заштита 

животне средине 
Развој мини погона у руралу 

Пројекат 15: Прерада воћа и поврћа 

Опис пројекта: 

Миграције из руралног дијела у урбани су узроковане прије свега недостатком радних мјеста у 

руралном подручју тј. привредних активности које би допринијеле њиховом настанку. Рурална 

популација нема довољно информација и знања у вези са покретњем бизниса, техничких знања у 

вези са стандардизацијом, сертификацијом, технологијама прераде, маркетингом и организацијом 

продаје. Тренутно не постоје развијени доступни механизми подршке развоју руралне економије, 

као што су едукативни програми, консултантски сервиси, олакшан приступ финансијама и 

информацијама, те промоција предузетништва у пољопривреди и туризму. 

Главни циљ пројекта је унапређење животног стандарда и окружења за развој руралне економије 

у општини Петрово. 

Имајући на уму постојеће ресурсе и искуства, могуће је провођењем доле предложених 

активности покренути рад мини погона за производњу специфичних високовриједних производа, 

те кроз едукацију, промоцију и информисање створити услове за покретање привредних 

активности и отварање нових радних мјеста, оживљавање села и стварање амбијента привлачног 

за живот млађе популације. 

Очекивани 

резултати: 

- Повећана свијест, ниво знања и приступ инфомацијама за фармере и потенцијалне предузетнике 

у вези са сљедећим темама: диверсификовање руралне економије, покретање бизниса, израда 

пословног плана и организација предузећа. стандардизација, сертификација и технологије 

производње, маркетинг и развој тржишта, функционално удруживање-формирање 

кластера/удружења 

- Покренуто минимално 6 мини погона, унапријеђена производња и валоризован један број 

традиционалних производа: дорадни центар за поврће и/или воће, брендирање ракије и добијање 

сертифката, формирање ракијске цесте 

- Унапријеђено тржиште традиционалним производима (развијен маркетинг план, развијен 

минимално 1 бренд, успостављени канали дистрибуције)  

Главне активности: 

- Едукација и промоција - Организација 6 семинара и 6 инфо-дана за мин 80 корисника, припрема 

најмање 3 врсте едукативних брошура и информационе базе  

- Избор корисника путем оцјене најбољег пословног плана, те подршка за набавку опреме и 

техничка помоћ фармерима при инсталацији опреме и организацији производње 

- Промотивне активности: израда wеб портала, наступ на сajмовима (неколико домаћих и 

организација 1 самосталног сајма у Петрову  и манифестације за промоцију малог бизниса 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

180.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
10.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, ЕУ фондови, Влада РС  

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Пољопривредни произвођачи 

Потенцијални 

имплементатори: 
Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 3 Оперативни циљ 3.2 

Рурални развој, развој туризма и заштита 

животне средине 
Развој мини погона у руралу 

Пројекат 16: Развој пластеничке производње 

Опис пројекта: 

Пластеничка производња има велики потенцијал да буде значајан фактор у развоју пољопривреде 

у општини Петрово са потенцијалним годишњим бруто повратом 2-3 пута већим од капиталних 

улагања. Међутим, да би се ово постигло потребно је пуно ангажовање индивидуалних 

узгајивача, Општине, као и одговарајућих институција које располажу средствима која могу бити 

пласирана у виду кредита и/или донација. Промјене које требају бити урађене као и капитал 

потребан за њихово спровођење нису толико велике када се то тиче сета питања која треба 

ријешити. Међутим са становишта индивидуалног произвођача то може бити значајан напор, 

поготово без оперативне подршке, остваривања услова за ефикасну производну и приступа 

адекватним кредитима и подстицајима.  

Очекивани 

резултати: 

- израђени стратешки документи и пројекти 

- одржане едукације за потенцијалне кориснике 

- обезбијеђена нова радна мјеста 

- уведени стандарди за израду и постављање пластеника 

- најмање 10 нових пластеника је у функцији 

Главне активности: 

- Израда студије стања и заинтересованости пољопривредних произвођача и примјера 

добре праксе као и остали аспекти развоја пластеничке производње која се користи као 

главна, допунска дјелатност или као хоби  

- Израда пројеката типских пластеника са дефинисањем величине пластеника који могу 

обезбиједити тржишну производњу, уз поштовање прецизно дефинисане технологије 

производње 

- Формирање одговарајуће организационе форме, која ће омогућити развој 

специјалистичких функција производње, продаје, набавке у оквиру постојеће задруге или 

ван ње 

- Обезбјеђење система едукације, како оних који почињу тако и оних који већ имају 

пластенике кроз савјетодавну службу и задругу  

- Увођење стандарда (величина и тип пластеника, технологија, паковање итд.)  

            - Израда и обезбеђивање програма подстицаја од стране Општине 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

90.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
10.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Пољопривредни произвођачи 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа, задруга 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 3 Оперативни циљ 3.2 

Рурални развој, развој туризма и заштита 

животне средине 
Развој мини погона у руралу 

Пројекат 17: Откуп гљива, шумског, зачинског и љековитог биља 

Опис пројекта: 

Простор општине Петрово познат је по обиљу шумског и љековитог биља, са пуно гљива . Не 

постоји организовани откуп, дорада и прерада, те њихова припрема за тржиште. Овим пројектом 

се започиње и ревитализација Земљорадничке задруге, која у својим активностима додаје и 

активности откупа гљива, шумског љековитог и зачинског биља, те њиховог припремања за даљу 

прераду и тржиште . 

