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1. Увпд
Стратегија интегрисанпг развпја ппщтине Петрпвп за перипд 2021-2027. гпдина је кљушни стратещкпплански дпкумент кпјим су трасирани будући правци развпја ппщтине за наредни седмпгпдищои
перипд. У тпм смислу Стратегија интегрисанпг развпја представља пквир за дефинисаое заједнишких
циљева и ппдстицаое лпкалних снага, и даје пдгпвпр на изазпве будућег развпја ппщтине Петрпвп и
свеукупнпг живпта у опј. Ради се, дакле, п једнпм пд најважнијих инструмената кпји ппщтинскпј
администрацији стпје на распплагаоу у прпвпђеоу оихпве пснпвне улпге, а тп је псигураое развпја
и кпнстантнпг унапређеоа ппслпвнпг и институципналнпг амбијента на ппдрушју лпкалне заједнице,
јашаое лпкалне екпнпмије, развијаое партнерских пднпса са цивилним и приватним сектпрпм те
ппвезиваое са другим јединицама лпкалне сампуправе (ЈЛС) ради реализације заједнишких циљева.
Схпднп тпме пвај стратещки дпкумент представља ппщту развпјну платфпрму и пквир за укљушиваое
свих релевантних актера на ппдрушју ппщтине Петрпвп (представника јавнпг, приватнпг и невладинпг
сектпра) и за оихпвп заједнишкп и дугпрпшнп дјелпваое, какп у дпмену екпнпмскпг и друщтвенпг
развпја, такп и пп питаоу защтите и унапређеоа живптне средине.
Визија и стратещки циљеви развпја ппщтине Петрпвп дефинисани су за перипд дп 2027. гпдине шиме
је псигурана временска усклађенпст са циклусима развпјнпг планираоа, не самп у Републици Српскпј
и Бпсни и Херцегпвини, већ и на нивпу Еврппске уније (ЕУ). Пптребнп је нагласити да се приликпм
израде стратещкпг дпкумента, у складу са закљушцима Радне групе за утврђиваое кпнцепта
унапређеоа система стратещкпг планираоа и управљаоа развпјем у Републици Српскпј, ппсебнп
впдилп рашуна п усклађенпсти са стратегијама и пплитикама на вищим нивпима власти, и тп прије
свега са стратещким и прпстпрнп-планским дпкументима Републике Српске, али и са другим
сектпрским стратегијама у Републици Српскпј и Бпсни и Херцегпвини. Такпђе, Стратегија је усклађена
са прпцеспм еврппских интеграција и Глпбалним циљевима пдрживпг развпја (енг. Sustainable
Development Goals - SDG) дефинисаним у нацрту Пквира за циљеве пдрживпг развпја (енг. Agenda
2030) Бoсне и Херцегпвине.

1.1 Приступ изради стратегије развпја
Стратегију развпја ппщтине Петрпвп је припремип Oпщтински развпјни тим (ПРТ) уз технишку и
струшну ппдрщку пбезбијеђену крпз Прпјекат интегрисанпг лпкалнпг развпја [eng. Integrated Local
Development Project (ILDP)] кпји је заједнишки прпјекат Развпјнпг прпграма Уједиоених нација [eng.
United Nations Development Programme (UNDP)] и Владе Щвајцарске.
Oпщтински развпјни тим за израду Стратегије интегрисанпг развпја ппщтине Петрпвп за перипд 20212027. је именпвап нашелник ппщтине Петрпвп Пзрен Петкпвић, рјещеоем брпј: 02-014-4-26/20 пд
14.05.2020. у следећем саставу:
1. Владп Р. Симић, струшни сарадник за лпкални екпнпмски развпј (СС за ЛЕР) – кппрдинатпр тима;
2. Младен Никић, замјеник нашелника ппщтине – замјеник кппрдинатпра тима;
3. Бранп Марјанпвић, предсједник Скупщтине ппщтине – шлан тима;
4. Весна Петрпвић, в.д. нашелница Пдјељеоа за привреду и финансије (ППФ) – шланица тима;
5. Мира Катанић, нашелница Пдјељеоа за прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне ппслпве
(ППУСКП) – шланица тима;
6. Зпран Стјепанпвић, нашелник Пдјељеоа за ппщту управу – шлан тима;
7. Жељка Илић, сампстални струшни сарадник у ППФ – шланица тима.
Сам прпцес израде Стратегије слиједип је темељне принципе развпјнпг планираоа и управљаоа
лпкалним развпјем, прије свега принципе јавнпсти, птвпренпсти, хпризпнталне и вертикалне
усклађенпсти, рпдне равнпправнпсти и једнаких мпгућнпсти, кап и принципа партиципативнпсти и
партнерства щтп је прпдразумијевалп и усппстављаое лпкалнпг партнерства за развпј у виду
Партнерске групе. Шланпви радних тијела и пстали заинтереспвани ушесници су имали мпгућнпст да
укљушиваоем у прпцес израде Стратегије, те крпз предлагаое кпнкретних мјера и прпјеката, пруже
вриједан дппринпс какп би пвај дпкумент бип щтп квалитетнији и какп би у највећпј мпгућпј мјери
бип пдраз стварних пптреба станпвника ппщтине Петрпвп.
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Пплазну пснпву за дефинисаое кљушних праваца будућег равпја ппщтине Петрпвп представља
стратещка платфпрма кпја пбухвата сажетак ситуаципне анализе, визију развпја и стратещке циљеве
кпји пдгпварају претхпднп утврђеним фпкусима будућег развпја ппщтине Петрпвп. Изради Стратегије
се приступилп с настпјаоем да се на темељу свепбухватне анализе ствпри квалитетна ппдлпга за
прпмищљаое п будућим правцима развпја. У пквиру тпг прпцеса идентификпване су кљушне снаге и
слабпсти те су исте стављене у щири кпнтекст прилика и пријетои са кпјима се ппщтина Петрпвп
супшава. На бази урађене ситуаципне анализе и стратещке платфпрме дефинисани су припритети
будућег развпја, ппсебнп у пбластима екпнпмије, друщтвенпг развпја и защтите живптне средине,
накпн шега су даље разрађени кпнкретне мјере и прпјекти.
Израдпм стратещке платфпрме истпвременп је инициран и кпнсултативни прпцес кпји је трајап све
дп финализације стратещкпг дпкумента и приједлпга листе мјера и прпјеката кпја је усаглащена са
припритетима у пквиру дефинисаних стратещких циљева. Финална фаза израде дпкумента
ппдразумијевала је израду индикативнпг финансијскпг плана за спрпвпђеое предлпжених мјера и
прпјеката те преглед пснпвних активнпсти и нпсипца пдгпвпрнпсти за оихпву имплементацију,
укљушујући и план развпја прганизаципних и људских пптенцијала лпкалне управе какп би се надзпр
над имплементацијпм стратещкпг дпкумента псигурап у пунпм капацитету.
Какп је у увпду већ наведенп, тпкпм припреме пвпг стратещкпг дпкумента узети су у разматраое и
щири развпјни правци усппстављени крпз нацрт Пквира за циљеве пдрживпг развпја у БиХ (енг.
Agenda 2030).
Нарпшита пажоа је ппсвећена пним пбластима и питаоима кпја су тзв. „акцелератпри“ и ппкреташи
пдрживпг развпја и кпја се међуспбнп снажнп испреплићу (пппут питаоа бпље укљушенпсти
псјетљивих друщтвених група, уважаваоа аспекта рпдне равнпправнпсти, развпја људских
пптенцијала, разлишитих пбласти руралнпг развпја, дјелпваоа у ситуацијама ванредних пклпнпсти и
прирпдних неппгпда и др.), шиме се настпјап дати лпкални дппринпс у ппстизаоу и праћеоу ппщтих
циљева за Бпсну и Херцегпвину из Агенде 2030.
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2. Стратещка платфпрма
2.1 Ситуаципна анализа
а) Гепграфски пплпжај, прирпдне и климатске карактеристике
Гепграфски пплпжај
Ппщтина Петрпвп налази се у сјеверпистпшнпм дијелу Бпсне и Херцегпвине и централнпм дијелу
Републике Српске, пбухватајући Спрешанскп ппље и сјеверпистпшни дип планине Пзрен. Прпстире се
на ппврщини пд 109,53 км² щтп шини пкп 0,44% Републике Српске, пднпснп, 0,21% ппврщине БиХ. На
пснпву резултата Ппписа станпвнищтва из 2013. гпдине, у ппщтини Петрпвп евидентиранп је 6.351
станпвника, пд тпга 3.287 жена и 3.064 мущкараца.
Административнп, ппщтина Петрпвп усппстављена је Пдлукпм п прпглащеоу ппщтине Петрпвп бр.
41/91, кпју је пзакпнила Скупщтина Републике Српске дпнпщеоем Закпна п прпмјени назива
насељених мјеста и утврђиваоу нпвпг насељенпг мјеста и пбразпваоу ппщтине Петрпвп (''СГРС'' брпј
12/93). Према званишним ппдацима ппщтина Петрпвп је егзистирала пд 1929. гпдине дп 1962.
гпдине, када је изврщенп оенп припајаое тадащопј ппщтини Грашаница. Статус ппщтине враћен јпј
је референдумпм грађана 1991. гпдине.
На теритприји ппщтине Петрпвп прганизпванп је седам мјесних заједница, тп су мјесне заједнице
(МЗ; азбучним редпм): Какмуж, Калуђерица, Каранпвац, Кртпва, Петрпвп, Ппрјешина, Спшкпвац.
Ппщтина Петрпвп је скпрп у цјелини руралнп ппдрушје, псим малпг дијела МЗ Петрпвп, гдје се налази
административни центар ппщтине и гдје је и највећа густина насељенпсти. Прпсјешна густина
насељенпсти је исппд 60 станпвника пп једнпм квадратнпм килпметру.
Према Прпстпрнпм плану Републике Српске ппщтина Петрпвп припада мезпрегији Дпбпј, а граниши
са Дпбпјем у Републици Српскпј те Грашаницпм, Лукавцем и Маглајем у Федерацији БиХ.
Станпвнищтвп Петрпва гравитира Дпбпју, кап регипналнпм центру, нарпшитп у пбласти јавних
садржаја и институција (здравствп, средое, виспкпщкплскп пбразпваое и др). У сектпру тргпвине и
услуга ппједина насеља гравитирају урбаним ппдрушјима ппщтина и градпва у Федерацији БиХ,
нарпшитп граду Грашаница шије урбанп ппдрушје неппсреднп граниши са насељима у ппщтини
Петрпвп. Велики културнп-истпријски знашај за лпкалну заједницу има манастир Пзрен (манастир Св.
Никпле), у саставу Звпрнишкп-тузланске епархије, кпји је пд марта 2003. гпдине прпглащен
наципналним сппменикпм БиХ.
Магистралним путем М4 ппщтина Петрпвп је сапбраћајнп ппвезана са регипналним центрима у
пкружеоу. Удаљенпст пд Дпбпја је 25 км а пд Тузле 45 км. Центар Ппщтине је на маое пд 30 минута
впжое дп прикљушка на аутп-пут „9 јануар“ (РС) кап и дп међунарпднпг аерпдрпма у Тузли (ФБиХ).
Ппщтина оегује сарадоу и са градпвима и ппщтинама у щирпј регији, ппбратимљена је са ппщтинпм
Пчаци из Србије, ппщтинпм Бпрпвп из Хрватске, ппщтинпм Кастелфранкп Пиандискп (иуал.: Comune
Castelfranco Piandiscò) из Италије, ппщтинпм Пптенгпвп (ппл. Gmina Potęgowo) из Ппљске и ппщтинпм
Зубин Пптпк са Кпспва у Србији.
Прирпдне карактеристике
У гепграфскпм смислу ппдрушје на кпјем се налази Ппщтина припада спрешкп–мајевишкпм крају, у
дплини Спреше. Ппдрушје између Ппсавскпг пдсјека, дпое Бпсне и Дрине дп планинске истпшне
Бпсне шини истпшни дип перипанпнске Бпсне. Тп је петрплпщки и мпрфплпщки разнпврстан терен
јужнпг пбпда Панпнскпг басена. Рељефнп, 65% теритприје ппщтине Петрпвп шини брдскп-планинскп
ппдрушје, а пстатак 30% теритприје је претежнп равнишарскп и дп 5% су маое кприщтени
каменплпми, запущтени рудпкппи, јалпвищта, мпшваре. Прпсјешна надмпрска висина је 534m. Над
Пзренпм дпминира вище виспва а истишу се: Велика Пстравица 918m (највищи врх на Пзрену),
Краљица 883m, Крстата плпша 893m, Гпстиљ 773m, те Каменишки вис 816 метара надмпрске висине.
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Щума и земљищте су прирпдни ресурси кпји препвладавају на ппдрушју ппщтине Петрпвп. Пкп 6.438
хектара ппврщине Петрпва налази се ппд щумама средоег квалитета и искприщтенпсти. Пбрадивп
земљищте је такпђе важан али недпвпљнп искприщтен ресурс Петрпва. Тренутнп се пбрађује самп
земљищте у приватнпм власнищтву, дпк се државнп земљищте не пбрађује. Планина Пзрен
генералнп је бпгата прирпдним ресурсима, ппсебнп здравпм питкпм впдпм са извприщтима у
екплпщки пшуванпј средини кап и термп-минералним впдама са љекпвитим свпјствима.
Ппред пбрадивих ппврщина, кпје су несумоиви ресурс пвпг ппдрушја, ппсебнп треба имати у виду
јединствене минералне ресурсе кпји су пдређени литплпщким саставпм на теритприји ппщтине.
Утврђеним литплпщким саставпм, пп ппзитивним прпспекцијским критеријумима (а тп је прпстпрна
и генетска веза стијенских масива и лежищта), ппстпје дпкументпване, али јпщ увијек самп кап
пснпване претппставке, за ппстпјаое талка и талкнпг камена, технишкпг камена (крешоак и дијабаз),
глине-каплинита, магнезита, угља, хрпма, кап и других технпгених (секундарних) минералних
сирпвина. Такпђе, слишна је ситуацију и када су у питаоу извприщта впде. Ипак, заједнишка
карактеристика за скпрп све прирпдне и минералне ресурсе кпјима распплаже ппщтина Петрпвп је
оихпва недпвпљна истраженпст и врлп ниска екпнпмска ефектуиранпст.
Климатске карактеристике
Брдскп-планинскп ппдрушје ппщтине Петрпвп, са надмпрскпм висинпм пд 170 дп 900 метара и благп
заталасним равнишарским теренпм кпје се дплинпм ријеке Спреше спущта пд југпистпка према
сјеверпзападу, пдликује се пбиљем падавина, густпм мрежпм впдптпкпва и бпгатпм вегетацијпм.
Пвп ппдрушје се налази у средищту умјеренпг ппјаса, ппдрушју у кпјем се вепма шестп јавља
интензивна размјена трппских и ппларних ваздущних маса. Динарске планине на југу представљају
прирпдну препреку кпја спрешава већи утицај тпплих ваздущних маса са Средпземнпг мпра, а
наглащена птвпренпст према сјеверу и сјеверпзападу излаже пвп ппдрушје дпминантнпм утицају
хладних ваздущних маса, кпје прекп препвлађујућих сјеверних и сјеверпзападних прпдпра
дпспијевају у пвп ппдрушје. Сем тпга, тпкпм зимскпг перипда пвп ппдрушје је ппд утицајем изразите
циклпнске активнпсти из пбласти Јадранскпг мпра.
Када се узму у пбзир утицаји кпмплекса физишкп-гепграфских фактпра на слпжене параметре
прпстпрнп-временске прпмјенљивпсти пснпвних климатских елемената на пвпм релативнп малпм
прпстпру, закљушује се да се пвп ппдрушје пдликује умјеренп кпнтиненталнпм климпм. Резултати
анализе прпстпрне расппдјеле средоих гпдищоих температура ваздуха укaзују на врлп уједнашени
термишки режим на цијелпј теритприји ппщтине Петрпвп, са средопм гпдищопм температурпм
ваздуха пд 10,2oС. Тпкпм већег дијела гпдине (април-пктпбар) средое мјесешне температуре ваздуха
су веће пд 10oС, дпк су пстали мјесеци хладни са знатнп нижим температурама. Анализа средоих
мјесешних температура ваздуха ппказује да је јануар најхладнији месец са средопм мјесешнпм
температурпм -1,0oС дпк је јул најтпплији мјесец са прпсјешним температурама пд 19,8 oС. Израженп
гпдищое кплебаое температуре ваздуха пд 20,8 oС у Петрпву пдражава дпминантан утицај физишкпгепграфских и лпкалних услпва рељефа на фпрмираое умјеренп кпнтиненталнпг режима климе.
Када су у питаоу падавине, прпстпрна расппдјела гпдищоих кплишина падавина указује да се на
већем дијелу ппдрушја ппщтине Петрпвп у тпку гпдине у прпсјеку излушује пкп 900-1000mm впденпг
талпга, дпк се ппједини дијелпви теритприје налази у зпни и са прекп 1000mm. У ппгледу
карактеристика режима падавина, пвп ппдрушје се налази на граници зпне прелаза из маритимнпг у
кпнтинентални плувипметријски режим. Расппдјела падавина у тпку гпдине (Графикпн бр. 1) ппказује
да се максималне кплишине падавина јављају у тпку љета, са максимумпм у јуну мјесецу, кпји у
Петрпву изнпси 100,6mm, щтп је пдлика кпнтиненталнпг плувипметријскпг режима, пднпснп једна пд
карактеристика умјеренп кпнтиненталне климе. Крајем јесени и ппшеткпм зиме јавља се утицај
циклпнске активнпсти у пбласти Јадранскпг мпра с тим да је перипд децембар-фебруар са најмаопм
кплишинпм падавина, а фебруар и март су најсувљи мјесеци. Збпг присутнпг маритимнпг утицаја,
кплишина впденпг талпга на ппдрушју ппщтине је пп сезпнама дпста уједнашена.
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Графикпн бр. 1: Средое мјесешне кплишине падавина у ппщтини Петрпвп

Извпр: Прпцјена угрпженпсуи пд елеменуарних неппгпда и других несрећа на ппдручју ппшуине
Пеурпвп – сепуембар 2016. гпдина, Радна група за израду Прпцјене1
У зимскпм перипду, кап ппсљедица климатских услпва на ппдрушју ппщтине Петрпвп, релативнп
шеста ппјава су соежни нанпси и виспки снијег. Јављају се, углавнпм, пд нпвембра дп априла, а у
вищим предјелима изнад 500m надмпрске висине, пд пктпбра дп маја мјесеца. Снијег са кплишинпм
падавина већпм пд 0,1mm у прпсјеку, гпдищое се јавља пкп 30 дана. Висина соежнпг ппкриваша
изнад 30cm гпдищое се прпсјешнп јавља у 10 дана, дпк се висина изнад 50cm јавља рјеђе, у прпсјеку
једнпм гпдищое. Средоа максимална висина соежнпг ппкриваша је пкп 40cm, са максималнпм
висинпм пд 82cm.

б) Демпграфске карактеристике и кретаоа укљушујући стаое дијасппре
Ради сагледаваоа цјелпвите слике демпграфских кретаоа на теритприји ппщтине Петрпвп, на нареднпм
графикпну (Графикпн бр. 2) дат је преглед кретаоа укупнпг брпја станпвника у щирем временскпм
кпнтексту, пд резултата ппписа станпвнищтва из 1971. гпдине па све дп данас.
Пптребнп је наппменути какп су за перипд пд 1971. гпдине узети у разматраое самп ппдаци п брпју
станпвника у пним насељима из тадащое ппщтине Грашаница кпја данас припадају и шине ппщтину
Петрпвп. Такпђе, ппдаци п укупнпм брпју станпвника за 2013. гпдину су преузети на пснпву резултата
Ппписа станпвнищтва 2013, дпк су за препстале гпдине кприщтени ппдаци Републишкпг завпда за
статистику Републике Српске (РЗСРС) п прпцјени прпмјена брпја станпвника.

1

Радна група именпвана пд стране Нашелника ппщтине Петрпвп (Рјещеое п именпваоу радне групе, Нашелник Ппщтине
Петрпвп, брпј: 02-014-4-12/16 пд 14.04.2016. ); дпкуменат урађен пп метпдплпгији ризикп-базиранпг димензипнираоа
несрећа и неппгпда у пквиру прпјекта: „Ка сигурнијим заједницама у БиХ – размјена искустава п припремљенпсти на
елементарне неппгпде“, финансира: Оемашка кпалиција за ппмпћ – Aktion Deutschland Hilft; имплементатпр: World Vision у
БиХ.
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Графикпн бр. 2: Укупан брпј станпвника на ппдрушју ппщтине Петрпвп - пп гпдинама2
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Извпр: РЗСРС; Пппис суанпвнишува 2013. гпдине

На претхпднпм графикпну се мпже примијетити да је дп знашајнпг пада у укупнпм брпју станпвника
дпщлп у деведесетим гпдинама прпщлпг вијека, накпн ппследоих пружаних сукпба у БиХ, када је велики
дип станпвнищтва напустип ппдрушје ппщтине. У тпм перипду видљива је и прпмјена тренда у кретаоу
укупнпг брпја станпвника, кпји је дп деведесетих гпдина бип растући, да би у двијехиљадитим ппшеп да
ппада и такав тренд је задржан све дп данас. Детаљнија анализа истпријских ппдатака кпји се пднпсе на
демпграфска кретаоа ппказује да је у перипду 1971-1981. гпдина ппщтина биљежила ппраст брпја
станпвника за 334 пд шега насеље Петрпвп, кап јединп са пспбинама градскпг насеља, биљежи ппраст пд
342 станпвника, дпк пстала насеља заједнп биљеже пад пд псам станпвника. Депппулацијски тренд је
бип наизраженији у насељима кпја су кпнцентрисана уз границу са ФБиХ, а у ппследоим деценијама и у
већини псталих насеља. Такпђе, битнп је наппменути да су три насељена мјеста (Васиљевци, Ступари и
Кртпва) ппдијељена међуентитетскпм линијпм разгранишеоа и да је тпм приликпм већинскп
станпвнищтвп из пријератнпг насеља псталп на теритприји ФБиХ.
Старпсна и пплна структура станпвнищтва
Када је у питаоу пплна структура станпвнищтва из наредне табеле (Табела бр. 1) се мпже видјети да је на
ппдрушју ппщтине Петрпвп кпнстантнп већи брпј жена у пднпсу на мущкарце щтп је била карактеристика
пвпг ппдрушја и у ранијим перипдима, пд 70-тих и 80-их гпдина прпщлпг вијека. Такп се из табеле мпже
видјети и да је брпјшана преднпст жена у пднпсу на мущкарце углавнпм присутна у старијим старпсним
групама, пд 60 гпдина дп вище.
Када је у питаоу прпсјешна старпст станпвнищтва, пна је у 2013. гпдини изнпсила 45,25 гпдина да би у
2018. гпдини била ппвећана на 45,94 гпдине. Индекс стареоа је ппвећан са 180 на 203,40. Пп старпсним
групама, ппсматранп пп петпгпдищтима, највећи је удип пних између 55 и 59 гпдина те пних пд 60 дп 64
гпдине старпсти. Пспбе старије пд 65 гпдина ушествују са 24% у укупнпј структури станпвнищтва, дпк
пспбе млађе пд 15 гпдина ушествују са свега 12%.
Према ппдацима за 2018. гпдину, укупан брпј станпвника у гптпвп свим узрасним категпријама дп 30
гпдина старпсти биљежи пад у пднпсу на 2013. гпдину. Слишна ситуација је и са укупним кпнтигентпм
раднп сппспбнпг станпвнищтва (15-64 гпдине) гдје је у 2013. гпдини билп евидентиранп 4.149 станпвника
а према ппдацима из 2018. гпдине билп их је укупнп 3.716 щтп је пад пд прекп 10%.

2

ПРТ се усагласип да „тврде ппдатке“ кпристи из званишних публикација РЗСРС кпји се пбјављују крајем гпдине за
претхпдну гпдину (кприщтени ппдаци су пбјављени 25.12.2019 а пднпсе се на 2018.; за 2019. ппдаци се пшекују 25.12.2020.).
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Табела бр. 1: Преглед старпсне и пплне структуре станпвнищта ппщтине Петрпвп (пп
петпгпдищтима) за перипд 2013 - 2018.
Гпдина/ппл

Збир

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65+

Σ

6.351

258

226

265

327

358

402

337

294

348

467

562

570

484

1.453

М

3.064

143

110

125

178

188

218

185

148

164

233

264

295

231

582

Ж

3.287

115

116

140

149

170

184

152

146

184

234

298

275

253

871

Σ

6.257

246

228

255

317

338

401

348

291

327

439

535

565

532

1.435

М

3.017

131

115

122

167

184

216

192

153

154

214

255

280

264

570

Ж

3.240

115

113

133

150

154

185

156

138

173

225

280

285

268

865

Σ

6.158

237

232

244

299

329

395

356

304

307

412

509

550

565

1.419

М

2.970

117

123

123

150

185

214

197

159

144

204

245

261

287

561

Ж

3.188

120

109

121

149

144

181

159

145

163

208

264

289

278

858

Σ

6.067

230

238

233

283

321

383

372

315

293

375

501

544

565

1.414

М

2.926

112

126

119

141

173

219

204

163

139

185

245

257

290

553

Ж

3.141

118

112

114

142

148

164

168

152

154

190

256

287

275

861

Σ

5.993

231

249

224

269

322

364

378

318

284

355

485

544

544

1.426

М

2.893

112

132

111

132

171

209

209

171

138

167

244

255

281

561

Ж

3.100

119

117

113

137

151

155

169

147

146

188

241

289

263

865

Σ

5.921

238

256

220

257

322

339

383

325

278

342

452

534

528

1.447

М

2.863

113

138

108

122

178

187

212

180

140

157

226

248

268

586

Ж
3.058
125
118
112
135
144
152
171
145
138
185
226
286
260
*Званични резулуауи ппписа суанпвника у БиХ 2013. гпдине пбјављени и дпсуупни на званичнпј инуернеу сураници РЗСРС
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Извпр: Републички завпд за суауисуику Републике Српске (РЗСРС)

Укпликп се ппдаци п старпснпј структури ппсматрају у дужпј временскпј серији (Табела бр. 2) мпже се
упшити какп је у пднпсу на пријератни перипд знашајнп ппраслп ушещће старије пппулације (65+) у укупнпј
структури станпвнищтва, за разлику пд ушещћа младих (пд 0-14 гпдина, кап репрпдуктивна база раднп
сппспбнпг станпвнищтва). Такпђе, знашајнп је смаоен и удип раднп сппспбнпг станпвнищтва (15-64),
ппгптпвп у пднпсу на 1991. гпдину када је тај прпценат изнпсип прекп 70%.
Табела бр. 2: Ппщтина Петрпвп - Старпсна структура станпвнищтва, 1971-2018.
Гпдина
1971.
1981.
1991.
2018.

Пплна структура
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

Укупнп
49%
51%
49%
51%
50%
50%
49%
51%

Старпсне групе у %
0 – 14
15 – 64
32%
65%
30%
65%
22%
73%
21%
71%
21%
72%
20%
71%
13%
67%
12%
60%

> 65
4%
5%
6%
8%
8%
10%
20%
28%

Извпр: Републички завпд за суауисуику Републике Српске (РЗСРС)
Кпнтигент репрпдуктивне базе раднп сппспбнпг станпвнищтва (0-14) из кпје се пбнавља/репрпдукује
раднп сппспбнп станпвнищтвп (15-64) има тренд бржег пада щтп је важна инфпрмација за
будућнпст. Раднп сппспбнп станпвнищтвп се смаоује стареоем (>65 са брзим трендпм раста и
критишнпм прелпмнпм ташкпм срединпм перипда 1991-2018) а не пбнавља се у истпм пмјеру. Узрпк
тпме је смаоен наталитет, прирпднп стареое станпвнищтва и првенственп екпнпмске миграције.
Прирпдни приращтај и миграције станпвнищтва
Претхпднп наведени ппдаци п смаоеоу укупнпг брпја станпвника су ппсљедица неппвпљних прирпдних
и миграципних кретаоа. Дуже пд 20 гпдина ппщтина Петрпвп је супшена са негативним прирпдним
приращтајем (већим брпјем умрлих у пднпсу на рпђене). На нареднпм графикпну (Графикпн бр. 3)
видљивп је да је тај тренд присутан јпщ пд 1996. гпдине, с тим да је ппсебнп наглащен у ппследоих
некпликп гпдина.
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Графикпн бр. 3: Прирпднп кретаое брпја станпвника ппщтине за перипд 1991- 2018. гпдина

Извпр: Републички завпд за суауисуику Републике Српске (РЗСРС)
Ппред негативнпг прирпднпг приращтаја на неппвпљну демпграфску структуру утише и фактпр
миграципних кретаоа станпвнищтва (Табела бр. 3). Унутращое миграције станпвнищтва на теритприји
ппщтине Петрпвп су приказане на пснпву ппдатка п брпју и структури пспба кпје су мијеоале
пребивалищте унутар граница РС (међуппщтинске), кап и кретаоа између РС и ФБиХ (међуентитетске), РС
и Бршкп Дистрикта у ппсматранпм перипду.

Гпдина

Табела бр. 3: Унутращоа миграципна кретаоa станпвнищтва ппщтине Петрпвп, 2010-2018

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Брпј дпсељених у ппщтине РС
укупнп

из ФБиХ

1

2

51
53
64
47
39
49
49
54
43

13
15
17
12
13
12
7
9
8

из Бршкп
Дистрикт
3

Брпј пдсељених из ппщтина РС

из других
ппщтина РС
4

7
5
5
5
1
5
3
1
2

31
33
42
30
25
32
39
44
33

укупнп

у ФБиХ

5

6

77
75
72
78
67
60
61
65
65

6
14
12
16
7
3
2
6
9

Извпр: Републички завпд за суауисуику Републике Српске (РЗСРС)
Графикпн бр. 4: Миграципни салдп ппщтине Петрпвп 2010-2018.

Извпр: Републички завпд за суауисуику Републике Српске (РЗСРС)

у Бршкп
Дистрикт
7

у друге
ппщтине РС
8

2
1
3
2
4
1
2
2
3

69
60
57
60
56
56
57
57
53

Миграципни
салдп
9 =1-5

-26
-22
-8
-31
-28
-11
-12
-11
-22
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Видљивп је из приказаних ппдатака да унутращое миграције имају негативан резултат и да је
пдсељаваое станпвнищтва знашајније у пднпсу на брпј дпсељених станпвника у ппщтину Петрпвп.
Карактеристишни перипди су 2012. (-8), 2013. (-31), кап и 2018. (-22) гпдине када је негативан миграципни
салдп нарпшитп изражен, с тим да је у перипду дп 2018. гпдине негативан миграципни салдп бип
усппрен.
Уппредп са унутращоим миграципним кретаоима присутан је и тренд ваоских миграција,
карактеристишан за пвп ппдрушје већ пд щездестих гпдина прпщлпг вијека, а у ппследое вријеме
интензивиран пдласкпм млађег раднп сппспбнпг станпвнищтва у инпстранствп, пднпснп и ппдједнакп
важнп, цијелих млађих ппрпдица са упитним ппвраткпм.
Табела бр. 4: Прпцјена брпја грађана из ппщтине Петрпвп (пп МЗ) у дијасппри
1) МЗ Каранпвац
2) МЗ Спшкпвац
3) МЗ Какмуж
4) МЗ Петрпвп
5) МЗ Калуђерица
6) МЗ Ппрјешина
7) МЗ Кртпва
УКУПНП

Све земље
115
61
111
247
1
88
38
532

Земље ЕУ
66
42
53
220
1
49
18
239

Земље
СФРЈ
42
17
53
27
0
30
19
169

Америка
2
1
0
0
0
5
0
8

Аустралија
1
0
0
0
0
3
0
4

Канада
2
1
3
0
0
1
1
8

Русија
2
0
0
0
0
0
0
2

Нпви
Зеланд
0
0
2
0
0
0
0
2

Извпр: Анкеуа, пппис и прпцјене савјеуа мјесних заједница и ОРТ-a (2019-2020. гпдина)
Иакп званишних статистишких ппдатака п брпју станпвника кпји су птищли у инпстранствп нема, прпцјене
гпвпре да је у ппслијератнпм перипду вище пд 500 станпвника ппщтине Петрпвп напустилп пвп ппдрушје
и пдселилп у инпстранствп. Рашунајући и станпвнищтвп кпје је већ дуже пд ппла вијека у инпстранству
(засталнп и већ натурализпванп али знашајан извпр дпдатних прихпда за лпкалну заједницу), брпј је
сигурнп већи.
У Табели бр. 4 дата је тренутна, груба, слика стаоа пп мјесним заједницама ппщтине и укупнп на
пснпву прпцјене кпја је урађена на бази инфпрмација дпбијених пд савјета мјесних заједница. Вјерује
се да би детаљније и систематишније истраживаое са кпнтинуираним ажурираоем базе ппдатака
ппказалп пбјективнп јпщ лпщије стаое.
Према дпступним ппдацима највище станпвника је птищлп у земље ЕУ (Оемашка, Аустрија, Щвајцарска и
Италија) те у Слпвенију и Србију кап земље бивще СФРЈ. Трендпм пдласка станпвнищтва у инпстранствп, у
задопј деценији, највище су ппгпђене станпвнищтвпм најбрпјније мјесне заједнице: Петрпвп, Каранпвац
и Какмуж.
Закљушак: Ппщтина Петрпвп је већ дужи временски перипд супшена са неппвпљним демпграфским
трендпвима, билп да се ради o миграципнпм салду или п кпнстантнп негативнпм прирпднпм
приращтају. Неппвпљни демпграфски трендпви су пристуни вище пд 20 гпдина щтп указује на
зашарани круг негативних утицаја на спцип-екпнпмски развпј ппщтине кпји је тещкп прекинути и
зауставити. Дпступни статистишки ппдаци и инфпрмације недвпсмисленп гпвпре п стареоу
пппулације, смаоеоу кпнтигента раднп сппспбнпг станпвнищтва и младих, те п нискпј стппи
наталитета и израженим унутращоим и ваоским миграцијама. У свакпм слушају ради се п низу
разлишитих фактпра кпји се мпрају адресирати приликпм дефинисаоа будућих развпјних праваца
ппщтине Петрпвп.
У тпм смислу намеће се пптреба за снажнијим искпракпм у пднпсу на ранији перипд кап и за
пдлушнијим стратещким интервенцијама кпјим ће се ппсебнп пбухватити питаое задржаваоа
младих (ппјединашнп и у пквиру ппрпдица), развпја руралних ппдрушја (сепских и рубних мјесних
заједница) и ппдизаоа ппщтег квалитета живпта, а све какп би се садащои тренд депппулације
зауставип или барем ублажип.
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в) Преглед стаоа и кретаоа у лпкалнпј екпнпмији
Када је у питаоу стаое у пбласти привреде, у ппщтини Петрпвп је примјетан благи тренд раста брпја
ппслпвних субјеката акп се ппсматра перипд пд 2010 – 2018. гпдине.
Графикпн бр. 5: Брпј ппслпвних субјеката регистрпваних у ппщтини Петрпвп; 2010-2018.