Очекивани 

резултати: 

Организован откуп шумског воћа и биља, запошљавање чланова породичних газдинстава и 

урбаног становништва, јачање пословања задруге, припрема за организовано гајење 

љековитог и зачинског биља, као и њихова финална прерада 

Главне активности: 

 Сагледавање ресурса општине Петрово у области шумског и љековитог биља 

 оспособљавање зaдруге за откуп, израда пословног плана 

 едукација заинтересованих откупљивача 

 набавка потребне опреме  

 откуп биља и пласман 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

120.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
10.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Пољопривредни произвођачи, пољопривредна газдинства и урбано становништво, 

задруга  

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа, задруга  

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 3. Оперативни циљ 3.3 

Рурални развој, развој туризма и заштита 

животне средине 
Ревитализација задругарства 

Пројекат 18: 
Ревитализација задругарства и повезивање произвођача са прерађивачима 

пољопривредних производа 

Опис пројекта: 

Заједничким радом ангажованог експертског тима и интерног менаџерског тима урадиће се 

анализа тренутног стања у којем се налази задругарство, план ревитализације и реалистичан 

пословни план, са планом финансирања који ће бити презентован заинтересованим 

финансијерима (општина, Влада РС, банка, евентуални донатор...). 

Овим пројектом се организовано подржава стварање продуктивних веза између пољопривредних 

произвођача и прерађивача пољопривредних производа, тако да обје стране остваре користи за 

које су заинтересоване: произвођачи сигуран и економски исплатив откуп, а прерађивачи 

поуздано, квалитетно и економски повољно тржиште сировина. Притом општинска управа 

олакшава, убрзава и осигурава успостављање таквих веза. 

Очекивани 

резултати: 

- План ревитализације задруге усвојен од стране свих релевантних актера 

- Снимљено стање понуде и установљене потребе пољопривредних произвођача у 

општини Петрово 

- Формирана шира листа потенцијалних и ужа листа заинтересованих прерађивача, са 

прегледом потреба 

- Организовани састанци између представника произвођача, дистрибутера и 

заинтересованих прерађивача 

- Потписани протоколи о сарадњи са заинтересованим прерађивачима 

- Усаглашене инвестиције са прерађивачима и произвођачима 

- Раст пољопривредне производње и откупа... 

Главне активности: 

- Разрада методологије и инструмената за снимање стања и потреба 

- Снимање стања понуде и потреба пољопривредних произвођача на одговарајућем 

узорку 

- Формирање шире листе и контактирање прерађивача 

- Формирање уже листе заинтересованих прерађивача, са испитивањем њихових услова и 

потреба 

- Израда акционог плана организовања радних састанака произвођача и прерађивача 

- Одржавање састанака 

- Припрема и потписивање протокола са прерађивачима 

- Усаглашавање потребних инвестиција 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

125.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
75.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске,  

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Пољопривредни произвођачи 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 3 Оперативни циљ 3.4 

Рурални развој, развој туризма и заштита 

животне средине 
Развој туристичких капацитета 

Пројекат 19: Развој етно туризма 

Опис пројекта: 

Пројекат развојa етно туризма подразумијева изградњу етно паркова а има за циљ пуно 

искоришћавање ових простора с обзиром на њихову богату традицију. Најновији трендови у 

туризму потврђују да етно туризам доживљава своју пуну афирмацију у нашем најближем 

окружењу, што представља додатни мотив за унапређење туристичке понуде овог облика 

туризма. Етно парк подразумијева обнову и реконструкцију старих објеката (кућа и штала с 

некадашњим старим изгледом) и опремање простора који би служио у сврху репрезентовања 

живота којим се некада живјело. Реализација пројекта обухвата израду студије изводљивости 

изградње етно парка, мобилизацију локалне заједнице на његовој изградњи, саму изградњу, те 

отварање парка и његову промоцију. Развојем етно туризма на овим просторима значајно би се 

проширио туристички садржај. 

Очекивани 

резултати: 

- Повећање броја туриста и прихода од туризма 

- Обогаћивање туристичке понуде 

- Спречавање одлива локалног становништва из руралног подручја  

- Очување традиције  

- Повећање запослености 

Главне активности: 

- Студија изводљивости изградње етно парка  

- Укључивање надлежних органа, културно-умјетничких друштава и других сличних 

организација у активности на изградњи парка 

- Изградња етно парка 

- Почетак рада етно парка 

- Промоција етно парка 

- Успостављање сарадње са сличним парковима из окружењу 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

60.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
30.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске, донаторска средства 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Туристи, грађани општине Петрово 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 3 Оперативни циљ 3.4 

Рурални развој, развој туризма и заштита 

животне средине 
Развој туристичких капацитета 

Пројекат 20: Развој религијског туризма 

Опис пројекта: 

Пројекат има за циљ развој религијског туризма кроз обједињавање укупних 

религијских потенцијала у туристичке сврхе. Суштина се састоји у потпуном 

искориштавању потенцијала вјерског туризма. Православним црквама и манастирима, 

али и историјским споменицима пружила би се подршка у изградњи капацитета за 

пријем и смјештај вјерника и туриста. Овим би се религијски објекти оспособили да, 

осим мјеста у којима се до сада вршило само материјално упражњавање вјере, постану 

мјеста са пуним туристичким потенцијалом.  