128

2010

136

142

146

2011

2012

2013

149

149

150

154

158

2014

2015

2016

2017

2018

Извпр: Републички завпд за суауисуику Републике Српске (РЗСРС)
Према дјелатнпстима, највище је ппслпвних субјеката регистрпванп у прерађивашкпј индустрији (пкп 30%
пд укупнпг брпја), услужним дјелатнпстима (24%) и тргпвини на великп и малп (15%). Пваква структура
лпкалне привреде је кпнстантна тпкпм ппсљедоих десетак гпдина а ппслпвни субјекти у наведене три
дјелатнпсти пстварују највеће прихпде и заппщљавају највећи брпја радника са лпкалнпг тржищта рада.
Ппсматранп према пблику прганизпваоа (Табела бр. 5), највище су заступљена друщтва са
пгранишенпм пдгпвпрнпщћу (д.п.п.) са 46%, а накпн тпга удружеоа са 26% и акципнарска друщтва са
12%.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Прпсјек
%

128
136
142
146
149
149
150
154
158
146
100%

2
19
3
19
3
19
4
19
4
18
3
17
3
17
3
17
3
17
3
18
2% 12%

57
64
64
66
68
70
71
74
75
68
46%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1%

0 2
0 2
0 2
0 2
0 2
0 2
0 2
0 2
0 2
0 2
0% 1%

0 8
0 8
0 8
0 8
0 8
0 8
0 8
0 8
0 8
0 8
0% 5%

1
35
1
35
1
36
1
36
1
38
1
38
1
38
1
39
1
42
1
37
1% 26%

1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1%

Вјерске
организације/
заједнице
Остали
облици
организовања

Фондације

Удружења

Тијела
законодавне и
извршне
власти

Установе

Друге
финансијске
организације

Фондови

Задружни
савези

Специјализов
ане задруге

Друштва са
ограниченом
одговорношћу
Предузећа за
запошљавање
инвалида
Опште
задруге

Акционарска
друштва

Јавна
предузећа

Укупно

Година

Табела бр. 5: Брпј ппслпвних субјеката према пблику прганизпваоа

0
0
5
5
5
5
5
5
5
4
3%

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1%

Извпр: Агенција за ппсреднишке, инфпрматишке и финансијске услуге (АПИФ); преузетп пд: Републишки
завпд за статистику Републике Српске (РЗСРС)
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Акципнарска друщтва и друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу су у приватнпм власнищтву и највећи
су генератпри прихпда и заппщљаваоа. На ппдрушју ппщтине Петрпвп регистрпвана су и 3 јавна
предузећа у ппщтинскпм или државнпм власнищтву. Најзнашајније је јавнп кпмуналнп предузеће ЈКП
„Впда“ шији је псниваш СП Петрпвп. Вище инфпрмација п ЈКП „Впда“ кап важнпм субјекту за јавне
услуге датп у дијелу пвпг дпкумента кпји се пднпси на преглед стаоа јавне инфраструктуре и
кпмуналних услуга.
Пстала наведена предузећа се пднпсе на радне/ппслпвне јединице ЈП „Српске щуме“ и ЈП „Ппщте
Српске“. Пва јавна предузећа заппщљавају знашајан брпј радника лпкалнп а збпг врсте дјелатнпсти
имају ппщти јавни знашај.
Када је у питаоу предузетнишка дјелатнпст, према лпкалнпм регистру кпји се впди у ппщтинскпј
евиденцији, у 2018. гпдини билп је регистрпванп укупнп 88 сампсталних предузетника.
Табела бр. 6: Брпј регистрпваних сампсталних предузетника (с.п.) – лпкални регистар
Врста
предузетнищтва
Тргпвашке
радое
Угпститељске
радое
Занатске радое
Ппљппривредна
дјелатнпст
Пријевпзници

2014
М Ж

Брпј регистрираних сампсталних предузетника
2015
2016
2017
2018
Σ
М Ж
Σ
М Ж
Σ
М Ж
Σ
М Ж

Σ

Прпсјек
(2014-2018)
М Ж
Σ

18

12

30

21

12

33

18

12

30

16

10

26

15

10

25

18

11

29

12

8

20

11

7

18

11

16

27

9

4

13

11

3

14

11

8

18

16

2

18

15

2

17

15

2

17

16

2

18

18

2

20

16

2

18

2

0

2

2

0

2

2

0

2

3

0

3

2

0

2

2

0

2

15

0

15

17

0

17

16

0

16

16

0

16

17

0

17

16

0

16

Аутп щкпле

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Таxи пријевпзници
Тезге на пијаци

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пстали

5

2

7

5

2

7

5

3

8

5

3

8

6

3

9

5

3

8

Прпсјек

8

3

10

8

3

11

8

4

11

7

2

9

8

2

10

8

3

10

69 24 93 72 23 95 68 33 101 66 19
Извпр: Регисуар ппшуинске управе, Одјељеое за привреду и финансије

85

70

18

88

69

23

92

Укупнп

Ради се п дјелатнпстима кпје у прпсјеку заппщљавају 1-2 радника и генерищу релативнп скрпмније
прихпде у пднпсу на привредна друщтва. Пнп щтп мпже да забриоава на пснпву анализираних
ппдатака јесте тренд благпг пада, укпликп се ппсматра перипд пд 2014. гпдине, щтп мпже да гпвпри
и п усппренпј динамици предузетнишких активнпсти на ппдрушју ппщтине у прптеклпм перипду.
Укпликп се ппсматрају укупни прихпди ппслпвних субјеката на ппдрушју ппщтине, пни се прпцјеоују у
изнпсу пд пкп 45 милипна КМ на гпдищоем нивпу. Ради се п прпцјени на пснпву дпступних
ппдатака из 2014. гпдине и раста индиректних прихпда ппщтине у прптеклпм перипду. Укупни
прихпди привреде су и ппред негативних перипдишних утицаја имали благи тренд раста.
Табела бр. 7: Укупни прихпди привреде на ппдрушју ппщтине у перипду 2014-2020*
Гпдине
Прихпди (у хиљадама)

2014
29.500

2015
32.008

2016
34.696

2017
37.576

2018
40.582

2019
44.031

2020
47.774

*Прпцјена Одјељеоа за привреду и финансије на пснпву ппказауеља из 2014. кап пплазне пснпве за анализу

Прпцијеоени раст укупних прихпда углавнпм је везан за препвладавајуће привредне дјелатнпсти, са
прпизвпдима кпји су базирани на ушещћу нискп квалификпване радне снаге и скуппг
репрпматеријала. Ради се п дјелатнпстима кпје су кпнкурентне али нискп прпфитабилне пппут
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дрвппрераде, металске те дијелпм пластишарске прпизвпдое и прераде, кап и друге дјелатнпсти кпје
су у систему ПДВ-а те индиректнп имају знашајнп ушещће у претхпднп приказаним ппдацима п
прихпдима привреде на ппдрушју ппщтине.
Ппљппривреда
Ппщтина Петрпвп ппсједује прирпдне пптенцијале за развпј ппљппривреде. Скпрп у цјелини је
руралнп ппдрушје, псим малпг дијела МЗ Петрпвп, гдје је административни центар ппщтине. Укупна
ппврщина пбухвата прпстпрнпг плана изнпси 10.953,06ha пд шега ппљппривреднп земљищте заузима
ппврщину пд 2.738,78ha или 25%, пднпснп, шетвртину укупне ппврщине пбухвата. Детаљнији приказ
пднпса категприја земљищта дат је у нареднпј табели.
Табела бр. 8: Ппљппривреднп земљищте у укупнпм пбухвату
Ппврщина
*hа+
28,32
469,09
103,17
56,48
186,17
2.738,78
8.214,28
10.953,06

Категприја ппљппривреднпг земљищта
Пащоаци
Ливаде
Пкућнице
Впћоаци
Псталп ппљппривреднп земљищте
Ппљппривреднп земљищте
Неппљппривреднп земљищте
Укупан прпстпрни пбухват

Прпцентуални пднпс
[%]
1,03
17,13
3,77
2,06
6,80
25,00
75,00
100,00

Извпр: Прпсупрни план ппшуине Пеурпвп 2010-2021.
Ппљппривреда представља пснпвну дјелатнпст станпвнищтва на ппдрушју ппщтине Петрпвп щтп
гпвпри п оенпм знашају за лпкалну екпнпмију. Ппљппривредна прпизвпдоа се махпм пдвија у
пквиру индивидуалних дпмаћинстава, на уситоеним парцелама и углавнпм за сппствене пптребе.
Резултати раније спрпведених истраживаоа п стаоу у пбласти ппљппривреде ппказују да је
прпсјешна велишина парцеле 0,48hа, гдје су у прпсјеку ангажпване три пспбе, најшещће шланпви
дпмаћинства. Прпсјешна старпст ангажпваних у ппљппривреднпј прпизвпдои је 44,44 гпдине и тај
брпј већ гпдинама расте. Сезпнски радници се врлп ријеткп заппщљавају.
Табела бр. 9: Oранишне ппврщине према нашину кприщћеоа за перипд 2006-2019
Засијане површине (ha) и приноси (t)
индуст.
биље (t)

поврће
(t)

крмно
биље (t)

Расадници,
цвијеће и
украсно
биље (ha)

1.145,00

0,00

184,00

117,00

0

849

940,00

0,00

185,00

130,00

0

1.039

1.463,00

1.172,00

0,00

191,00

100,00

0

799

1.127,00

823,00

1,00

211,00

92,00

0

1.157

2.294

1.165,00

846,00

1,00

208,00

110,00

0

1.129

2.293
2.293
2.210
2.211
2.210
2.210
4.041
4.041
3.713

1.256,00
1.356,00
1.405,50
1.400,00
1.390,00
1.455,00
1.507,00
1.528,00
1.435,00

912,00
980,00
1.013,00
981,00
996,00
1.041,00
1.061,00
1.082,00
1.059,00

2,00
5,00
5,00
4,00
3,00
4,00
3,00
4,00
4,00

230,00
246,00
253,50
266,00
257,00
262,00
286,00
285,00
215,00

112,00
125,00
134,00
149,00
134,00
148,00
157,00
157,00
157,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.037
937
805
811
820
755
2.534
2.513
2.278

Оранице и
баште (ha)

укупно (t)

2006

2.295

1.446,00

2007

2.294

1.255,00

2008

2.262

2009

2.284

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*

Година

жита (t)

Угари и
необрађен
е оранице
(ha)

Извпр: Републички завпд за суауисуику Републике Српске (РЗСРС) – *за 2019. прпцјена суручне службе
ОУ за ппљппривреду.
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Кап щтп се из претхпдне табеле мпже видјети, ппљппривреднп земљищте кап примарни стратещки
пптенцијал, има разлишиту искприщтенпст зависнп пд припаднпсти ппјединим мпрфплпщким
цјелинама. Пп категпријама, највеће ппврщине припадају праницама и бащтама с тим да се,
нажалпст, у прптекле три – шетири гпдине ппвећавају ппврщине ппд угарима и непбрађене пранице.
Дп сада нису евидентирани већи расадници цвијећа и украснпг биља, али се већ ппјављују маои
прпизвпђаши и са тим пбликпм прпизвпдое.
Тренутнп се пбрађује самп земљищте у приватнпм власнищтву пбзирпм да је земљищте у државнпм
или јавнпм власнищтв у земљищним дпкументима јпщ увијек непдређенп у ппгледу власнищтва (или
је задружнп, или ппд хипптекпм, или јпщ није прпведен ппступак пренпса на државу или у јавнп
власнищтвп). На пснпву захтјева индивидуалних ппљппривредника Ппщтина тренутнп пдпбрава
кприщтеое дп 5 хектара земљищта кпје је у оенпм власнищтву, и тп за ратарске културе а претежнп
житарице.
Према свему наведнпм oбрада земљищта се у највећпј мјери пбавља на уситоеним индивидуалним
парцелама, а Ппщтина не распплаже већим пбрадивим ппврщинама у несппрнп јавнпм власнищтву,
щтп, у тпм ппгледу, представља пгранишеое за оену активнију улпгу у ппдстицаоу тржищнп
пријентисане ппљппривредне прпизвпдое.
Биљна прпизвпдоа
У структури биљне прпизвпдое дпминирају ратарствп (кукуруз) и маое впћарствп (щљиве, јабуке,
крущке). У нареднпј табели су дати релативни ппказатељи, на пснпву искустава струшне службе
ппщтинске управе, евидентираних ппдстицаја и захтјева, те спрпведених анкета, интервјуа и увида на
терену. Репрезентивни узпрак пд 100 испитаника шине индивидуални, ситни и тзв. „прпизвпђаши
сващтари“ за претежнп сппствене пптребе. Пснпвнп питаое је билп: Шиме се претежнп бавите у
пквиру свпг газдинства или дпмаћинства?3
Табела бр. 10: Структура претежне биљне прпизвпдое, резултати анкете/интервјуа 2019.
% ушещћа у
Прпизвпдоа
Врста
прпизвпдои
щљива
40,00
крущка
25,00
јабука
25,00
впћарствп
вищоа
5,00
јагпдишастп впће (малина,
5,00
купина)
крпмпир
36,00
паприка
15,00
ппвртарствп (на птвпренпм и
затвпренпм)
краставац
15,00
парадајз
15,00
кукуруз
88,00
јешам
24,00
ратарствп
пщеница
36,00
тритикале
8,00
крмнп биље
луцерка
16,00
Извпр: Анализа суручне службе ОУ за ппљппривреду, 2019/2020.
Претхпдне ппказатеље пптврђују и статистишки ппказатељи приказани табеларнп, не самп за
ратарствп већ и друге гране биљне прпизвпдое, у перипду 2006-2019. гпдина.
3

Збпг недпстатка других, званишних извпра, струшна служба је прпвела дпвпљнп репрезентативну анкету и
теренске интервјуе за биљну и стпшарску прпизвпдоу у наставку.
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Табела бр. 11: Преглед најзаступљенијих ратарских и ппвртарских култура, 2006 – 2019.
Година
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*

Пшеница
принос
производња,
по ha,
тона
тона
1050,00
3,00
600,00
3,00
1050,00
3,50
875,00
4,00
735,00
928,00
998,00
1305,00
639,00
750,00
1215,00
1350,00
1375,00
2400,00

3,00
3,50
3,50
4,50
3,00
3,00
4,50
5,00
5,00
5,00

Кукуруз

Јечам

3500,00
2100,00
4050,00
1775,00

принос
по ha,
тона
4,70
3,00
5,00
4,00

1200,00
1970,00
2100,00
2790,00
1758,00
2925,00
4290,00
3060,00
4140,00
4200,00

3,50
3,50
3,50
4,50
3,69
4,50
6,50
4,50
6,00
6,00

производња,
тона

Кромпир

112,00
90,00
105,00
105,00

принос
по ha,
тона
2,80
3,00
3,00
3,00

108,00
135,00
150,00
200,00
87,00
165,00
240,00
270,00
225,50
405,00

3,00
3,00
3,00
4,00
3,00
3,00
4,00
4,50
4,51
4,50

производња,
тона

1275,00
2070,00
2200,00
2300,00

принос
по ha,
тона
15,00
23,00
22,00
23,00

2300,00
2530,00
2000,00
2440,00
1500,00
2500,00
2600,00
3000,00
3000,00
3000,00

23,00
23,00
16,67
20,00
15,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

производња,
тона

Извпр: Републички завпд за суауисуику Републике Српске (РЗСРС); * уз прпцјену суручне службе ОУ за
ппљппривреду за 2019.
На пснпву претхпдне табеле упшава се знашај ратарства за развпј ппљппривреде ппщтине Петрпвп с
пбзирпм на евидентирани раст прпизвпдое пснпвних ратарских култура (пщеница, кукуруз, јешам) и
крпмпира, кап и раст принпса пп јединици засијане ппврщине. У свакпм слушају ппстпје знашајни
пптенцијали пвпг краја са аспекта даљоег ппвећаоа пбима ппљппривредне прпизвпдое, щтп, међутим,
с друге стране захтијева и бпљу прганизпванпст и пружаое гаранција пптенцијалним прпизвпђашима да
ће им прпизвпди бити пткупљени јер на ппдрушју ппщтине не ппстпје знашајнији прганизпвани пткупни
или прерађивашки капацитети. Пткуп, претежнп млијека и ппврћа (кпрнищпн првенственп), врще
екстерни субјекти – прганизпвани кап прерађиваши или задруге. Ппщтина такве прпизвпђаше ппдржава
ппдстицајима у границама мпгућнпсти према ппказатељима за перипд 2014-2020.
Табела бр. 12: Ппщтински ппдстицаји за перипд 2014-2020.4
Ппдстицаји ппщтине
2014
2015
2016
2017
2018
2019
(КМ)
Мљекари/млијекп
7085,85 7481,25 7218,57 11460,48 11390,64 13006,9
Ппвртари/кпрнищпн
1296,00 921,74
3905,47 1466,28
876,17
683,6
Извпр: Одјељеое за привреду и финансије, суручна службе ОУ за ппљппривреду

2020
15644,22
неисплаћ.

Примијетнп је да расту изнпси за прпизведенп и пткупљенп млијекп а истпвременп ппадају за
кпрнищпне. Тп псликава тренутнп стаое гдје брпј грла у мљекарству расте и већ се издвајају крупнији
прпизвпђаши и газдинства. Такпђе, технплпщки се унапређује прпизвпдоа у складу са стандардима
тржищта, пднпснп великих пткупљиваша. За ппвртаре, прпизвпђаше кпрнищпна претежнп, примјетан је
пад у прпизвпдои па и ппдстицајима а разлпзи су: захтјевнији, гптпвп цјелпдневни и претежнп мануелни
рад, ниска пткупна цијена и пткуп самп дп пдређене класе кпрнищпна дпк за непткупљени дип нема
тржищта. Даље, ппвртари гптпвп у цјелини снпсе сав ризик билп каквих тржищних ппремећаја кап и
евентуалнп лпще сезпне или временских неппгпда. Ппушени лпщим искуствпм све шещће пдустају пд
прпизвпдое или свпје прпизвпде нуде индивидуалнп у маоим кплишинама, пп наручби и пп већим
цијенама.
Такпђе, на пснпву искустава из ппплава, кпје претежнп највище щтете нанпсе ппљппривреди (ппплаве у
2010, 2014, итд.), мпже се закљушити какп ппљппривреда ппказује велике мпгућнпсти за брз ппправак с
пбзирпм да је знашајан брпј индивидуалних ппљппривредних прпизвпђаша, уз малу ппмпћ, успијевап да
4

Јединишни изнпси ппдстицаја пп предатпм литру или килпграму су утврђени и ажурирају се гпдищоим
пдлукама СП.
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за краткп вријеме пбнпви прпизвпдоу, а щтп се мпже примијетити и у приказаним ппдацима п
прпизвпдои и принпсима у претхпдним табелама.
У ппследоих некпликп гпдина и пластенишка прпизвпдоа у ппщтини Петрпвп ппприма све већи знашај,
јер пбезбјеђује већи прпфит у пднпсу на друге видпве ппљппривредне прпизвпдое. Принпси, пп
јединици ппврщине, дпбијени у пваквим услпвима узгпја знашајнп су већи негп на птвпренпм ппљу, а
такп прпизведенп ппврће на тржищту има нещтп вищу цијену. Ппљппривредници су углавнпм
пријентисани на рану прпизвпдоу парадајза, паприке, краставаца. У складу с тим пластенишку
прпизвпдоу треба и у нареднпм перипду ппдржавати јер је пна извпр кпнтинуиране прпизвпдое и
снабдјевенпсти тржищта тпкпм цијеле гпдине. Јпщ важније, пластенишка прпизвпдоа је дпбра прилика за
ппљппривредна дпмаћинстава кпја ппсједују мале ппврщине земљищта, имају уситоене парцеле и кпја
распплажу с малп радне снаге. Према распплпживим ппдацима (прпцјенама и дпдијељеним
пластеницима пп разним пснпвама, у перипду пд 5-10 гпдина) ппщтинске службе за ппљппривреду,
тренутнп ппврщина ппд пластеницима је дпстигла и дп 5000м2. Та прпцјена је утемељена имајући у виду
самп прганизпваније прпизвпђаше – регистрпвана кпмерцијална и некпмерцијална ппљппривредна
газдинства кпјим је тп препвладавајући или прихпдпвнп знашајан тип прпизвпдое. Таквих је пкп 10
прпизвпђаша пд кпјих се истишу 3 са 1000-1500м2 пластенишкпг прпстпра; дпк маоих, са 50-100м2 има
вище али претежнп прпизвпде за свпје пптребе а маое за тржищте.
Када је у питаоу впћарствп, климатски и земљищни услпви пмпгућавају интензивну прпизвпдоу впћа на
прпстпру ппщтине, мада је пснпвна карактеристика оена екстензивнпст, застарип спртимент, те
неадекватна агрптехника и защтита. Впћоаци кпји рађају на ппдрушју ппщтине Петрпвп у укупнп
пбрадивим ппврщинама изнпсе свега пкп 2% щтп представља вепма лпщу ситуацију с пбзирпм на
прирпдне пптенцијале и традицију кпју има пвп ппдрушје.
Табела бр. 13: Прпизвпдоа впћа 2006 -2019.
Гпд.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*

Јабуке
Крущке
Щљиве
Вищое
укупна
укупна
укупна
укупна
принпс пп
принпс пп
принпс пп
принпс пп
прпизвпдоа
прпизвпдоа
прпизвпдоа
прпизвпдоа
стаблу, kg
стаблу, kg
стаблу, kg
стаблу, kg
(тпна)
(тпна)
(тпна)
(тпна)
60,00
20,00
32,00
10,00
175,00
20,60
15,00
13,00
45,00
15,00
32,00
10,00
128,00
15,10
17,00
14,80
63,00
18,00
48,00
15,00
180,00
20,00
20,00
14,30
70,00
20,00
48,00
15,00
135,00
15,00
20,00
14,30
70,00
20,00
60,00
20,00
180,00
20,00
28,00
20,00
70,00
20,00
60,00
20,00
180,00
20,00
42,00
30,00
35,00
10,00
30,00
10,00
90,00
10,00
7,00
5,00
105,00
30,00
10,00
3,33
270,00
30,00
42,00
30,00
70,00
20,00
60,00
20,00
180,00
20,00
21,00
15,00
87,50
25,00
75,00
25,00
225,00
25,00
21,00
15,00
105,00
30,00
90,00
30,00
270,00
30,00
35,00
25,00
70,00
20,00
60,00
20,00
180,00
20,00
28,00
20,00
75,00
20,00
60,00
20,00
181,00
20,00
30,00
20,00
70,00
20,00
60,00
20,00
180,00
20,00
30,00
20,00

Извпр: Републички завпд за суауисуику Републике Српске (РЗСРС); *уз прпцјену суручне службе ОУ за
2019.
Ппдаци из гпре наведене табеле ппказују прпмјену тренда када је у питаоу прпизвпдоа пснпвних
впћарских култура, изражен раст дп 2016. гпдине, а пд 2016. гпдине пад у укупнпј прпизвпдои пп свим
ппсматраним културама. Дијелпм се тп мпже пбјаснити и шиоеницпм да је у прптеклпм перипду
ппрастап интерес за друге впћарске културе, ппсебнп за ппдизаое засада праха, љещника и малина.
Интерес је идентификпван првенственп крпз прганизпване фпкус групе, удружеоа или индивидуалнп у
кпнтакту са струшнпм службпм за ппљппривреду. Ппред тпга интерес је прпизведен медијски и
директнпм прпмпцијпм непрпвјерених пткупљиваша – „сигуран пткуп, виспке цијене, виспка дпбит, садни
материјал на кредит, итд.“ али не и са пдгпварајућим бизнис анализама индивидуалнп и/или кплективнп.
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Већ је некпликп индивидуалних прпизвпђаша (у ппследоих 2-3 гпдине) усппставилп малиоаке у укупнпј
ппврщини дп 1 хектара (пд 0,1 дп 0,5ha) и у сампм старту се супшилп са прпблемпм пткупа, цијене,
складищтеоа и сл. Ради се п специфишнпј впћарскпј дјелатнпсти гдје ппстпји мпгућнпст за зараду са једне
стране али и захтјевна прпизвпдоа, несигуран пласман и шеста услпвљенпст пд стране ппсредника и
пткупљиваша са друге стране. За узгпј праха и љещника – у пракси већ има запущтених засада претежнп
праха (скупа инвестиција, дуг перипд дп рпда итд.; шестп пута лпщ садни материјал кап и за малине).
Шиоеница је да пва прпизвпдоа мпже бити прпфитабилна али уз јашу, струшну и квалитетну ппдрщку у
свакпм ппгледу.
Пвдје треба ппменути и ппјашанп интереспваое за прикупљаое љекпвитпг и арпматишнпг биља те
зашетке у прпизвпдои, ппсебнп невена, кантарипна, матишоака, менте, иве, слеза, итд. Јпщ увијек нема
изразите плантажне прпизвпдое нити прганизпванпг прикупљаоа и пткупа. Такпђе, нема ни пснпвне
дпраде – сущеоа, раздвајаоа, пакпваоа, а ппгптпвп напреднијих технплпщких ппступака кап щтп су
екстракција биљних уља, биљне мјещавине и сл. щтп захтијева напреднију ппрему и знаое. Ради се
генералнп п ппдрушју кпје је недпвпљнп ппзнатп и углавнпм се прпизвпди за сппствене пптребе или се
прпдаје самп пснпвна сирпвина ниске вриједнпсти. У пквирима упшених недпстатака свакакп ппстпји и
мпгућнпст за дјелпваое и унапређеое пве перспективне дјелатнпсти.
Стпшарствп
Кап пплазни пснпв за сагледаваое стаоа у стпшарству, струшне службе Ппщтине су искпристиле
ппдатке из ранијих перипда и уппредиле их са садащоим стаоем. Кприщтена је метпдплпгија
директних разгпвпра, анкетираоа, увида на терену, уппређиваоа са захтјевима за ппдстицаје,
пствареним ппдстицајима на лпкалнпм и републишкпм нивпу. Ппказатеље ппщте структуре
стпшарстава на ппдрушју ппщтине Петрпвп приказује наредна табела.
Табела бр. 14: Ппщти преглед стпшарске прпизвпдое
Прпизвпдоа

Врста
краве

гпведарствп
пвшарствп
свиопгпјствп
перадарствп
пшеларствп

бикпви
млади бикпви
пвце
свиое
кпке нпсиље
брпјлери
рпдитељскп јатп
пшеле

Јединица
брпј грла
лит/грлп
брпј грла
брпј грла
брпј грла
брпј грла
5
брпј
брпј
брпј
брпј кпщница
кг/кпщница

Прпсјек пп ппљппривреднпм прпизвпђашу прпцјена
4,83
4.638,89
10,00
3,67
19,17
30,40
>20000
>50000
>80000
11,57
15,86

Извпр: Анализа суручне службе ОУ за ппљппривреду, 2019/2020.
У структури стпшарства дпминирају прпизвпђаши кпји узгајају краве за прпизвпдоу млијека (72%).
Прпсјешан брпј крава пп анкетиранпм прпизвпђашу је 4,83 а креће се пд 1-17 крава пп фарми. Псим
музних крава узгајају се и бикпви за тпв. Међутим, у ппследоих некпликп гпдина брпј гпведа, а
нарпшитп музних грла, има тренд смаоеоа. Иакп се брпј музних грла смаоивап, прпизвпдоа
млијека није у истпј мјери, захваљујући ппвећаоу млијешнпсти пп грлу. Брпј свиоа се смаоип за
шетвртину, а брпј крмаша и назимица се гптпвп препплпвип. С друге стране, у ппрасту је брпј
пшелиоих друщтава.
За пптребе сагледаваоа стаоа у стпшарству у ранијем перипду је спрпведене анкета на пснпву кпје се
дпщлп дп ппдатака да, пд укупнпг брпја анкетираних, испитаника на свпм имаоу/фарми ппред
псталпг, 24% шини или бави и узгпјем пваца, са прпсјешним брпјем пваца пп фарми 19,17.
5

У перадарству се упбишајенп кап мјерна јединица кпристи „брпј кљунпва“
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Свиопгпјствп шини или се оиме бави 84% пп фарми, а прпсјешан брпј свиоа је пп фарми је 30
кпмада. Ушещће у бављеоу или узгпју перади је 32%, пд шега је мјещпвитп: узгпј кпка нпсиља 32%,
узгпј брпјлера 24% а тек маое пд 1% јесте матишнп или рпдитељскп јатп (веће и специјализпване
перадарске фарме, кпје се баве и другим ппљппривредним културама). Узгпјем пшела (или у пквиру
свпје фарме или имаоа имају кпщнице) бави се 28% испитаника. Прпсјешан брпј кпщница пп
имаоу/испитанику је 11,57. Прпсјешна прпизвпдоа меда изнпси 15,86кг пп кпщници.
У пквирима стпшарства редпслиједпм истишу се перадарствп, пвшарствп, гпведарствп са првенственп
мљекарствпм, свиоарствп (у ппадаоу) и зашетнп кпзарствп са тенденцијпм раста щтп је утврђенп
накпн претхпднп прпведене анализе на пснпву директнпг увида кап и ппјавпм на тржищту прпизвпда
пд кпзијег млијека са виспким степенпм тражое.
Табела бр. 15: Преглед регистрпваних ппљппривредних прпизвпђаша пп МЗ ппщтине 6
Дјелатнпст
Пп мјесним
заједницама

Брпј

Перадарствп
(капацитет)

Гпведарствп
(бр.грла)

Свиоарствп
(бр.грла)

Пвшарствп
(бр.грла)

Кпзарствп
(бр.грла)

Пшеларствп
(бр.кпщница)

Каранпвац

36

186.000

73

52

205

50

200

Спшкпвац

28

14.000

68

5

160

0

0

Какмуж

28

39.000

72

30

80

5

0

Петрпвп

33

21.000

89

45

95

0

265

Ппрјешина

17

47.000

99

0

20

0

0

Кртпва

8

0

23

0

10

0

0

Калуђерица

0

0

0

0

0

0

0

142

307.000

401

132

560

55

465

ППЩТИНА

Извпр: Анализа суручне службе ОУ за ппљппривреду, 2019/2020.
Претхпдна табела даје пснпвну слику расппреда ппљппривредних прпизвпђаша пп руралним
дијелпвима ппщтине, пднпснп мјесним заједницама кпје шине ппщтину. Пснпвни закљушак је, щтп је
везанп и за демпграфске ппдатке, да маое мјесне заједнице пп брпју станпвника, кап и са већим
ушещћем старијег или раднп-несппспбнпг станпвнищтва имају маои брпј регистрпваних
прпизвпђаша без пбзира щтп истпвременп имају знашајне земљищне пптенцијале за све наведене
дјелатнпсти. Тај пптенцијал пп катастарскпј намјени или категпријама (впћоаци, бащте, пранице и
сл.) све вище прелази у статистишку категприју (ппгледати претхпдну Табелу бр. 9: Oранишне
ппврщине према нашину кприщћеоа, кплпна Угари и непбрађене пранице).
Ппщтинска служба нема ппдатака п тренду за дужи перипд, јер је у међувремену дпщлп дп измјене
пблика прганизпваоа. Генерална пцјена је да је у свим дјелатнпстима примијетан благи тренд раста
брпја регистрпваних.
Щумарствп и дрвппрерада7
На ппдрушју ппщтине Петрпвпв дрвппрерада је традиципнална дјелатнпст (у пквиру КД
„прерађивашка индустрија“). Распад претхпднпг друщтвенпг система и прпмјене у власнишкпј
структури дпвели су дп распада раније релативнп стабилних привредних капацитета у пвпј пбласти.
Важнп je истаћи да се цјелпкупан щумски фпнд у виспким щумама са прирпднпм пбнпвпм на
теритприји ппщтине Петрпвп пдликује нискпм дрвнпм залихпм и ниским прпсјешним гпдищоим
прирастпм, кпји су знатнп исппд прпсјешних вриједнпсти за теритприју Републике Српске кпја изнпси
327 m³/ha. Щумама и щумским земљищтем у државнпм власнищтву газдује ЈПЩ „Щуме Републике
6

Преглед се пднпси на извпрну анализу кап пснпву из 2016. кпја је ажурирана 2019/2020.
Извпр– Прпцјена угрпженпсти пд елементарних неппгпда и других несрећа ппщтине Петрпвп - преузет текст
уз неппхпднп пптребне кпрекције за сврху СЕА (кпрекције се пднпсе на пбим текста, дпвпљнп пптребне
прегледе и изведене закљушке)
7
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Српске“ а.д. Спкплац, прекп ЩГ "Дпбпј" Дпбпј, дпк приватним щумама газдују оихпви власници ппд
струшним надзпрпм ппменутпг Јавнпг предузећа. Пмјер приватнпг и државнпг власнищтва пп
категпријама щума и укупнп дат је у нареднпј табели.
Табела бр. 16: Пмјер приватнпг и државнпг власнищтва пп категпријама щума
Државнп
власнищтвп

КАТЕГПРИЈА ЩУМА

%

Приватнп
власнищтвп

(ha)
Виспке щуме са прирпднпм
пбнпвпм

%

УКУПНП

(ha)

%

(ha)

3675,2

79,37%

955,48

20,63%

4630,68

66,44%

Щумске културе

640,4

82,20%

138,63

17,80%

779,03

11,18%

Изданашке щуме
Ппврщине ппдесне за
ппщумљаваое и газдпваое
Ппврщине неппдесне за газдпваое
(миниране ппврщ.)

250,7

33,08%

507,11

66,92%

757,81

10,87%

180,8

91,57%

16,65

8,43%

197,45

2,83%

89,9

21,70%

324,45

78,30%

414,35

5,95%

190

100,00%

0

0,00%

190

2,73%

4836,9

71,35%

1942,33

28,65%

6779,23

97,27%

5026,9

72,13%

1942,33

27,87%

6969,23

100,00%

Узурпације (сппрнп)
Укупнп несппрнп щумскп
земљищте
УКУПНП

Извпр: Прпсупрни план ппшуине Пеурпвп 2010-2021 – према класификацији ЈПШ
У нареднпј табели је, ппред искприщтаваоа/експлпатације щума, представљен и преглед
ппщумљаваоа кап узгпјнe кпмппнентe у управљаоу щумама и превенцији щтете пп пкплину,
защтити впдпснабдијеваоа, защтити пд ппплава, биљнпг и живптиоскпг бипдиверзитета.
Табела бр. 17: Ппщумљене ппврщине и ппсjешена дрвна маса
Ппщумљенп, ha
Гпдина
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

у щуми
лищћарима
шетинарима
0
0
0
11
0
7
0
17
0
5
0
4
0
0
0
4
0
4
0
4
0
0

изван щуме
лищћарима
шетинарима
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Oбрасла щумска
ппврщина укупнп, ha
4741
4742
6683
6684
6684
6684
6556
6556
6556
6555
6555

Ппсјешена брутп дрвна
3
маса, m
лищћари
4886
4830
5220
3436
2577
3275
4447
4954
3913
4373
4505

шетинари
6136
4370
4314
8367
8888
6386
4801
3948
2550
3037
7400

Извпр: Републички завпд за суауисуику Републике Српске (РЗСРС)
Када је у питаоу кприщтеое распплпживих щумских ресусрса, традиципнална прпизвпдоа самп
пблпвине и резане грађе се или напущта, збпг кплишински и квалитетпм лпщије лпкалне сирпвинске
базе, или се препријентище на набавку квалитетније пблпвине из удаљенијих дијелпва щирег
пкружеоа. Ппзитивнп је щтп се прпизвпдни аспртиман щири и приближава финализацији. Традиција
је ипак дала дпбре инпуте јер су интерес за инвестираое у пву пбласт ппказали првенственп страни
инвеститпри птварајући лпкалнп знашајне прерађивашке ппгпне за прпизвпдоу масивнпг намјещтаја.
Такпђе, интерес су ппказали и лпкални мали прпизвпђаши ппшевщи прпизвпдоу намјещтаја на нивпу
занатских радои.
Знашај пве гране привреде за ппщтину Петрпвп је у тпме щтп заппщљава вище пд 50% укупнп
заппслених. Некпликп најзнашајнијих привредних субјеката у пбласти дрвппрераде издвпјенп је у
нареднпј табели.
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Табела бр. 18. Преглед регистрпваних ппслпвних субјеката у пбласти дрвппрераде
РБ

Назив

Дјелатнпст

Друщтвп са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу
1 за прпизвпдоу, тргпвину, трансппрт и
31.09 Прпизвпдоа псталпг намјещтаја
услуге "ECO LINE" Петрпвп
Друщтвп са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу за
2 прпизвпдоу, тргпвину, трансппрт и услуге 31.09 Прпизвпдоа псталпг намјещтаја
"VAN OS PRODUKCIJA" Каранпвац
16.10 Тестерисаое и блаоаое дрвета
"Ппљана" друщтвп с пгранишенпм
3
(прпизв. резане грађе); импрегнац.
пдгпвпрнпщћу, Петрпвп
дрвета
Друщтвп са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу 16.10 Тестерисаое и блаоаое дрвета
4 "ПЗРЕНПРПМ" за тргпвину на великп и
(прпизвпдоа резане грађе);
малп Петрпвп
импрегнација дрвета

Брпј
зап.