Очекивани 

резултати: 

- Повећање броја туриста и прихода од туризма 

- Обогаћивање туристичке понуде 

- Очување изворних религијских обичаја  

- Повећање запослености 

- Спречавање одлива локалног становништва из руралног подручја  

Главне активности: 

- Анализе потенцијала религијског туризма ширег подручја општине 

- Укључивање надлежних органа власти, религијских заједница, културно-

умјетничких друштава и других сличних организација у активности 

формирања понуде религијског туризма 

- Изградња нових и реконструкција постојећих религијских објеката 

- Промоција религијског туризма 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

50.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
25.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске, Српска Православна црква, донатори 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Туристи, грађани општине Петрово 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа, Српска православна црква 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 3 Оперативни циљ 3.4 

Рурални развој, развој туризма и заштита 

животне средине 
Развој туристичких капацитета 

Пројекат 21: Пројектовање и опремање туристичке зоне „Калуђерица“ 

Опис пројекта: 

Подразумијева детаљно урбанистичко пројектовање, инфраструктурно уређење и припрему 

локације у МЗ Калуђерица (површине од цца 18 ха) за потенцијалне инвеститоре. Након 

комплетирања планске документације и обезбјеђивања основне комуналне инфраструктуре, 

микролокације ће под повољним условима понуђене потенцијалним домаћим и страним 

инвеститорима. Процедуре и одобрења за рад у туристичкој зони „Калуђерица“ ће бити 

поједностављене. 

Очекивани 

резултати: 

- Разрађен Урбанистички пројекат туристичке зоне 

- Извршена парцелизација са плановима градње нових објеката и отворених 

површина 

- План уређења инфраструктуре 

- Дефинисани услови и стимулације за инвеститоре у туристичкој зони 
- Припремљен план промоције туристичке зоне са промотивним материјалима 

- Најмање 1000 потенцијалних корисника и инвеститора упознато са приликама 

за улагање у туристичкој зони 

- Повећање броја туриста и прихода од туризма 

- Обогаћивање туристичке понуде 

Главне активности: 

- Формирање пројектног тима за разраду пројектног задатка 

- Рјешавање имовинских односа са ЈП Шуме Републике Српске и књижење на 

општину Петрово 

- Разрада Урбанистичког пројекта 

- Анализа инфраструктуре и израда плана развоја инфраструктуре 

- Идентификација потенцијалних корисника и инвеститора 

- Организовање административних услуга за туристичку зону 

- Дефинисање услова и олакшица за потенцијалне инвеститоре 

- Припрема плана промоције и промотивних материјала 

- Активности промоције 

- Склапање уговора са корисницима и инвеститорима 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

300.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
50.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске, донатори 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Инвеститори, Туристи, грађани општине Петрово 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 3 Оперативни циљ 3.4 

Рурални развој, развој туризма и заштита 

животне средине 
Развој туристичких капацитета 

Пројекат 22: Културно-спортска манифестација „Госпојински сусрети“ 

Опис пројекта: 

Културно спортска манифестација „Госпоjински сусрети“ покреће се због жеље да 

вјерски скуп за Велику Госпоjину код манастира Свети Никола који у периоду од 22.08. 

до 28.08. посјети неколико десетина хиљада људи добије нове садржаје.  

Досадашња пракса је показала да овај догађај може бити употпуњен увођењем нових 

садржаја, који ће привући додатни број посјетилаца.  

Кроз реализацију манифестације промовисаће се туристички потенцијали општине 

Петрово, али постићи и потребни финансијски ефекти. 

Очекивани 

резултати: 

- Већи број понуђених садржаја 

- Веће задовољство редовних посјетилаца 

- Повећан број нових посјетилаца 

- Препознатљивост догађаја на регионалном нивоу 

- Потпунија туристичка понуда 

Главне активности: 

- Ликовно саборовање  

- Пјесничке вечери  

- Сусрети планинара и извиђача на Краљици  

- Баскет турнир 

- Наступ културно - умјетничких друштава  

- Продајна изложба слика и домаћих рукотворина  

- Изложба старога новца и фотографија 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

30.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
5.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске, донатори, Српска православна црква 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Туристи, грађани општине Петрово, Српска православа црква 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 3 Оперативни циљ 3.5 

Рурални развој, развој туризма и заштита 

животне средине 
Релизација приоритетних пројеката ЛЕАП-а 

Пројекат 23: 
Израда Плана управљања отпадом на подручју општине Петрово  

 

Опис пројекта: 

На подручју општине Петрово успостављено је пружање комуналне услуге одвоза 

кућног отпада из домаћинства и отпада из привредних објеката од 2005.године. 

Прикупљање и одвоз отпада из домаћинства се врши у урбанијим дијеловима MЗ-а. 

Грађани отпад одлажу у властите канте за отпад, а исти се од стране наведеног 

комуналног предузећа одвози седмично. На подручју Општине нема селективног 

прикупљања и раздвајања отпада, нити постоји систем рециклаже истог.Такође, на 

подручју Општине нема уређене санитарне депоније за одлагање чвртог комуналног 

отпада. СО Петрово је дана 01.06.2006.године донијела Одлуку о отварању Станице за 
раздвајање чврстог комуналног отпада, те се од наведеног периода прикупљени чврсти 

комунални отпад одлаже у њој, на површини од 5 000м2. Станица је дата на 

привремено кориштење и управљање ЈКП „Вода“ Петрово. Техничко опремање и 

уређење Станице још није извршено.  