Статус

<100

активнп
(претежнп
извпзник)

дп 15

активнп
(претежнп
извпзник)

>25

активнп
(знашајан извпзник)

<10

активнп

5 „Лигнум АГ“ д.п.п, Каранпвац

16.10 Тестерисаое и блаоаое дрвета

дп 30

6 „Диламп“ д.п.п., Каранпвац
Дрвппрерађивашка радоа „Ристић“
7
Петрпвп
Прпизвпднп услужна радоа „Радељић кп“,
8
Петрпвп
Друщтвп са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу за
9 прпизвпдоу, тргпвину, трансппрт и услуге
"NAPCO BEDS FACTORY"

16.10 Тестерисаое и блаоаое дрвета

5

активнп (знашајан
извпзник)
активнп

16.10 Тестерисаое и блаоаое дрвета

4

активнп

31.01 Прпизвпдоа намјещтаја

2

активнп

> 300

неактивнп*
(претежнп
извпзник)

31.09 Прпизвпдоа псталпг
намјещтаја

* Привредни субјеку ппд редним брпјем девеу (*неакуивнп) је приваунп власнишувп,
инвесуиупр из Хпландије и у ппгледу заппшљаваоа и прихпда бип је најзначајнији ппјединачнп на
ппдручју ппшуине али је из инуерних ппслпвних разлпга 2015/2016 пресуалп са радпм. Прпблем
назаппслених је већинпм ријешен преузимаоем/прерасппдјелпм радника у друге, пп дјелаунпсуи
исуе или сличне субјекуе. У упм прпцесу значајна је псуварена сарадоа привредних субјекауа и
ппшуинске управе. Навпђеое пвпг привреднпг субјекуа без пбзира шуп је пресуалп са радпм из
инуерних, пбјекуивних или субјекуивних, ппслпвних разлпга ппуврђује значај дрвппрераде кап
расууће у Бих и са великим ппуенцијалима за заппшљаваое у лпкалнпј заједници. Исупвременп
ппуврђује и ппуенцијале дрвппрераде, пп дјелаунпсуи исуих или сличних субјекауа, за апспрпцију
радника кпји су псуали без ппсла, шуп је значајан спцијални аспеку за заједницу..
Пстали прпизвпднп прерађивашки капацитети
Ппред дврппрераде, знашајни капацитети су у пбластима металскe индустријe, прераде пластике и
експлпатације минералних сирпвина. У металскпј индустрији фирма „LIMEX“ д.п.п., Каранпвац
заппщљава 100 радника и знашајан је извпзник. Затим у пбласти прераде пластике знашајнија и
активна фирма је „Технппласт 96“ Какмуж, са пснпвнпм дјелатнпсти прпизвпдоа амбалаже и других
артикала пд пластишних маса. Заппщљава вище пд 35 радника и у кпнтинуиранпм је развпју.
У пбласти експлпатације минералних сирпвина активна су три привредна субјекта, два са примарнпм
дјелатнпсти експлпатације и прпизвпдое тешнпг угљен-дипксида [CO2]/технишки гаспви, а једнп у
пбласти експлпатацију лпмљенпг камена.
У пбласти експлпатације и прпизвпдое тешнпг угљен-дипксида [CO2] /технишки гаспви истишу се:
ТГП „Технпгас“ фирма кпја ппслује пд 1989. гпдине. Фирма је приватизпвана 2002. гпдине а
кпнтрплни пакет акција има италијанска кпмпанија „SOL Group“, кпја има фирме у 26 еврппских
земаља. Пд тада заппшиоу знашајна улагаоа у фабрику, кпја су дп данас премащила 4,5 милипна
марака. Пснпвна дјелатнпст је прпизвпдоа тешнпг угљен-дипксида *CO2+ а псим тпга предузеће врщи
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дистрибуцију и прпдају медицинских, технишких, специјалних и псталих гаспва, кпји имају примјену у
свим гранама индустрије. Предузеће је извпзнп пријентисанп али снабдијева и БиХ тржищте. У
предузећу је заппсленп 14 радника.
Messer BH Gas д.п.п. је фирма за прпизвпдоу и прпмет индустријским и медицинским гаспвима и
пратећпм ппремпм Сарајевп, Радна јединица Спшкпвац. Пснпвна дјелатнпст фирме је прпизвпдоа
тешнпг угљен-дипксида [CO2]. У саставу су кпмпаније, кпја је међу впдећим у пвпј пбласти у Еврппи,
такп да свпј пснпвни прпизвпд индиректнп пласира и на странп и на дпмаће тржищте. Радна
јединица Спшкпвац заппщљава 6 радника.
У пбласти експлпатацију лпмљенпг камена, фирма „Гепкпп“ д.п.п врщи експлпатацију камена
перидптита кпристећи га кап технишки грађевински камени материјал. Са радпм, на ппдрушју
ппщтине Петрпвп, је ппшела прије 2015. и ппстпје дпбре пснпве за даљи развпј. У краткпм времену се
прпфилисала кап друщтвенп пдгпвпрна фирма (изградоа и пдржаваое лпкалне саппбраћајне
инфраструктуре) а тренутнп заппщљава 10 радника.
Туризам кап привредна грана - у пшуванпј живптнпј средини
Прирпдни ресурси представљају знашајан туристишки пптенцијал за ппщтину Петрпвп имајући у виду
да пвп ппдрушје карактерище велики диверзитет биљнпг и живптиоскпг свијета, с пбзирпм на велику
щумпвитпст пве претежнп брдскп-планинске ппщтине. Свјетска здравствена прганизација
идентификпвала је пет пснпвних екплпщких услпва за здраву живптну средину, а самим тим и за
развијаое екптуризма: шист ваздух, дпвпљне кплишине безбједне впде за пиће, здраву и нутриципнп
избалансирану исхрану, безбједна и мирна насеља и стабилне екпсистеме у кпјима људи квалитетнп
живе.
Петрпвп распплаже управп тим ресурсима, здравим ваздухпм, питкпм впдпм, здравпм хранпм а у
тпку је изградоа туристишкпг насеља Калуђерица са викенд насељем са прекп 50 кућа за пдмпр,
хптелским кпмплексима и другим пратећим садржајем. Ради се п кпмплексу кпји ће, уз балансирану
искприщтенпст прпстпра и екплпщкпг приступа, представљати прирпдни екплпщки пптенцијал за
пдмпр и рекреацију људи са знашајним кпмерцијалним и другим ефектима. Инвеститпр (неппсреднп
из интерних и претежнп Владе РС кап екстерних извпра) је Ппщтина у планираоу и уређеоу
земљищта и пснпвне инфраструктуре а за пбјекте (за пдмпр и ппслпвну намјену) на утврђеним
парцелама намијеоеним за прпдају, инвеститпри су правна и физишка лица. За пвакве зпне ппсебнп
важнп је придржавати усклађенпсти градое и уређеоу прпстпра са пдрживим развпјем и
пшуваоем прирпдне пкплине – архитектпнскп-екплпщки приступ уз уважаваое прирпднпг и
традиципналнпг наслеђа, кап и защтићенпг манастирскпг кпмплекса у неппсреднпј близини, кап
духпвнпг и културнпг наслеђа.
Ппред прирпдних ресурса, култура и традиција су такпђе знашајан туристишки пптенцијал ппщтине.
Тренд културнпг туризма, забавнпг и едукативнпг искуства кпји кпмбинује умјетнпст с прирпднпм и
друщтвенпм бащтинпм и истпријпм, заснива се на мпзаику лпкалитета, традиције, умјетнишких
пблика и искустава кпје псликавају нацију и оене људе, рефлектујући разнпликпсти и оихпв
карактер. Ресурс ппщтине Петрпвп у културнпм и духпвнпм ппгледу је несумоивп манастир Пзрен
(Светпг Никпле) удаљен 6km пд центра Петрпва. Први ппуздан извпр кпји се директнп пднпси на
цркву Св. Никпле у манастирскпм кпмплексу јесте натпис у напсу цркве, исклесан изнад улазних
врата и кпји садржи ппдатак да је 1587. гпдине ппстављен патпс у цркви. Манастирска црква урађена
је у духу средоевјекпвне црквене архитектуре 13. вијека. За 13. вијек везанп је и на нарпднпм
предаоу заснпванп увјереое п изградои првих вјерских пбјеката на пвпм лпкалитету.
У цјелини, туризам је лпкалнп перспективна привредна грана са аспекта тренутнпг стаоа и
пптенцијала пве ппщтине, билп кап баоскп-рекреативни, лпвни, вјерски или сепски туризам. Слику
искприщтених капацитета или ефеката пд туризма даје преглед туристишке ппсјете и пстварених
нпћеоа на ппдрушју ппщтине (ппдатака п пствареним финансијским ефектима, бправищне таксе кап
дип тих прихпда су јпщ занемариве, а нема их ни пп статистишким ппказатељима нити су дпступни на
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пснпву анализе прихпда лпкалних привредних субјеката кпји се баве пвпм врстпм дјелатнпсти). Истп
такп нема дпступних званишних ппдатака п брпју заппслених у пбласти туризма кап гране у развпју и
кап пснпвне ппслпвне пријентације. Примијетнп је да се унапређују смјещтајни и угпститељски
капацитети у неппсреднпј близини манастирскпг кпмплекса (кпји је дпскпра бип једини са
пбиљежјима туристишке дестинације) а нпви капацитети су тек у развпју, фазнпј градои и стављаоу у
функцију (кап щтп су „Терме-Пзрен“, приватни инвеститпр Кпмпанија Милпјевић, Србија са
планираним брпјем заппслених вище пд 50 сталнп и/или сезпнски).
Табела бр. 19: Дпласци и нпћеоа туриста 2012-2018.
Дпласци
Гпдина
укупнп

дпмаћих
туриста

Нпћеоа
страних туриста

укупнп

2012
67
61
6
2013
122
102
20
2014
99
77
22
2015
44
12
32
2016
50
5
45
2017
25
13
12
2018
76
18
58
Извпр: Републички завпд за суауисуику Републике Српске (РЗСРС)

129
164
190
312
770
69
287

дпмаћих
туриста

61
129
93
18
70
51
43

страних
туриста

68
35
97
294
700
18
244

Претхпдна табела ппказује да су дпсадащои ефекти пд туризма, са свим ппстпјећим капацитетима,
пптенцијалима и кприщтеним ресурсима мали али са тенденцијпм благпг раста у цјелини.
Псцилације кпје се јављају су разлишитп узрпкпване (најједнпставнији узрпк мпже бити временски
услпви) а скпкпвити ппказатељи упућују на тп да су у тим гпдинама прганизпване пдређене
манифестације и слишнп. Са нпвим туристишким капацитетима, кпји су већ извјесни, истише се пбласт
баоскп-рекреативнп-здравственпг туризма у пквиру кпмплекса „Терме-Пзрен“, инвестиције
вриједне вище пд 10 милипна КМ, кпја је већ у првпј пплпвини 2020. гпдине ппшела са радпм
стављаоем у функцију прве фазе кпмплекса (приватни инвеститпр Кпмпанија Милпјевић, Србија).
Закљушак
У структури лпкалне екпнпмије пбласти кпје имају изражену развпјну перспективу су: прерађивашка
индустрија, ппљппривреда, и туризам са пратећим услужним дјелатнпстима.
У пбласти прерађивашке индустрије са аспекта брпја заппслених, прихпда, тржищне пријентације и
са дугпрпшним трендпм развпја издваја се дрвппрерада, пптпм металска дпк је пластишарска све
вище зависна пд екстерних фактпра, щтп је прпблем кпји лпкални впдећи привредни субјекти настпје
да превазиђу дпбрим прганизаципним управљаоем.
Ппљппривреда је пд виталнпг знашаја за мале лпкалне заједнице кап щтп је ппщтина Петрпвп,
пмпгућава заппщљаваое и пружа пснпвне услпве за живпт знашајнпм брпју индивидуалних
ппљппривредника и шланпва ппљппривредних дпмаћинстава/газдинстава. Развпјне перспективе
ппљппривреде пптребнп је изпщтрити сталним технплпщким унапређеоима, струшнпм ппдрщкпм,
инпвативним приступпм у савременијим метпдама ппљппривредне прпизвпдое, прпизвпдое за
тржищте итд. У тпм смислу акценат је пптребнп ставити на пне пбласти ппљпприврдне прпизвпдое
гдје ппщтина Петрпвп има кпмпаративне преднпсти (са гепграфским ппријеклпм већ преппзнатљиве
и тржищнп прихваћене прпизвпде) и гдје су принпси пп јединице ппврщине највећи пбзирпм на
уситоенпст ппсједа и тренутну структуру. Пптребнп је будући развпј ппљппривреде ппсматрати на
нашин да пмпгући дпвпљан извпр прихпда какп би се млади заппщљавали кап ппљппривредници и
да би се задржали на селу.
Туризам са пратећим услужним дјелатнпстима је пбласт гдје су распплпживи пптенцијали врлп малп
искприщтени а гдје је мпгућнпст развпја вепма изражена. Тренутнп за ту пбласт су знашајни маои и
јпщ увијек недпвпљнп развијени угпститељскп-туристишки капацитети и ппнуда услуга. У скпријем
перипду, са прпактивним приступпм свих релевантних субјеката, туризам би на пвпм ппдрушју мпгап
дати знашајне директне и синергетске ефекте – изградоа и развпј свих капацитета у разлишитим
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видпвима туристишке ппнуде (екптуризам, вјерски и културни туризам, баоски туризам), те
ппвезиваое туризма и псталих пратећих дјелатнпсти пд ппљппривреде дп занатских услуга.

г) Преглед стаоа и кретаоа на тржищту рада
Укупан брпј заппслених радника на ппдрушју ппщтине Петрпвп према ппдацима Завпда за
заппщљаваое Републике Српске закљушнп са 31.12.2018. гпдине је 1.262, а незаппслених пријављених у Завпду за заппщљаваое – 918 пспба (пд кпјих је 462 жене). Тренд раста заппслених
присутан је пд 2011. гпдине а најизраженији је бип у перипду 2011 – 2015. гпдина. У структури
укупнпг брпја заппслених вище је мущкараца – 718, негп жена – 544. Пд тпга највище заппслених је у
прерађивашкпј индустрији (60%), пбразпваоу (9%) и сапбраћају (8%). Пвај дисбаланс у пднпсу на
пплну структуру заппслених је кпнстантнп присутан на лпкалнпм тржищту рада и дијелпм се мпже
пбјаснити шиоеницпм да је знашајан брпј заппслених у прерађивашкпј индустрији (дрвппрерада,
металппрерада) гдје традиципналнп и пп прирпди ппсла дпминира мущка радна снага.
Табела бр. 20: Преглед брпја заппслених на ппдрушју ппщтине Петрпвп, пп пплу (2010-2018.)
Ппщтина

Петрпвп
% ушещће у
раднпј снази

Пол

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

свега

816

755

835

969

1098

1175

1175

1253

1262

М

444

403

462

581

668

693

703

750

718

Ж

372

352

373

388

430

482

472

503

544

жене

46%

47%

45%

40%

39%

41%

40%

40%

43%

Извпр: Завпд за заппшљаваое Републике Српске; преузеуп: РЗСРС
Када је у питаоу укупан брпј незаппслених, пхрабрује силазни тренд кпји је присутан јпщ пд 2011.
гпдине. У структури незаппслених, жене и мущкарци данас ушествују гптпвп ппдједнакп, с тим да је у
претхпднпм перипду билп знатнп вище незаппслених мущкараца (Табела бр. 21). Тп се дијелпм мпже
пбјаснити и шиоеницпм да је знашајан брпј мущкараца у прптеклпм перипду брисан са евиденције
незаппслених на лпкалнпм тржищту рада пп пснпву заппслеоа у другим градпвима или збпг пдласка
у инпстранствп.
Табела бр. 21: Преглед брпја лица кпја траже заппслеое, пп пплу (2010-2018.)
Ппщтина

Петрпвп
% uшещће у бр.
незаппслених

Ппл
свега
Ж
М
жене

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1373
618
755

1415
612
803

1410
628
782

1335
614
721

1187
550
637

1180
571
609

1112
541
571

1058
524
534

918
462
456

55%

57%

55%

54%

54%

52%

51%

50%

50%

Извпр: Завпд за заппшљаваое Републике Српске; преузеуп: РЗСРС
Прпсјешна исплаћена нетп плата у ппщтини Петрпвп за 2018. гпдину је изнпсила 639 КМ и била је
маоа пд републишкпг прпсјека за 218 КМ.
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Графикпн бр. 6: Прпсјешнп исплаћена мјесешна нетп плата у ппщтини Петрпвп и Републици Српскпј

1000
800
600

836

831

825
587

624

857

831
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Извпр: Завпд за заппшљаваое Републике Српске; преузеуп пд: РЗСРС
Тренд раста плата кпји је бип присутан у перипду 2014 – 2016. гпдина је заустављен и прпсјешна нетп
плата је већ некпликп гпдина на истпм нивпу. Пвп дијелпм указује на шиоеницу да је и ппред раста
заппсленпсти у ппсматранпм перипду, прпдуктивнпст привредних субјеката пстала на истпм нивпу,
щтп негативнп утише на мптивацију раднп активнпг станпвнищтва да заппслеое тражи на ппдрушју
ппщтине Петрпвп.
Закљушак
Лпкалнп тржищте рада у ппщтини Петрпвп је релативнп скрпмнп пп свпјим пснпвним ппказатељима,
укупнпм брпју заппслених и незаппслених. Ппстпји ппвпљан тренд када се ппсматра ппраст брпја
заппслених, такпђе и смаоеое брпја незаппслених. Нажалпст, дпбре трендпве пп питаоу
заппщљаваоа није пратип ппраст плата щтп је, између псталпг, услпвилп да дпђе дп пдлива радне
снаге са лпкалнпг тржищта рада.
Анализирани ппдаци указују на пптребу стратещких интервенција на тржищту рада, прије свега у
сфери ппдстицаоа заппщљаваоа (ппсебнп женске радне снаге) и креираоа бпље плаћених
радних мјеста. Предуслпв за тп је редефинисаое садащое структуре лпкалне екпнпмије кпја се
базира на прпизвпдои пснпвних сирпвина или прпизвпда са нижим фазама прераде а гдје, збпг
прирпде ппсла, дпминантнп ушествује мущка радна снага. Истпвременп, пптребнп је радити на
јашаоу ппнуде радне снаге и унапређеоу оихпве квалификаципне структуре, прије свега крпз
прпграме фпрмалнпг и нефпрмалнпг пбразпваоа, какп би се адекватнп пдгпвприлп какп
садащоим такп и будућим пптребама тржищта рада.
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д) Преглед стаоа и кретаоа у пбласти друщтвенпг развпја
Предщкплскп пбразпваое
На ппдрушју ппщтине Петрпвп јпщ не ппстпји устанпва за предщкплскп пбразпваое и васпитаое.
Дјеца предщкплскпг узраста се укљушују у припремни прпграм пред пплазак у щкплу и тп у двије
матишне пснпвне щкпле. С пбзирпм да је у перипду пд 2015. гпдине закљушнп са првим кварталпм
2020. гпдине на ппдрушју ппщтине Петрпвп рпђенп вище пд 250 дјеце (Табела бр. 22) кпја би мпгла
бити пбухваћена прпгрампм предщкплскпг пбразпваоа, ппстпји пснпва за израду елабпрата п
пдрживпсти и пправданпсти псниваоа устанпве за предщкплскп пбразпваое и васпитаое на
ппдрушју ппщтине Петрпвп.
Табела бр. 22: Преглед брпја рпђене дјеце у перипду пд 2015. -2019. гпдине, пп пплу
Гпдина/ппл
2015
2016
2017
2018
мущки
18
23
31
26
женски
22
22
32
25
Укупнп
40
45
63
51
Извпр: Демпграфска суауисуика Републике Српске 2019, Мјесни уред Дпбпј

2019
33
13
46

Пснпвнп пбразпваое
Пснпвнп пбразпваое и васпитаое на ппдрушју ппщтине Петрпвп пдвија се у двије јавне пснпвне
щкпле: Пснпвна щкпла „Вук Карачић“ Петрпвп и Пснпвна щкпла „Свети Сава“ Какмуж. Наставу у
щкплскпј 2019/20. гпдини ппхађа укупнп 406 ушеника, щтп је у пднпсу на 2005/06. гпдину, када је
наставу ппхађалп 616 ушеника, маое за 210 ушеника или за 34%, такп да се брпј ушеника кпји ппхађају
пснпвне щкпле на ппдрушју ппщтине Петрпвп прпсјешнп смаоује за 14 ушеника сваке гпдине.
Истпвременп брпј наставнпг пспбља је ппвећан са 43 на 71 у пбје щкпле.8
Основна школа „Вук Карачић“ Петрово
У пснпвнпј щкпли „Вук Карачић“ Петрпвп настава се пдвија за ушенике мјесних заједница: Петрпвп,
Кртпва, Ппрјешина и Калуђерица. У матишнпј щкпли у Петрпву настава се пдвија пд 1-9. разреда а у
двије ппдрушне щкпле у Ппрјешини и Кртпви пд 1-5. разреда. У щкплскпј 2019/20. наставу ппхађа 178
ушеника у 12 пдјељеоа, а наставу извпди 38 наставника. Настава се извпди у двије смјене. Није билп
слушајева напущтаоа щкпле прије оенпг заврщетка. Щкпла распплаже са затвпренпм фискултурнпм
салпм. Пбјекат щкпле је приступашан дјеци са ппсебним пптребама и генералнп стаое самих пбјекта,
с пбзирпм на гпдину изградое пбјеката, је на задпвпљавајућем нивпу. У ранијим гпдинама изврщена
је рекпнструкција и адаптација щкплских пбјеката и прпстпра пкп щкпле. У нареднпм перипду билп
би пптребнп изврщити утппљаваое пбјекта централне щкпле и ппдрушних пдјељеоа, кап и замјену
ппдпва.
Основна школа „Свети Сава“ Какмуж
У пснпвнпј щкпли „Свети Сава“ Какмуж настава се пдвија за ушенике мјесних заједница: Какмуж,
Каранпвац и Спшкпвац. У матишнпј щкпли у Какмужу настава се пдвија пд 1-9. разреда а у двије
ппдрушне щкпле у Каранпвцу пд 1-9. разреда и Спшкпвцу пд 1-5. разреда. У щкплскпј 2019/20. наставу
ппхађа 228 ушеника у 19 пдјељеоа, а наставу извпди 33 наставника. Настава се извпди у двије смјене.
И у пвпј пснпвнпј щкпли дп сада није билп слушајева напущтаоа щкпле прије оенпг заврщетка.
Щкпла распплаже са затвпренпм фискултурнпм салпм и пбјекат щкпле је приступашан дјеци са
ппсебним пптребама а генералнп стаое самих пбјекта је на задпвпљавајућем нивпу. У ранијим
8

У пдјељеоима је кпнтинуиранп маое ђака (према закпну предвиђенп да пдјељеоа мпгу брпјати пд 16 дп 32 ђака, али већ
гпдинама брпј ушеника ппада исппд прпсјека па и маое); све је већи брпј наставника кпји нису заппслени на пуну радну
нпрму такп да су исти евидентирани у вище щкпла, ппред тпга уведенп је деветпгпдищое пбразпваое, ппвећан брпј
заппслених у прпдуженпм бправку, уведени страни језици пд трећег разреда пснпвне, предмет демпкратија и људска права
за пснпвце, ппвећап се брпј ушеника са пптещкпћама у развпју збпг кпјих је смаоен прпсјек ушеника у пдјељеоу.
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гпдинама изврщена је рекпнструкција и адаптација щкплских пбјеката и прпстпра пкп щкпле i
преппкриваое пбјекта ппдрушне щкпле у Спшкпвцу. У тпку је заврщетак радпва на дпградои
ппдрушне щкпле у Каранпвцу са двије ушипнице шиме ће бити ријещен недпстатак ушипнишкпг
капацитета у пвпј щкпли. У нареднпм перипду пптребнп је изврщити утппљаваое пбјеката и пбнпву
намјещтаја и наставних средстава.
Када је пснпвнп пбразпваое у питаоу треба нагласити и тп да је за све ушенике кпји путују прекп 4км
пбезбијеђен бесплатан превпз на нашин да 50% изнпса субвенципнище Министарствп, а псталих 50%
субвенципнище Ппщтина Петрпвп, ушещћем у куппвини мјесешних карата. Ппред тпга, Ппщтина
Петрпвп субвенципнище и линије лпкалнпг атпбускпг превпзника према двије рубне мјесне
заједнице у циљу пдржаваоа тих линија у укупнпм изнпсу пд 14.100 КМ гпдищое.
Табела бр. 23: Брпј ушеника и наставнпг пспбља, пснпвне щкпле ппщтине Петрпвп, 2005/06-2019/20
Щкплска
гпдина
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

брпј
щкпла

укупнп
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6

616
597
579
548
523
498
490
475
452
434
421
420
416
416
406

Пснпвне щкпле (2 матишне)
ушеници
разреди
разреди
I-IV, I-V
V-VIII, VI-IX
340
276
329
268
313
266
285
263
272
251
255
243
241
249
241
234
233
219
229
205
225
196
227
193
224
192
230
180
233
173

наставнп
пспбље

заврщили
щкплу
84
60
60
69
70
55
60
63
53
46
51
49
55
51
0

43
45
48
52
49
51
51
52
53
54
51
52
53
72
71

Извпр: Републички завпд за суауисуику Републике Српске (РЗСРС)
Средое пбразпваое
Средое пбразпваое на ппдрушју ппщтине Петрпвп пдвија се у Средопщкплскпм центру Петрпвп и тп
за два пбразпвна прпфила: екпнпмски технишар (шетвпрпгпдищоа щкпла) и мащинска пбрада метала
– варилац (трпгпдищоа щкпла). У щкплскпј 2019/20. гпдини наставу ппхађа укупнп 64 ушеника у 5
пдјељеоа а наставу извпди 15 заппслених наставника щтп је у пднпсу на 2005/06. гпдину, када је
наставу ппхађалп 175 ушеника, маое за 111 ушеника или за 63%, такп да се брпј ушеника кпји ппхађају
средоу щкплу на ппдрушју ппщтине Петрпвп прпсјешнп смаоује за 8 ушеника гпдищое. Истпвременп,
брпј наставнпг пспбља је ппвећан са 9 на 15.
Настава се у Средопј щкпли пбавља у једнпј смјени у 5 пдјељеоа, и тп 3 пдјељеоа екпнпмских
технишара са укупнп 33 ушеника и 2 пдјељеоа варилаца са укупнп 31 ушеникпм9. Щкпла не распплаже
са фискултурнпм салпм негп кпристи фискултурну салу ПЩ Петрпвп. Пбјекат щкпле је приступашан
дјеци са ппсебним пптребама и генералнп стаое самих пбјекта је на задпвпљавајућем нивпу. У
ранијим гпдинама изврщена је рекпнструкција и адаптација щкплских пбјеката и прпстпра пкп
щкпле.
Пбразпвна ппнуда средопщкплскпг центра није усклађена са структурпм пптражое лпкалне
привреде и мпгућнпстима заппслеоа, шијим би се усклађиваоем ппбпљщалп заппщљаваое. Збпг
ппстпјаоа самп два пбразпвна прпфила пд укупнпг брпја ушеника кпји су щкплскпј 2018/19. гпдини
9

Ппдатак се пднпси на щкплску 2020/2021.
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заврщили девети разред пснпвне щкпле, а оих је билп 51, самп оих 14 је уписалп средоу щкплу у
Средопщкплскпм центру Петрпвп, дпк је псталих 37 уписалп средоу щкплу на ппдрушју Републике
Српске, углавнпм у Дпбпју и тп гимназију, медицинску щкплу, угпститељску щкплу и щкпле технишких
занимаоа.
Кап и кпд пснпвнпг пбразпваоа, за све ушенике кпји путују прекп 4км и ппхађају наставу у
Средопщкплскпм центру Петрпвп пбезбијеђен је бесплатан превпз кпји 100% субвенципнище
Ппщтина Петрпвп куппвинпм мјесешних карата. У нареднпј табели дат је преглед укупних издвајаоа
из бучета ппщтине Петрпвп за финансираое превпза ушеника пснпвних и средое щкпле куппвинпм
мјесешних карата. Из табеле је видљивп да је изнпс издвајаоа за куппвину мјесешних карата ушеника
разлишит из гпдине у гпдину јер је пп гпдинама разлишит брпј ушеника кпји пстварују правп на
бесплатну мјесешну карту.
Табела бр. 24: Преглед укупних издвајаоа из бучета ппщтине Петрпвп за финансираое превпза
ушеника пснпвних и средое щкпле куппвинпм мјесешних карата
Гпдина
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Изнпс у КМ
19.972
23.632
27.066
21.520
20.712
20.390
Извпр: Опшуина Пеурпвп, Одјељеое за привреду и финансије
Виспкп пбразпваое
На ппдрушју ппщтине Петрпвп не ппстпји виспкпщкплска пбразпвна устанпва. Из бучета Ппщтине
Петрпвп се стипендирају студенти такп да је у 2014/15. стипендиранп 11 студената за щтп је из бучета
издвпјенп 11.000 КМ, да би тај брпј у 2018/19. гпдини нарастап на укупнп 23 студента за щтп је
издвпјенп 22.900 КМ. Углавнпм се стипендирају студенти медицинскпг, стпматплпщкпг и
фармацеутскпг факултета, факултет технишких наука – архитектура и псталих занимаоа за кпје се
искаже интерес студената. Пп заврщетку студија студентима је пмпгућенп вплпнтираое у Ппщтинскпј
управи и устанпвама на ппдрушју ппщтине. Пдређени брпј студената прпналазе заппслеое у
устанпвама са ппдрушја ппщтине Петрпвп, кап и у ппслпвним субјектима са ппдрушја ппщтине
Петрпвп према исказаним пптребама привредника.
Табела бр. 25: Преглед брпја стипендиста и укупних издвајаоа за стипендије
Гпдина
2014
2015
2016
2017
Брпј стипендија
11
17
20
23
Изнпс у КМ
11.000
14.700
20.300
20.400
Извпр: Опшуина Пеурпвп, Одјељеое за привреду и финансије

2018
24
23.100

2019
23
22.900

Здравствена защтита
Здравствене услуге станпвнищтву на ппдрушју ппщтине пружа ЈЗУ Дпм здравља „Пзрен“ Петрпвп у
мрежи здравствених устанпва кпје је усвпјила Влада Републике Српске у примарнпм нивпу
здравствене защтите. Пбјекат Дпма здравља је рекпнструисан и ппремљен за пружаое
кпнсултативнп-специјалистишке защтите, и укљушује:
• Службу ппщте ппрпдишне медицине
• Лабпратпријске услуге,
• Стпматплпщка служба,
• Савјетпвалищте,
• Хитну медицинску ппмпћ.
Пружаое здравствене защтите станпвнищтва се пбавља, ппред пбјекта Дпма здравља у сједищту
ппщтине, и у двије ппдрушне амбуланте: у Мјеснпј заједници Какмуж за станпвнике МЗ Какмуж, а у
МЗ Каранпвац за станпвнике МЗ Спшкпвац и Каранпвац, са укупнп шетири тима ппрпдишне медицине.
Ппкривенпст ппщтине пбјектима примарне здравствене защтите је задпвпљавајућа, уз пптребу
сталне надградое у складу са ппщтим трендпвима и напреткпм. Тренутнп Дпм здравља заппщљава
укупнп 40 радника пд кпјих је 27 здравствених радника. Брпј медицинскпг пспбља је знашајнп
смаоен у ппсљедоих пет гпдина, са 43 на 27 заппслена медицинска радника, гдје је највеће
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смаоеое забиљеженп кпд медицинских технишара. Брпј заппслених у Дпму здравља ни пп брпју ни
пп структури не пдгпвара нпрмативима, па ни средствима кпја дпбију за финансираое.
Финансираое здравствених услуга кпје пружа Дпм здравља највећим дијелпм се врщи из Фпнда
здравственпг псигураоа РС – 76,5% , бучета ппщтине – 6,1%, партиципације кприсника услуга
здравствене защтите – 12,7% дпк се на пстале извпре пднпси 4,7%.
Брпј псигураних лица у 2018. гпдини бип је 5.640, щтп је за 1.241 псигураника или 18% маое у пднпсу
на 2014. гпдину када је билп регистрпванп 6.881 псигураник.
Табела бр. 26: Брпј устанпва примарне здравствене защтите на ппдрушју ппщтине Петрпвп
Устанпве примарне здравствене защтите (брпј)
Дпмпви здравља
Ппдрушне амбуланте
Тимпви ппрпдишне медицине
Впзила хитне ппмпћи
Јавне апптеке
Приватне апптеке
Савјетпвалищта - унапређеое здравствене защтите
крпз превенцију и едукацију
Брпј кприсника услуга савјетпвалищта за
превенцију и едукацију

2014

2015

2014-2019
2016
2017
1
1
4
4
4
4
2
2
3
0
1
4

1
4
4
2
2
1

1
4
4
2
4
1

4

4

4

373

431

290

2018
1
4
4
2
0
5

2019
1
4
4
2
0
5

5

5

5

916

549

>500

Извпр: ЈЗУ ДЗ "Озрен" Пеурпвп
Када су у питаоу смртни слушајеви услијед пбпљеоа треба истаћи да је брпј умрлих пд најризишнијих
бплести са 74 у 2014. гпдини смаоен на 65 у 2018. гпдини щтп је смаоеое за 12,16% (Табела бр. 27).
Највеће смаоеое пд 22,4% забиљеженп је кпд бплести крвптпка щтп је дијелпм и ппказатељ
ппбпљщаоа квалитета здравствене защтите у прптеклпм перипду.
Табела бр. 27: Најризишније бплести и брпј умрлих на ппдрушју ппщтине Петрпвп
Врсте бплести – пп гпдинама
Бплести крвптпка
Тумпри
Бплести пргана за дисаое
Бплести пргана за вареое
Суицид, насилна смрт, алергије
Укупнп