Недовољна техничка опремљеност, мали број контејнера који су постављени су само у 

строгом центру Општине, не омогућава ефикасно одлагање смећа. Општина 

информациони систем о корисницима услуга, рутама, контејнерима, итд.   

Први корак у побољшању стања тла је израда Плана управљања отпадом на подручју 

Општине.  

Очекивани 

резултати: 
- Израђен изводљив план управљања отпадом на подручју општине Петрово  

Главне активности: 

- Формирати радну групу за израду Плана управљања отпадом на подручју 

општине Петрово;  

- Одржати консултативне и радне састанаке радне групе за израду Плана 

управљања отпадом на подручју општине Петрово;  

- Ангажовати екстерне експерте за припрему Плана управљања отпадом на 

подручју општине Петрово;  

- Спровести јавне расправе по мјесним заједницама;  

- Упутити приједлог Плана управљања отпадом на подручју општине Петрово 

Скупштини општине Петрово на усвајање  

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

5.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
1.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, донатори 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Грађани општине Петрово 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 4 Оперативни циљ 4.1 

Унапређење друштвене и комуналне 

инфраструктуре 

Унапређење квалитета људских ресурса на територији 

општине 

Пројекат 24: Преквалификација у функцији тржишта рада 

Опис пројекта: 

Досадашња искуства су показала да послодавци имају потребе за једним типом радне 

снаге, а на тржишту рада општине имамо незапослена лица, чија квалификација не 

одговара овим потребама. Да би се незапослена радна снага приближила потребама 

постојећих и будућих послодаваца, неопходно је извршити анализу приватног сектора и 

потенцијалних инвеститора, како би се утврдиле њихове потребе за радном снагом. На 

основу урађене анализе, као и анализе квалификација постојеће радне снаге, потребно 

је направити програм за унапређење и усавршавање вјештина и знања незапослених, 

односно програм преквалификације. Такође, у конкретним случајевима, када 
послодавац има потребу да запосли раднике одређених занимања, а не може да их 

пронађе на територији општине, обраћа се Заводу за запошљавање и наводи кадрове 

који су му потребни. Завод организује неформалну едукацију, како би оспособио 

раднике, које ће послодавац запослити. Пројекат преквалификације треба се 

спроводити у сарадњи са надлежним министарством и Заводом за запошљавање. 

Очекивани 

резултати: 

- Формирана база података о потребама потенцијалних инвеститиора и 

постојећих привредника за радном снагом  

- Формирана база података о постојећој и потребној радној санази 

- Незапослена лица преквалификована за занимања захтјевана од стране 

послодавца или будућег инвеститора 

- Омогућено запошљавање преквалификованих лица 

Главне активности: 

- Анализа потреба потенцијалних и постојећих инвеститора за радном снагом 

- Анализа квалификационе структуре постојеће радне снаге 

- Израда програма преквалификације 

- Избор незапослених лица која ће се преквалификовати 

- Избор организације која ће вршити преквалификацију  

- Одржавање програма преквалификације (едукације) 

- Запошљавање радника 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

45.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
2.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске, Завод за запошљавање Републике Српске, донатори 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Постојећи и нови инвеститори, незапослени 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општинска управа, Завод за запошљавање 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 4 Оперативни циљ 4.2 

Унапређење друштвене и комуналне 

инфраструктуре 
Боља саобраћајна инфраструктура 

Пројекат 25: Изградња „Ковачевог моста“ у Петрову 

Опис пројекта: 

МЗ Петрово, као сједише општине нема путну обилазницу, која би служила за превоз 

терета великим транспортним средствима. Као резултат, свакодневно се терет 

камионима (балвани, грађевински материјал, остала роба) превози кроз сједиште 

општине, односно густо насељено мјесто. На правцу којим пролазе камиони се налазе и 

основна и средња школа, као и зграда општинске администрације, пошта, итд. Да би се 

дугорочн ријешио проблем путне обилазнице, потребно је изградити мост на ријеци 

Јадрини на локацији гдје се сада налази „Ковачев мост“. Изградњом моста би се сав 

теретни саобраћај преусмјерио на алтернативни правац и био би ријешен дугогодишњи 
проблем теретног транспорта.  

Очекивани 

резултати: 

- комплетирана пројектна документација 

- изабран извођач радова 

- демонтиран стари мост 

- изграђен нови мост 

- постављена вертикална сигнализација 

- мост пуштен у саобраћај 

Главне активности: 

- израда потребне документације 

- обезбјеђење извора финансирања 

- процедура избора добављача роба и извођача радова 

- уклањање постојећег моста 

- изградња насипа са обје стране Јадрине 

- изградња новог моста 

- постављање потребне сигнализације 

- завршни радови 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

148.000 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
74.000 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет,  Влада РС, Донатори. 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Грађани и предузећа на територији општине Петрово 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општина Петрово 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 4 Оперативни циљ 4.3 

Унапређење друштвене и комуналне 

инфраструктуре 
Ефикасан водовод и канализација 

Пројекат 26: Унапређење система водоснабдијевања на територији општине Петрово 

Опис пројекта: 

Водоводни систем општине Петрово није уређен и није јединствен. Основни проблеми 

у водоснабдијевању општине су недостатак пројектне документације и непостојање 

катастра подземних инсталација. Не постоји идејно рјешење питања водоснабдијевања 

становништва и индустрије,  а није урађен ни ГИС и хидраулички модел. Један од 

највећих проблема су и мјерења у водоводним системима.  Не  располаже  се  податком  

о  производњи,  али  ни  о  потрошњи  воде.  Нема детаљних истраживања  ни  

капацитета  изворишта.  Не  мјери се захваћена  количина  воде  на  извориштима,  али  

ни потрошена вода код крајњих потрошача. Постојећа  изворишта  и резервоаре је 
потребно санирати, а дијелове дотрајалих цјевовода мијењати, јер се претпоставља је да 

је велики проценат губитака у систему. Дакле, намећу  се  активности детаљних 

анализа постојећих  водоводних  система  са  израдом базе података, истраживања 

издашности изворишта, те санацијом постојећих водоводних система. 

Очекивани 

резултати: 

- урађена пројектна документација 

- уграђени водомјери на кућним прикључцима, извориштима и резервоарима 

- урађен елаборат заштитних зона изворишта 

- изграђени главни дистрибутивно – транспортни цјевоводи 

- реконструисана водоводна мрежа у ВДС у свим МЗ 

- санирани постојећи и изграђени нови резервоари 

- изграђене хлорне станице 

- успостављен систем даљинског управљања 

  

Главне активности: 

- санација система  

(ГИС, хидраулички модел, отклањање кварова, мониторинг над системом и набавка 

опреме за отклањање кварова и израда пројектне документације) 

- изградња нових главних дистрибутивно-транспортних цјевовода  

(реконструкција дистрибутивне мреже у ВДС Карановац, ВДС Сочковац, ВДС Какмуж 

и Петрово) 

- санација постојећих и изградња нових резервора  

(санација каптажа и резервоара, изградња нових резервоара, изградња хлорних станица, 

тј. гасно хлорисање, успостављање система даљинског управљања СКАДА) 
Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

2.350.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
50.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Европска банка за обнову и развој 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Грађани и предузећа на територији општине Петрово 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општина Петрово 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 4 Оперативни циљ 4.3 

Унапређење друштвене и комуналне 

инфраструктуре 
Ефикасан водовод и канализација 

Пројекат 27: Успостављање система наплате воде и одвоза смећа 

Опис пројекта: 

Предузеће ЈКП „Вода“, које је у власништву општине Петрово, тренутно није у 

позицији да само себе финансира, односно није самоодрживо. Општина на индиректан 

начин финансијски подржава његов рад. Да би ово предузеће у потпуности стало на 

ноге, потребно је промијенити начин на који је радило у претходном периоду. Један од 

пројеката који је потребно провести је успостављање система наплате воде и одвоза 

смећа на цијелој територији општине. На овај начин ће се повећати степен 

наплативости од постојећих индивидуалних корисника и предузећа, с једне стране, а са 

друге, почеће се редовно наплаћивати обавезе од корисника који то до сада нису 
радили. 

Очекивани 

резултати: 

- Сви корисници услуга ЈКП «Вода» редовно плаћају обавезе за потрошену воду 

и одвоз смећа  

- Са свим корисницима услуга ЈКП „Вода“ потписани уговори о испоруци воде и 

одвозу смећа 

- Водомјери постављени код свих корисника 

- Покренути поступци наплате према корисницима који не извршавају своје 

обавезе 

- Повећана профитабилности ликвидност ЈКП «Вода» 

Главне активности: 

- Потписивање уговора са корисницима услуге испоруке воде и одвоза смећа 

- Увођење водомјера корисницима који их тренутно немају 

- Хитно поправљање кварова на водоводној мрежи 

- Редован одвоз смећа 

- Редован обилазак и уручивање рачуна свим корисницима услуга ЈКП „Вода“  

- Слање опомена пред тужбу и утуживање корисника који не плаћају услуге 

- Константно иновирање у подизање нивоа услуга ЈКП „Вода“ 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

10.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
2.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

ЈКП „Вода“, Општински буџет, Влада Републике Српске, донатори 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Сви корисници услуга ЈКП „Вода“ 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

ЈКП „Вода“ у сарадњи са општинском управом 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 4 Оперативни циљ 4.4 

Унапређење друштвене и комуналне 

инфраструктуре 
Већи број културних и спортских догађаја 

Пројекат 28: Изградња полуотвореног полигона малих спортова (Спортски центар - Какмуж) 

Опис пројекта: 

Пројекат подразумјева израду пројектне документације, реконструкцију подлоге, 

проширење трибина и наткривање комплетног спортског полигона О.Ш. «Свети Сава» 

у Какмужу (1.000 м2), те развођење расвјете у објекту. У склопу овог полигона налази 

се већ изграђени објекат спорстких свлачионица са изграђеном комуналном 

инфраструктуром и свим пратећим садржајима, који би био укомпонован у 

полуотворени спорстки објекат. Ту је и мања фискултурна сала у склопу основне 

школе, која ће послужити као помоћни објекат новоизграђеног спортског центра- 

Какмуж. Изградњом спортског центра- Какмуж биће створени неопходни услови за 
развој спорта и физичке културе у општини Петрово, а реализацијом овог објекта и 

преласка у затворени спорски објекат - спортску дворану. 