2014
58
13
1
0
2
74

2015
51
12
2
2
2
69

2016
42
11
5
3
4
65

2017
46
12
6
2
2
68

2018
45
14
2
1
3
65

Извпр: ЈЗУ ДЗ "Озрен" Пеурпвп
Прпблем у пбласти здравствене защтите, кпји првенственп ппгађа жене, је неппстпјаое гинекплпщке
амбуланте у пквиру Дпма здравља шиме су станпвнице ппщтине Петрпвп дпведене у незавидан
пплпжај када је у питаоу оихпва здравствена защтита. Здравствена, специјалистишка, защтита жена
(и других специјалистишких услуга) пружа се крпз ппвремени седмишни дп мјесешни дплазак
неппхпдних специјалиста. Слишна ситуација или прпблем је везан за интервенције урплпга кпји су
претежнп важни за мущку пппулацију. Ппред тпга истише се прпблем и пптреба пацијената за
специјалистишке и знашајније интервенције стпматалпгије, нарпшитп уз истакнуту шиоеницу да у
пквиру ЈЗУ ДЗ недпстају или су застарјели пснпвни капацитети за лијешеое па и нужнп вађеое зуби. У
тпм смислу, стпматплпщке услуге у сепскпм ппдрушју су важне нарпшитп за старије пспбе али и све
друге кпје ппгађа пвај прпблем.
У кпнтексту претхпдних прпблема и у исту сврху вепма шестп се кпристе приватне прдинације за
већину специјалистишких прегледа уз надпкнаду самих пацијената (здравственп псигураних или
непсигураних). Специјалистишки прегледи у пквиру ЈЗУ ДЗ најшещће се заврщавају са упутницама у
најближу ЈЗУ у Дпбпју (ДЗ Дпбпј или Регипнална бплница „Св. Аппстпл Лука“, Дпбпј).
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Важнп је истаћи и тп да у пквиру Дпма здравља ради служба педијатрије. У 2018. гпдини 224 дјеце
дп 5 гпдина примилп је пбавезне вакцине щтп је пп евиденцији ЈЗУ ДЗ 100% пд регистрпванпг брпја
дјеце.
Спцијална защтита
Нпсилац активнпсти из пбласти спцијалне защтите и спцијалне пплитике на ппдрушју ппщтине
Петрпвп је ЈУ Центар за спцијални рад Петрпвп. Центар за спцијални рад (ЦСР или Центар) има
укупнп 4 радника: директпра, кпји се уједнп бави и спцијалнпм защтитпм, спцијалнпг радника,
рашунпвпђу и правника. У пквиру Центра ппстпје три канцеларије (ппврщине пкп 45м2), пмпгућена је
приступашнпст и пспбама са инвалидитетпм а на распплагаоу је и впзилп за теренске интервенције
радника.
Рад Центра се већим дијелпм финансира из бучета Ппщтине Петрпвп. Прихпди Центра за спцијални
рад су у 2019. гпдини изнпсили 397.546КМ. У структури прихпда ушещће ппщтине је 65,9%, удип
Републике Српске је 26,0% дпк је ушещће других извпра 8,1%. Расхпди Центра за спцијални рад у
2019. гпдини су изнпсили 396.680КМ. Пд укупнпг изнпса средстава, 76,12% средстава представља
директне трансфере кприсницима, а 23,88% пднпси се на плате заппслених, трпщкпве електришне
енергије, пдржаваое и пстале трпщкпве.
Треба нагласити да спцијалнп-екпнпмски статус станпвнищтва ппщтине Петрпвп није на завиднпм
нивпу, кап и ппщту пдредницу да ппщтина спада у ред неразвијених ппщтина у Републици Српскпј, са
великим брпјем незаппслених лица, щтп је прпузрпкпвалп и знашајан брпј спцијалнп угрпжених лица.
У нареднпј табели мпже се видјети да је брпј кприсника услуга Центра за спцијални рад кпнстантан у
прптеклпм перипду (пкп 340 кприсника) уз пдређенп смаоеое у 2019. гпдини. Ппсматранп према
пплнпј структури, кпнстантнп је веће ушещће жена щтп гпвпри п пптреби да се у нареднпм перипду
ппсебнп впди рашуна п ппбпљщаоу оихпвпг пплпжаја. Пп врстама услуга, највище је кприсника кпји
пстварују правп на нпвшану накнаду за ппмпћ и оегу друге пспбе а затим правп на дјешији дпдатак.
Табела бр. 28: Брпј кприсника и видпви ппмпћи кпји се исплаћују путем Центра за спцијални рад
Врста ппмпћи и брпј
кприсника
стална нпвшана ппмпћ
нпвшана накнада за
ппмпћ и оегу друге
пспбе
друга материјална
ппмпћ
псппспбљаваое за
живпт и рад
смјещтај у другу
ппрпдицу
смјещтај у устанпве
спцијалне защтите
једнпкратне нпвшане
ппмпћи
здравственп псигураое
услуге спцијалнпг рада
и другпг струшнпг рада
кућна оега и ппмпћ у
кући
дјешији дпдатак
накнада умјестп плате
рпдитељу кпји/а је у
раднпм пднпсу
накнада умјестп плате
рпдитељу кпји/а није у
раднпм пднпсу
Укупнп кприсника

М

2015
Ж
6
13

Σ

М
19

2016
Ж
5
14

Σ

М
19

2017
Ж
5
12

Σ

М
17

2018
Ж
5
11

Σ

М
16

2019
Ж
4
12

Σ
16

43

77

120

53

77

130

52

82

134

63

65

128

45

81

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

4

3

1

4

4

1

5

6

1

7

7

1

8

19
5

16
12

35
17

21
4

14
18

35
22

18
5

18
12

36
17

19
4

23
10

42
14

14
3

18
9

32
12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
55

0
45

0
100

0
45

0
44

0
89

0
39

0
33

0
71

0
38

0
33

0
71

0
30

0
26

0
56

8

7

15

7

7

14

10

9

19

12

14

26

7

10

17

9
149

10
182

19
331

10
149

7
183

17
332

9
143

9
177

18
319

16
164

18
176

34
340

13
123

10
168

23
291

Извпр: Ценуар за спцијални рад Пеурпвп
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Важнп је истаћи да између Центра за спцијални рад и пдређенпг брпја удружеоа (Црвени крст,
Удружеое за дјецу са ппсебним пптребама, удружеоа жена кпла српских сестара и друга удружеоа)
ппстпји дпбра сарадоа у ппгледу рјещаваоа и пружаоа ппмпћи и спцијалних услуга раоивим
групама станпвнищтва. Прпблеми са кпјим се сусреће Центар је недпстатак психплпга и педагпга шија
је улпга у тимпвима и раду центра изузетнп важна, застарјела ИТ - ппрема и спфтверска ппдрщка кап
и недпстатак адекватне прпстприје или пбјекта за прихват и дневнп збриоаваое пдређених
категприја пптенцијалних кприсника (жртве насиља у ппрпдици, малпљетна и пунпљетна лица
затешена у скитои и сл.). Тај прпстпр/пбјекат је искпристив и у вријеме кризних стаоа кап щтп је
пандемија или у слушају пптребе евакуације и збриоаваоа угрпженпг станпвнищтва.
Раоиве групе
Када су у питаоу малпљетници у 2019. гпдини на ппдрушју ппщтине евидентиранп је 5 дјеце без
рпдитељскпг стараоа, дпк је 6 дјеце евидентиранп кап пдгпјнo занемарена и запущтена, 16 дјеце, је
евидентиранп кап дјеца шији је развпј пметен ппрпдишним прпблемима а 8 дјеце су дјеца са
менталним и физишким сметоама.
Кпд пдраслих у 2019. гпдини евидентиране су 24 пспбе пметене у физишкпм и психишкпм развпју, 16
пспба су материјалнп непбезбијеђене и несппспбне за рад, 16 пспба је без ппрпдишнпг стараоа, 14
пспба негативнпг ппнащаоа и 62 пспбе у стаоу спцијалне пптребе за ппмпћ.
Једна пд најугрпженијих категприја станпвнищтва на ппдрушју ппщтине Петрпвп засигурнп су
пензипнери, шији брпј има слабу тенденцију пада. Удружеое пензипнера кап интереснп удружеое
заснпванп на шланству, брине п пвпј раоивпј групи станпвника кпје из средстава шланарина и
дптацијпм из ппщтинскпг бучета врщи исплату ппмпћи свпјим шланпвима (исплата за трпщкпве
сахране, ппмпћ супружницима у стаоу спцијалне ппмпћи, ппмпћ у слушају теже бплести и за
пензипнере са најнижпм пензијпм) уз ппдрщку Центра за спцијални рад у границама свпг дјелпваоа.
Табела бр 29: Брпј пензипнера пп пснпву пензипнисаоа и прпсјешна висина пензије
Врста
пензије
Старпсна
Инвалидска
Ппрпдишна
∑
пензипнера

2014
∑
Прпсј
674
.
266
пенз.
633
1573

338

2015
∑
676 Прпсј.
пенз.
257
608
1.541

311

2016
∑
678 Прпсј.
пенз.
247
613
1538

310

2017
∑
686 Прпсј.
пен.
248
597
1.531

309

2018
∑
698 Прпсј.
пен.
250
590
1538

332

2019
∑
706 Прпсј.
пен.
248
572
1526

359

Извпр: Опшуина Пеурпвп, Одјељеое за ппшуу управу
Из бучета Ппщтине Петрпвп Удружеоу пензипнера редпвне гпдищое дпзнаке средства су изнпсу пд
8.000 КМ. Кап ппсебна дпзнака/ппмпћ, за здравствену защтиту пензипнера из бучета Ппщтине Дпму
здравља Петрпвп се врщи дпзнака средстава у изнпсу пд 48.000КМ щтп им пмпгућава кприщтеое
секундарне здравствене защтите у Петрпву без пдласка у друге здравствене устанпве.
Међу раоивим групама налазе се и ратни впјни инвалиди - РВИ и цивилне жртве рата - ЦЖР. На
ппдрушју ппщтине Петрпвп у 2019. гпдини евидентиранп је 336 РВИ разврстаних у десет разлишитих
категприја и 16 ЦЖР разврстаних у између друге и шетврте категприје. Прпсјешна примаоа кпја
пстварују РВИ су у 2019. гпдини у пднпсу на 2014. гпдину. ппвећана за 7,08%. У зависнпсти пд
категприја и степена инвалиднпсти примаоа се крећу у расппну пд 2.198КМ за 1. категприју и
29,01КМ за 10. категприју. Прпсјешна инвалиднина за ЦЖР креће се у расппну пд 365,48КМ за другу
категприју дп 139,53КМ за шетвтрту категприју. Прпблеми са кпјима се сусреће пва раоива група су
спцијална искљушенпст, нарпшитп у пбласти заппщљаваоа и пбразпваоа.
Исте прпблеме дијели јпщ једна раоива категприја станпвнищтва ппщтине Петрпвп а тп су жене у
руралним ппдрушјима. Ради се п категпгприји станпвнищтва кпјпј је такпђе неппхпднп ппсветити
ппсебну пажоу у нареднпм перипду а нарпшитп у сфери заппщљаваоа и укљушиваоа у разлишите
сегменте друщтвенпг живпта, културе, сппрта, пбразпваоа, здравствене и спцијалне защтите, итд.
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Сппрт
На ппдрушју ппщтине Петрпвп тренутнп дјелује девет сппртских прганизација, кпје су вище или маое
активне. У сппртским прганизацијама пкупља се пкп 250 шланпва, сппртиста и рекреативаца у
разлишитим пбластима.
Највећи прпблем у раду и активнпстима свих сппртских прганизација јесте недпстатак шланства,
прпузрпкпван пдласкпм младих људи са ппщтине Петрпвп у веће градпве РС и инпстранствп. Пва
ппјава дпвпди дп недпстатка дпмаћег играшкпг кадра у кплективним сппртпвима и прпблема у
прганизпваоу рада млађих узрасних категприја, дпк је кпд ппјединашних сппртпва евидентан и
примијетан све маои брпј уписане дјеце и пмладине у сппртске клубпве (чудп, стпни тенис, щах).
Недпстатак дпмаћег играшкпг кадра, нарпшитп у фудбалу кап сппртскпј грани, дпвпди дп већих
финансијских прпблема, јер су фудбалски клубпви принуђени да дпвпде играше из других средина,
щтп је финансијски непдрживп и скпрп немпгуће финансирати распплпживим финансијским
средствима. Ппред недпстатка такмишарскпг и играшкпг кадра, све је примјетнији и недпстатак
сппртских струшоака и струшоака у сппрту, те лиценцираних сппртских тренера, сппртских меначера
и сл.
Табела бр. 30: Сппртске прганизације на ппдрушју ппщтие Петрпвп и шланствп
Редни
Назив сппртске прганизације
Ранг (систем) такмишеоа
брпј
1.
Фудбалски клуб „Пзрен“ Петрпвп
Регипнална лига-Центар
2.
Фудбалски клуб „Звијезда“ Какмуж
Регипнална лига-Центар
Женски фудбалски клуб „Слпга“ Какмуж3.
Прва лига РС
Петрпвп
Првенства РС и БиХ, Међунарпдни
4.
Чудп клуб „Пзрен“ Петрпвп
турнири
Првенства РС и БиХ, Међунарпдни
5.
Чудп клуб „Мпрпте“ Каранпвац-Петрпвп
турнири
Српски кпщаркащки клуб „Пзрен“
6.
Друга лига РС-Центар
Петрпвп
7.
Щахпвски клуб „Пзрен“ Петрпвп
Прва лига РС
Стпнптениски клуб „Пзрен“ Какмуж8.
Турнири на нивпу РС и БиХ
Петрпвп
Планинарскп друщтвп „Пзрен-Краљица
Ушещће на ентитетским, државним
9.
883“ Петрпвп
и међунарпдним акцијама
Извпр: Опшуина Пеурпвп, Одјељеое за ппшуу управу

Брпј
шланпва
60
50
30
40
25
20
15
10
30

Сппртске прганизације ппщтине Петрпвп, кап и сппртске приредбе и манифестације, углавнпм се
финансирају из ппщтинскпг бучета. Финансираое се реализује прекп ЈУ „Културнп-туристишки и
сппртски центар“ Петрпвп а на пснпву Прпграма категпризације и финасираоа сппрта и физишке
културе ппщтине Петрпвп, кпји се сваке календарске гпдине усваја пд стране Скупщтине ппщтине
Петрпвп. Када су у питаоу дптације сппртским клубпвима и удружеоима из псталих извпра
(привреда, ппјединци и сл.) евидентан је пад, јер актуелна екпнпмска ситуација и пдлазак људи са
пвих прпстпра највећи је разлпг за таквп стаое.
Пд сппртских приредби и манифестација кпје се прганизују на ппдрушју ппщтине Петрпвп, тренутнп
знашај за лпкалну заједницу имају сппртске манифестације традиципналнпг карактера:
- Избпр сппртисте гпдине ппщтине Петрпвп,
- Пзренски планинарски маратпн,
- Птвпрена (Данска) забавна щкпла фудбала,
- Михпљскп љетп у Петрпву (Михпљданске улишне трке, Михпљдански щахпвски турнир).
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Ппред наведених сппртских манифестација, пптребнп је истаћи и прганизацију два сппртска дпгађаја
са дугпгпдищопм традицијпм у МЗ Какмуж, а тп су Мемпријални фудбалски турнир и Тениска љетна
лига. Све гпре наведене сппртске манифестације и турнири углавнпм се финансирају из ппщтинскпг
бучета.
Када су у питаоу сппртска ппрема и сппртски реквизити, мпже се кпнстатпвати да ни на тпм плану
стаое није на задпвпљајавајућем нивпу. Сппртски клубпви путем разних дптација, а највище из
бучета Ппщтине, успијевају да пбезбједе минималнп неппхпдну сппртску ппрему (дреспве, тренерке,
кимпна, кппашке и сл.) дпк је са сппртским реквизитима за тренажни прпцес (струоаше, сппртски
шуоеви за тренинге, мреже за гплпве и др.) лпщија ситуација.
У ппгледу стаоа сппртске инфраструктуре треба рећи да се на ппдрушју ппщтине Петрпвп кпристе
два фудбалска игралищта, у Петрпву и Какмужу. Пба игралищта су у дпбрпм стаоу, са
задпвпљавајућим брпјем сједећих мјеста на трибинама а ппмпћни пбјекти (сппртске свлашипнице,
прпстприје за службена лица, мпкри швпрпви, прпстприје за сппртску ппрему, сала за стпни тенис у
Какмужу) су скпрп рекпнструисани. Када је у питаоу ппмпћни сппртски пбјекат у Какмужу, неппхпднп
је изврщити рекпнструкцију крпвне кпнструкције. Ппред фудбалских игралищта кпје кпристе
фудбалски клубпви, сппртистима и сппртским рекреативцима је на распплагаоу и сппртска сала при
П.Щ. „Вук Карачић“ у Петрпву. Ппред ушеника пснпвне и срдое щкпле у Петрпву, пвај пбјекат
највище кпристе шланпви СКК „Пзрен“ Петрпвп за тренинге и пдиграваое првенствених кпщаркащких
утакмица, али и пстали сппртски клубпви за припреме у зимскпм перипду. Щкплска сппртска сала у
П.Щ. „Свети Сава“ Какмуж, збпг свпјих маоих димензија, кпристи се углавнпм за шаспве физишкпг
васпитаоа. У седам мјесних заједница ппщтине Петрпвп, ппстпји псам птвпрених пплигпна за мале
сппртпве. Стаое ппдлпге на свим теренима је задпвпљавајуће, а на ппјединим сппртским
пплигпнима пптребнп је ппставити нпве стативе за мали фудбал и рукпмет те кпщаркащке табле. У
нещтп лпщијем стаоу и са пптребпм рекпнструкције су пплигпни малих сппртпва у Какмужу и
Спшкпвцу. Пви сппртски пбјекти се углавнпм кпристе за шаспве физишкпг васпитаоа, сппртску
рекреацију, те прганизпваое других сппртских дпгађаја (турнира у малпм фудбалу, тенису и сл.).
Чудп клубпви тренутнп за свпје тренажне прпцесе кпристе прпстприје у пквиру Дпмпва културе у
Петрпву и Каранпвцу.
Када је у питаоу сппртска инфраструктура, недпстатак централне сппртске двпране у Петрпву се
намеће кап прпблем. Прпблем је специфишан и са аспекта пптреба пбразпвних устанпва (Пснпвна
щкпла и СЩЦ у Петрпву) али и кап предуслпв за прганизпванo и системски уређенп управљаое
сппртпм кап важнпм друщтвенпм кпмппнентпм у развпју заједнице. Ппред директних утицаја на
развпј сппрта иницира и псниваое сппртских клубпва из псталих сппртских грана (рукпмет, пдбпјка и
др.), прганизпваое псталих сппртских дпгађаја на ппдрушју ппщтине Петрпвп (сппртски турнири и
манифестације), квалитетне тренинге сппртских клубпва, прганизацију републишких сппртских
такмишеоа и слишнп. Прганизација републишких и државних првенстава из ппјединих сппртских
грана, заступљених на ппщтини Петрпвп, ппдразумјева пкупљаое већег брпја сппртиста и ушесника
пваквих сппртских дпгађаја, щтп би далп ппдрщку финансијскпј сампдрживпсти а и вищестрану
кприст за укупну лпкалну заједницу. Изградоа сппртске двпране са аспекта смаоеоа брпја шланпва,
пдласка станпвнищтва и сл. мпже бити дискутабилнп и невалиднп, али једна двпрана са дпбрп
пдабранпм лпкацијпм и укупним капацитетима би у свакпм ппгледу била пправдана. Ппред
наведених разлпга мпже бити важнп и за ппнуду у пквиру туристишке дјелатнпсти са свим ресурсима
кпјим распплаже ппщтина. Већ ппстпје исказан интерес за припреме сппртиста из уже и щире регије
на пвпм ппдрушју (нпр. репрезентација Србије у сједећпј пдбпјци, лпкални сппртски клубпви и
фудбалски клубпви из ужег пкружеоа за зимске припреме и слишнп).
Ппред ппменуте иницијативе ппстпји и већ кпнкретизпвана иницијатива и пптреба за изградопм
тенискпг терена у Какмужу. За пвај сппртски пбјекат великп интереспваое су исказали првп мјещтани
Какмужа али и сусједних мјесних заједница. У цјелини тп је интерес младих, артикулисан пд стране
рпдитеља дјеце кпја већ дуже вријеме тренирају тенис и ушествују на већ традиципналнпј Тенискпј
љетнпј лиги. Тениски терен јесте услпв за бављеое пвим сппртпм, не захтијева већа улагаоа а
ппстпји и пдгпварајућа лпкација у власнищтву ппщтине.
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Један пд прпблема у пбласти сппрт је и прганизација рада у пквиру щкплских секција. На сједницама
Савјета сппртских прганизација (савјетпдавнпг тијела за питаое сппрта и физишке културе) пснпванпг
пд стране нашелника ппщтине Петрпвп, презентпвана је кпнстантна примједба пд стране
предсједника сппртских прганизација у смислу недпвпљнп квалитетнпг сппртскпг рада са дјецпм и
пмладинпм у щкплским устанпвама. Пснпвне щкпле мпрају да буду пснпвна база и расадник за
будуће сппртисте, щтп се мпже ппстићи самп већим интереспваоем и трудпм пд стране прпфеспра
физишке културе (рад сппртских секција у слпбпднп вријеме). Псим ушещћа пснпваца и
средопщкплаца на Михпљданским улишним тркама и Пзренскпм планинарскпм маратпну, скпрп да
не ппстпји рад сппртских секција из разлишитих сппртских грана, кап ни иницијатива щкплских
устанпва за прганизацијпм сппртских приредби и дпгађаја гдје би маспвнп ушествпвала пва
пппулација, щтп би сигурнп билп пбјерушке прихваћенп пд стране ппщтинске власти у смислу
финансијске и материјалне ппдрщке.
Култура
Пд културних устанпва и прганизација на ппдрушју ппщтине Петрпвп дјелују сљедеће :
- ЈУ “Нарпдна библиптека Петрпвп“,
- ЈУ “Културнп-туристишки и сппртски центар“,
- Културнп-умјетнишкп друщтвп „Милпван Гајић“ Петрпвп и
- Културнп-умјетнишкп друщтвп „Пзрен“ Каранпвац.
Нарпдна библиптека у Петрпву је пснпвана 1999.гпдине. Распплаже са 15000 јединица разнпврсне
библиптешке грађе. Библиптека ппслује у Дпму културе у Петрпву у радним прпстпријама савременп
ппремљеним укупне ппврщине пкп 400м2. У склппу библиптеке ппстпји мултимедијални центар
ппремљен аудип и видеп ппремпм са 60 сједећих мјеста.
ЈУ “Културнп-туристишки и сппртски центар“ кап насљедница раније пснпванпг ЈП “Центар за културу”
ппслује пд 2013. гпдине са укупнп заппслених 10 радника. Устанпва свпјим ппслпваоем ппкрива
пбласти туризма, културе, сппрта и инфпрмисаоа на ппдрушју ппщтине. Инфпрмисаое се пдвија
захваљујући угпвпру са РТРС кпја је дала ппдрщку и дпзвплу за кприщтеое фрекевнција за рад Радип
студип Петрпва. Радип прпграм се емитују сваким данпм у термину пд 08:00-12:00 шаспва. Устанпва је
у сарадои са ппщтинпм прганизатпр вище културних и сппртских манифестација међу кпјима су
најзнашајније Пзренски планинарски маратпн и Пзренска јесен. Устанпва пружа ппдрщку сппртским
клубпвима у раду и сама прганизује пстале видпве сппртских активнпсти. Културни садржаји кпје
устанпва приређује су ппзприщне представе за дјецу и пдрасле, филмске прпјекције, излпжбе
ликпвних и литерарних радпва и пстали културни садржаји.
КУД “Милпван Гајић“ Петрпвп брпји 60 активних шланпва. Свпје активнпсти пбавља у дпдијељеним
прпстпријама у Дпму културе у Петрпву. Прганизује традиципналне кпнцерте фплклпра у пктпбру и у
јануару и ушествује на разним манифестацијама у земљи и у инпстраству.
КУД “Пзрен“ Каранпвац брпји 76 активних шланпва. Свпје активнпсти пбавља у Дпму културе у
Каранпвцу. Прганизује традиципнални кпнцерт фплклпра у августу мјесецу у Каранпвцу а ушествује на
разним манифестацијама у земљи и инпстранству.
Прганизације цивилнпг друщтва
На ппдрушју ппщтине Петрпвп према ппдацима из 2019. гпдине егзистира укупнп 34 удружеоа кпја су
хуманитарнпг карактера, из пбласти културе, из пбласти сппрта и друга удружеоа – жена,
ппљппривредника, спцијалнп раоивих категприја и сл. У ппгледу оихпвпг активизма, дјелпваоа и
испуоаваоа свпје улпге и/или статутарне сврхе и циљева, нема јаснп утврђених критерија за
мјереое. Пва ппменута и брпјем пбухваћена су једнпставнп активнија пд псталих, неппменутих,
пднпснп фпрмалнп и статутарнп су живе прганизације цивилнпг друщтва. И ппред претхпдне
кпнстатације, са циљем пшуваоа ПЦД маое или вище активних, из бучета Ппщтине Петрпвп самп у
2019. гпдини издвпјенп је 167.015 КМ, щтп је и највећи изнпс издвајаоа пд 2014. гпдине (ппгледати
наредну табелу, Табела бр. 31). И ппред тих издвајаоа, кпја су углавнпм пснпвни извпр прихпда
удружеоа, у цјелини ппсматранп пна нису дпвпљна за оихпв квалитетан рад и већи активизам,
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пднпснп има за ппсљедицу утицај на недпвпљан развпј оихпвих капацитета и недпвпљну
укљушенпст у прпцес дпнпщеоа пдлука.
Табела бр. 31: Преглед издвајаоа из бучета ппщтине за удружеоа грађана 2014-2019.
Гпдина
2014
2015
2016
2017
2018
Изнпс у КМ
152.266
147.268
160.540
148.653
151.144
Извпр: Опшуина Пеурпвп, Одјељеое за ппшуу управу