Очекивани 

резултати: 

- Створени услови за формирање нових спортских клубова из различитих 

спортских грана 

- Обезбјеђени услови за бављење спортским активностима за оба пола те свих 

старосних категорија 

- Остварена јача сарадња и подијељена већа одговорност за спорт у општини 

кроз сарадњу на имплементацији пројекта 

- Створени услови за организацију спорских школа и кампова, као и спорских 

приредби 

- Изграђено мјесто за дружење младих 

Главне активности: 

- Формирање пројектног тима за разраду пројекта 

- Усаглашавање приступа и интереса са зантересованим странама 

- Идентификација потенцијалних корисника и инвеститора 

- Израда пројектне документације (грађевински пројекат) 

- Прикупљање финансијских средстава 

- Извођење радова- техничка реализација 

- Промоција пројекта 

- Дефинисање и организација спорстких приредби и манифестација 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

100.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
50.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске, донатори 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Спортски клубови, ученици, рекреативци 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Пројектни тим (представници ОШ, савјета МЗ Какмуж, општине и Спортског савеза, уз 

стручну помоћ консултаната 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 4 Оперативни циљ 4.4 

Унапређење друштвене и комуналне 

инфраструктуре 
Већи број културних и спортских догађаја 

Пројекат 29: Реконструкција спортске сале у Петрову 

Опис пројекта: 

Пројекат обухвата реконструкцију постојеће спортске сале, која се налази у кругу 

основне школе Вук Караџић у Петрову. Постојећа спортска сала није довољна за 

потребе одржавања спортских догађаја затвореног типа у Петрову, па ће бити 

проширена, како би имала ширу намјену него до сада. Један од недостатака постојеће 

сале је тај што она нема трибине, па ће се кроз пројекат реконструкције саградити 

трибине капацитета 350 – 400 мјеста за сједење. Поред тога, прошириће се простор за 

игралишта, те реновирати мокри чворови и свлачионице.  

Очекивани 

резултати: 

- Унапријеђена спортска инфраструктура; 

- Обезбијеђени услови за рад постојећих спортских клубова и друштава; 
- Основани нови спортски клубови из различитих спортских грана; 

- Масовније бављење спортом женске популације и особа са инвалидитетом; 

- Организоване спортске школе за дворанске спортове; 

- Организована спортска такмичења за ученике основних и средњих школа; 

- Организована регионална и републичка спортска такмичења и турнири; 

- Обезбијеђено масовније рекреативно бављење спортом за старије узрасте 

(ветеране); 

- Побољшано здравствено стање дјеце, омладине и осталих грађана општине 

Петрово; 

Главне активности: 

- Дефинисање потребних материјално – техничких услова за реконструцију 

- Дефинисање финансијских извора за реализацију пројекта  

- Доношење одлуке о приступању реализацији  пројекта  

- Израда пројектне документације 

- Реализација пројекта 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

250.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
80.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске, донатори 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Спортски клубови, ученици, рекреативци 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општина Петрово 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 4 Оперативни циљ 4.4 

Унапређење друштвене и комуналне 

инфраструктуре 
Већи број културних и спортских догађаја 

Пројекат 30: Уређење Трга Немањића у Петрову 

Опис пројекта: 

 

Трг Немањића је лоциран у самом центру Петрова, а окружен је објектима зграде 

Општине Петрово, Поште, МУП-а и Земљорадничке задруге. Уређење Трга представља 

пројекат вањског сређивања Дома културе у Петрову. Површина трга је тренутно 

неуређена или дјелимично уређена. Пошто он представља централну тачку општине, 

потребно је извршити изградњу више различитих садржаја, како би Трг био локација за 

одржавање већег броја културних и забавних догађаја на територији општине Петрово. 

   

Очекивани 

резултати: 

- Завршени су сви технички документи потребни за уређење трга; 

- Саобраћајне и паркинг површине су асфалтиране; 

- Изграђене су асфалтне и пјешчане пјешачке стазе са ивичњацима; 

- Завршене су укупно три зелене површине; 

- Постављено је седам клупа за одмор и фонтана; 

- Постављени је систем за одводњу оборинских вода; 

- Постављена је вањска расвјета; 

Главне активности: 

- Израда пројектне документације 

- Изградња саобраћајних и паркинг површина  

- Изградња пјешачких површина  
- Изградња зелених површина 

- Постављање клупа за одмор и фонтане 

- Одводња оборинских вода 

- Постављање вањске расвјете 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

185.000 КМ 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
90.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске, донатори 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Културно – умјетничка друштва, спортске организације, школе, грађани, итд. 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општина Петрово 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 4 Оперативни циљ 4.5 

Унапређење друштвене и комуналне 

инфраструктуре 
Подизање нивоа здравствених услуга 

Пројекат 31: Изградња амбуланте породичне медицине у Карановцу 

Опис пројекта: 

Општина Петрово, као претедент на улазак у круг развијених општина у Републици 

Српској, треба константно радити на побољшању квалитета живота својих становника. 

У циљу даљњег подизања нивоа здравствених услуга на територији општине Петрово, 

приступиће се изградњи амбуланте породичне медицине у МЗ Карановац. Амбуланта 

ће бити приземни објекат површине 14.70 x 11.20 m2, а имаће све потребне садржаје, 

неопходне за пружање основних здравствених услуга за становнике Карановца.  

Очекивани 

резултати: 

- урађена комплетна потребна документација за изградњу 

- изграђен објекат амбуланте породичне медицине 

- објекат спреман за употребу 

Главне активности: 

- комплетирање пројектне документације 

- избор добављача опреме и извођача радова 

- грађевинско - занатски радови 

- водовод и канализација 

- електро и машинске инсталације 

- стручни надзор над извођењем радова 

- примопредаја објекта 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

133.0000 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
70.000 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске, донатори 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Становници МЗ Карановац 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општина Петрово 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Стратешки циљ 4 Оперативни циљ 4.5 

Унапређење друштвене и комуналне 

инфраструктуре 
Подизање нивоа здравствених услуга 

Пројекат 32: Доградња школског објекта (учионица) у подручној школи у МЗ Карановац 

Опис пројекта: 

Због повећаног броја ученика и проширења са петогодишњег на деветогодишње 

школовање у ОШ „Свети Сава“ Какмуж, подручна школа Карановац, у овој школи ће 

се доградити двије учионице. Како постојећи санитарни чвор не задовољава прописе, 

приступиће се и његовој доградњи. Доградња учионица и санитарног чвора се врши на 

постојећем објекту који је лоциран у Карановцу. Реализацијом овог пројекта омогућиће 

се нормални услови за одржавање наставе у овој подручној школи. 

Очекивани 

резултати: 

- урађена комплетна потребна документација за изградњу 

- дограђене двије учионице 

- дограђен санитарни чвор 

- Учионице и санитарни чвор су спремни за употребу 

Главне активности: 

- комплетирање пројектне документације 

- избор добављача опреме и извођача радова 

- грађевинско - занатски радови 

- водовод и канализација 

- електро и машинске инсталације 

- стручни надзор над извођењем радова 

- примопредаја објекта 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                        
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

134.0000 
Износ трошкова у првој 

години реализације: 
70.000 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Општински буџет, Влада Републике Српске (Министарство образовања РС), донатори 

Потенцијални 

корисници 

пројекта: 

Ученици и њихови родитељи у МЗ Карановац 

Потенцијални 

имплементатори 

пројекта: 

Општина Петрово 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Партнерска група за развој Петрова 
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Списак пројеката које ће Општина реализовати уколико се 

нађу извори финансирања:  

 

Редни 

број 
Назив пројекта 

1. Подршка изради и промоцији традиционалних озренских производа домаће радиности 

2. Организовање умјетничких колонија и догађаја – изложбе, представе, сусрети, такмичења 

3. Уређење корита ријеке Спрече са заштитом од поплава 

4. Пројекат уређења трга Немањића 

5. Развој кластера  

6. Рекултивисање запуштених парцела обрадивог пољопривредног земљишта 

7. 
Развој погона на малим породичним домаћинствима (мини сираре, мини клаонице, мини 

мљекаре...) 

8. Развој женског предузетништва 

9. 
Уређење корита ријека и локалних потока који протичу кроз насељена мјеста и поред 

вјерских објеката 

10. Помоћ образовним установама у реновирању и опремању просторија 

11. Уређење аутобуских стајалишта 

12. Унапређење капацитета Озренског омладинског кампа у Чавчиновцу 

13. Побољшање мобилности особа са посебним потребама 

14. Уређење осматрачнице «Градишник» 

15. Равој извиђачког центра «Јошјак» у Какмужу 

16. Организација кућне његе за стара, болесна и лица са посебним потребама 

17. Опремање планинарског дома на Краљици и уређење стаза 

18. Уређење хостела и кампа у Калуђерици 

19. Самозапошљавање кроз покретање властитог посла 

20. Едукација грађана о потреби заштите животне средине 

21. Израда пројектно техничке документације за систем канализације на подручју Општине 

22. Набавка контејнера и канти за отпад за све мјесне заједнице 

23. Утопљавање јавних објеката на територији општине (повећање енергетске ефикасности) 

24.  Изградња «Сувог моста» у Карановцу 

25. Реновирање бине у Дому културе у Петрову 

26. Изградња моста на ријеци Јадрињи 

27. Пројекат реконструкције О.Ш. Вук Караџић, Петрово 
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5. Динамички и финансијски план 

 

Стратешки циљ 1: Унапређење рада општинских служби 

 

 

Пројекти по стратешким циљевима 

Трајање и вријеме имплементације 

 

Износ 

трошкова у 

првој одини 

реализације 

 

Процијењена 

вриједност 

пројекта (КМ) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Е – управа       5.000 20.000 

Успостављање система управљања квалитетом       2.000 10.000 

Пројекат свеобухватне едукације запослених у општинској администрацији       5.000 60.000 

Успостављање и ажурирање ГИС базе података       10.000 100.000 

Креирање базе података за аналитичко праћење развоја општине       8.000 8.000 

УКУПНО  30.000 198.000 
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Стратешки циљ 2: Динамичан економски развој 

 

 

Пројекти по стратешким циљевима 

Трајање и вријеме имплементације 
Износ 

трошкова у 

првој години 

реализације 

Процијењена 

вриједност 

пројекта (КМ) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Активирање пословне зоне Сочковац       20.000 100.000 

Активирање пословне зоне Петрово       400.000 600.000 

Просторно ширење пословне зоне Карановац       50.000 150.000 

Активна политика комуналних накнада       1.000 3.000 

Отварање бизнис инкубатора       5.000 150.000 

Промоција општине као погодног мјеста за инвестирање       5.000 50.000 

Израда карте ресурса општине Петрово       15.000 30.000 

Јавно приватно партнерство       - - 

УКУПНО  496.000 1.083.000 

 

Стратешки циљ 3: Рурални развој, развој туризма и заштита животне средине 

 

 

Пројекти по стратешким циљевима 

Трајање и вријеме имплементације 

 

Износ 

трошкова у 

првој години 

реализације 

 

Процијењена 

вриједност 

пројекта (КМ) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Програм подстицаја примарне пољопривреде       50.000 300.000 

Прерада воћа и поврћа       10.000 180.000 

Развој пластеничке производње       10.000 90.000 

Откуп гљива, шумског, зачинског и љековитог биља       10.000 120.000 

Ревитализација задругарства и повезивање произвођача са прерађивачима       75.000 125.000 

Развој етно туризма       30.000 60.000 

Развој религијског туризма       25.000 50.000 

Пројектовање и опремање туристичке зоне „Калуђерица“       50.000 300.000 
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Културно - спортска манифестација „Госпојински сусрети“       5.000 30.000 

Израда плана управљања отпадом на подручју општине Петрово       1.000 5.000 

УКУПНО  266.000 1.260.000 

 

Стратешки циљ 4: Унапређење друштвене и комуналне инфраструктуре 

 

 

Пројекти по стратешким циљевима 

Трајање и вријеме имплементације 
Износ 

трошкова у 

првој години 

реализације 

Процијењена 

вриједност 

пројекта (КМ) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Преквалификација у функцији тржишта рада       2.000 45.000 

Изградња „Ковачевог моста“ у Петрову       74.000 148.000 

Реконструкција водовода на територији општине Петрово       50.000 2.350.000 

Успостављање система наплате воде и одвоза смећа       2.000 10.000 

Изградња полуотвореног полигона малих спортова (Спортски центар – Какмуж)       50.000 100.000 

Реконструкција спортске сале у Петрову       80.000 250.000 

Уређење Трга Немањића       90.000 185.000 

Изградња амбуланте породичне медицине у Карановцу       70.000 133.000 

Доградња школског објекта (учионица) у подручној школи у МЗ Карановац       70.000 134.000 

УКУПНО  488.000 3.355.000 

5.1. Рекапитулација 

 Износ у КМ 

Пројекти из стратешког циља 1 198.000 

Пројекти из стратешког циља 2 1.083.000 

Пројекти из стратешког циља 3 1.260.000 

Пројекти из стратешког циља 4 3.355.000 

УКУПНО 5.896.000 
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6. Закључак 

Општина Петрово је опредијељена да уђе у круг развијених општина у Републици Српској. Да би 

то урадила, потребно је много напора од стране општинске администрације, као и укљученост свих 

привредних субјеката, образовних институција, српске православне цркве, невладиних 

организација и грађана општине, како би заједничким снагама општину учинили бољим мјестом за 

живот.  

Да би се остварио поменути циљ, потребно је да се реализују сва четири циља постављена у 

Стратегији развоја општине у периоду од 2014. до 2019.године.  

Први корак у правцу интензивног развоја општине је побољшање рада општинских служби у 

општини Петрово. Ефикасан рад општинске администрације ће служити као подршка за рад свих 

горе поменутих актера. 

Највећи број пројеката у овој Стратегији је посвећен економском развоју општине Петрово, јер ће 

повећање броја предузећа и броја радних мјеста довести до вишеструких позитивних ефеката у 

свим сегментима живота општине. Усмјереност на економски развој ће омогућити и развој 

инфраструктуре, културе, образовања, спорта и других области. 

Развоју пољопривреде, као дијела укупне привреде, посвећен је посебан значај, зато што општина 

Петрово има добре предуслове за развој ове привредне гране, а који до сада нису довољно 

искоришћени. 

Развијена инфраструктура, образовање, култура и спорт су неопходни за побољшање квалитета 

живота на подручју општине Петрово, па је Стратегијом развоја предвиђена и реализација 

значајних пројеката из ових области.  

Да би се Стратегија развоја реализовала у потпуности, општинско руководство ће активно 

укључити све развојне снаге на територији општине Петрово, како би заједничким снагама себи 

осигурали бољи живот, а својој дјеци и унуцима створили услове за бољу будућност. 

 

   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                                        Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-99/14 

Датум: 12.11.2014.  

 2.  

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. Статута општине Петрово - 

Пречишћени текст («Службени гласник општине Петрово» број 7/14), Скупштина општине 

Петрово, на сједници одржаној дана 12.11.2014. године донијела  је  

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 

 

Члан 1. 

Доноси се Стратешки план развоја општине Петрово 2014-2019. године.  
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Члан 2. 

Стратешки план развоја општине Петрово 2014-2019. године, број 01-022-99/14 од 

12.11.2014. године, саставни је дио ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у ''Службеном гласнику 

општине Петрово''.  

 

   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                         

                             Стјепановић Зоран, с.р. 

Број: 01-022-100/14 

Датум: 12.11.2014.  
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_________________________________________ 0 _________________________________________ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.  

За издавача: Бранислав Михајловић, секретар Скупштине општине Петрово. Годишња претплата: 
60,00 КМ. Цијена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706. 

_________________________________________ 0 __________________________________________ 