2019
167.015

Издвајаоа за удружеоа грађана се врщи на пснпву оихпвих прпграма рада и правдаоа утрпщка
средстава из претхпдне гпдине. У сврху активације удружеоа, НВП и ПЦД, па и нефпрмалнп
прганизпваних група грађана, намјера је да се утврде критерији и пдгпварајућа и лпкалнп
прихватљива метпдплпгија (нпр. ЛПД метпдплпгија10) тзв. прпјектни приступ за дпдјелу средстава
(ппред ппменутих средстава за редпван рад или трпщкпве).
Када је у питаоу прпблематика младих треба нагласити какп на ппдрушју ппщтине не ппстпји
фпрмиран или пбнпвљен Пмладински савјет али су млади укљушени у живпт и активизам заједнице
крпз шланствп у удружеоима. Кпликп успијевају да дјелују или да пстваре свпје интересе уппредивп
је са претхпдним закљушцима п активизму и дпвпљнпсти средстава за све ПЦД па и удружеоа
младих. Припритетнп, без већих трпщкпва, пптребнп је пд стране ЈЛС уз примарнп ушещће фпрмалнп
пбнпвљенпг или усппстављенпг Пмладинскпг савјета и щире групе младих дпнијети или ажурирати
ппстпјећи дпкуменат Пмладинске пплитике кап закпнске пбавезе ЈЛС.
Лпкална управа
Ппщтина Петрпвп пснпвана је 1991. гпдине и оену теритприју шини 7 насељених мјеста. Скупщтина
ппщтине брпји 17 пдбпрника и има 3 функципнера са статуспм заппслених и 1 без статуса заппсленпг.
Ппщтинска управа прганизпвана је такп да неппсреднп спрпвпди прпписе Ппщтине, изврщава закпне
и друге прпписе Републике Српске и БиХ шије је изврщеое ппвјеренп ппщтини, припрема нацрте
пдлука и других аката кпје дпнпси Скупщтина ппщтине и нашелник ппщтине и врщи струшне и друге
ппслпве.
Ппщтинска управа је прганизпвана у три пдјељеоа, а ппслпве за Скупщтину ппщтине пбавља
Секретар Скупщтине ппщтине. Ппщтинска пдјељеоа кпја дјелују у пквиру Ппщтинске управе су:
Пдјељеоа за ппщту управу, Пдјељеое за прпстпрнп утређеое и стамбенп-кпмуналне ппслпве и
Пдјељеое за привреду и финансије.
У ппщтинскпј управи заппслен је 31 радник пд шега је 18 жена и 13 мущкараца. Пд укупнпг брпја
заппслених оих 16 или 51,6% је заврщилп виспку или вищу щкплу, 13 средоу щкплу дпк су 2 НК
радника. Щтп се тише старпсне структуре, 16 радника је старпсти прекп 55 гпдина. Према раднпм
стажу 11 радника има радни стаже дп 15 гпдина, 15 радника има радни стаж између 16-35 гпдина,
дпк 5 радника имају радни стаж прекп 35 гпдина. Према систематизацији пд предвиђених 37 радних
мјеста пппуоенп је тренутнп 31, кап щтп је изнад наведенп.
Иакп је нещтп вище пд пплпвине заппслених у Ппщтинскпј управи са заврщенпм виспкпм или вищпм
щкплпм, тај брпј је недпвпљан да би се мпглп квалитетнп и адекватнп пдгпвприти на све пптребе
грађана и инвеститпра. На свим услугама, а првенственп услугама привредницима и пптенцијалним
инвеститприма, треба се дпдатнп ангажпвати и у тпм смислу ппстпји пптреба за усппстављаоем
јединице за управљаое развпјем, тима за ппдрщку услуга инвеститприма и квалитетнпг кадра кпји
би пбављап пву функцију. При тпме је пптребнп ппщтпвати принцип струшнпсти, мптивисанпсти кап
и дпбре праксе других ппщтина.
10

Метпдплпщки приступ за транспарентну расппдјелу фпндпва намијеоених ПЦД развијен је на пснпву пптребе за
једнпставним алатима кпје мпгу кпристити првенственп лпкалне заједнице за расппдјелу властитих бучетских средстава,
али и захтјева ПЦД за ппједнпстављеним и јасним инструкцијама п нашину приступа не самп финансијским средствима из
бучета јединица лпкалне сампуправе већ и средствима кпја дплазе из других извпра.
https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/library/razvoj/lod-methodology-for-allocation-of-funds-tocivil-society-organiz.html
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Табела бр. 32: Технишки капацитети и рад ппщтинске администрације 2014-2019.
Категприја/ппис – пп гпдинама
2014
2015
2016
2017
Изнпс финансијских улагаоа у технишкп
ппремаое (инфпрматизација и сл.) – у КМ
Брпј рашунара
Изнпс финансијских улагаоа у пбуку пспбља
Брпј предмета
ријещених предмета
ппстптак (%) ријещених предмета
пренесених предмета
ппстптак (%) пренесених предмета
Стппа задпвпљства кприсника

222
32
1.070
943
934
99%
9
0,95%
N/A

998
32
1.194
754
737
98%
18
2,39%
N/A

3.590
32
2.030
900
897
100%
3
0,33%
N/A

0
32
1.620
799
785
98%
14
1,75%
N/A

2018

2019

2.139
32
1.785
657
655
100%
2
0,30%
N/A

1.500
32
1.800
787
750
95%
37
4,70%
N/A

Извпр: Опшуина Пеурпвп, Одјељеое за ппшуу управу
На пснпву ппдатака п рјещаваоу предмета у ппщтем управнпм ппступку мпже се закљушити да је
ппстптак ријещених предмета у прпсјеку изнад 95%, с тим да брпј пренесених предмета варира у
зависнпсти пд перипда гпдине у кпјем се ппднпсе захтјеви грађана и кпмплетнпсти саме
дпкументације. Ппщтинска управа има прганизпван инфп-пулт гдје грађани дпбивају пптребна
упуства кпд ппднпщеоа свпјих захтјева. Највећи брпј издатих увјереоа и извпда је у матишнпј служби
гдје брпј издатих извпда из МК и увјереоа расте из гпдине у гпдину. Ппщтина није врщила
истраживаое задпвпљства грађана услугама ппщтинске управе, у првпм реду услугама щалтер сале.
У ту сврху впдила се коига утисака и жалби у кпјима није билп већих примједби.
У ппгледу инфпрматишке ппремљенпсти у нареднпм перипду је пптребнп изврщити набавку нпве
рашунарске ппреме јер је ппстпјећа, кап и спфтвер, стара прекп 10 гпдина. Уппредп, па и
припритетнп, треба врщити пснпвнп а пптпм и перманентнп псппспбљаваое и пбуку заппслених.
Према претхпднпј табели улагаоа у пбуку заппслених се углавнпм пднпсе на пбавезну пбуку
заппслених у пбласти впђеоа финансија у јавним устанпвама – ЈЛС пп принципима трезпрскпг
ппслпваоа, сертификације и ресертификације заппслених. Пстала улагаоа или пбуке фпрмалнпг или
нефпрмалнпг пбразпваоа и пбушаваоа пп принципу цјелпживптнпг ушеоа у складу са нпвим
захтјевима напредних технишкп-технплпщких рјещеоа нема. Највище се такве пбуке и нпва знаоа
прпвпде и стишу крпз пстварене прпјекте инициране и већински финансиране пд међунарпдних
субјеката и прганизација. Знашајнији прпјекти те врсте и са ефектима унапређеоа знаоа јпщ увијек
истпг или већинскпг кпнтигента заппслених у ПУ су у перипду 2008-2019/2020.:
2008-2011. Прпјекат управне пдгпвпрнпсти (Governance Accountabilitт Project – GAP; USAID, Sweden,
Netherlands) у пквиру кпјег је ппред неппхпдних материјалнп-технишких средстава, ИТ ппреме,
спфтвера изврщена и пдгпварајућа пбука свих (тада) заппслених кпји врще административне ппслпве
ппјединашнп и у пквиру центра за услуге пп принципима: „све на једнпм мјесту“ и „нека хпдају
папири а не људи“ (Docu Nova, Data Nova, CAF меупдплпгија и сл.); Прпблем мпже представљати
нивп стешенпг, задржанпг и пбнављенпг и размијеоенпг знаоа и праксе а дпбра је пснпва за
прпјекат Е –управе.
2015-2019/2020. Прпјекат „Јашаое улпге МЗ у БиХ“, [Финансиран пд суране влада Швицарске и
Шведске, а имплеменуиран у првпј фази пд Развпјнпг прпграма УН у БиХ (UNDP) са планираним
насуавкпм у фази 2. – 2020-2023.]. Ппред инфраструктурних пбјеката и набављене ИТ ппреме за
прпјектне МЗ, стешена су и знаоа у пбласти јашаоа лпкалне самуправе кап и практишна и пптребна
знаоа крпз пбуке, радипнице и семинаре са адекватним сертификатима за ушеснике – Управљаое
прпјектним циклуспм (PCM), Фасилитација фпрума, Кпмуникација, Спцијална пдгпвпрнпст,
Метпдплпгија и кппрдинација рада МЗ, ECDL (European Computer Driving Licence) - напредна пбука за
кприщтеое пснпвнпг пакета МСП итд.; Кап и за претхпдни прпјекат прпблем или ризик мпже бити –
пдрживпст, кпнсплидација и пренпс стешенпг знаоа.
2019-2020. Прпјекат ILDP [Integrated Local Development Project (ILDP)] кпји је заједнишки прпјекат
Развпјнпг прпграма Уједиоених нација [United Nations Development Programme (UNDP)] и Владе
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Швајцарске кпји ппред пснпвнпг циља израде Стратегије развпја ЈЛС и уппредп стицаоа знаоа из
пбласти стратещкпг планираоа и примјене јединствене метпдплгије има знашајан ефекат на
извјеснпм и уппреднпм усппстављаоу и пбуци Јединице за управљаое развпјем, кап сампсталнпг
пдсјека директнп пдгпвпрнпг нашелнику ппщтине, кпја ће се бринути п стратещкпм планираоу и
управљаоу развпјем, те другим развпјним активнпстима Ппщтине.
Јавна безбједнпст
Криминалитет, јавни ред и мир
Псигураое лишне и импвине свих грађана ппщтине Петрпвп у надлежнпсти је Пплицијске станице
Петрпвп кпја прганизаципнп припада Пплицијскпј управи Дпбпј. Када је ријеш п криминалитету и
јавнпм реду и миру на ппдрушју ппщтине Петрпвп, мпже се рећи да је пна на задпвпљавајућем нивпу.
У структури криминалитета у перипду 2015-2019. гпдина највеће ушещће имали су импвински
деликти кпји су највећи нивп пд 55% имали 2015. гпдине, дпк је ушещће импвинских деликата у 2019.
гпдини изнпсилп 48,15%. Ушещће прганизпванпг и привреднпг криминала шини 1,85% када је
забиљеженп 1 дјелп. Највећи брпј, укупнп 5 слушајева прганизпванпг и привреднпг криминала,
забиљежен је 2017. гпдине. Ушещће брпја крвних деликта у 2019. гпдини изнпсилп је 11,11%, дпк је
ушещће наркпманије изнпсилп 3,70% . На пстала кривишна дјела птпада 31,48%.
Табела бр. 33: Структура криминалитета на ппдрушју ппщтине Петрпвп 2015-2019.
Структура

Укупнп
2015-2019

2015

Брпј

%

Брпј

Укупан брпј/ппстптак

283

100,0%

60

Крвни деликти

26

9,2%

12

Прганизирани и
привредни криминал
Импвински деликти
Наркпманија
Тргпвина људимапрпституција
Пстала кривишна дјела
Малпљетнишка
деликвенција

2016

%

2017

2018

2019

Брпј

%

Брпј

%

Брпј

%

Брпј

%

100%

45

100%

56

100%

68

100%

54

100%

4

6,7%

1

2,2%

4

7,1%

11

16,2%

6

11,1%

4,2%

3

5,0%

1

2,2%

5

8,9%

2

2,9%

1

1,9%

142

50,2%

33

55,0%

19

42,2%

27

48,2%

37

54,4%

26

48,1%

3

1,1%

1

1,7%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

2

3,7%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

93

32,9%

19

31,7%

22

48,9%

18

32,1%

17

25,0%

17

31,5%

7

2,5%

0

0,0%

2

4,4%

2

3,6%

1

1,5%

2

3,7%

Извпр: МУП РС, ПС Пеурпвп; Обрада: Одјељеое за ппшуу управу
Са аспекта јавне безбједнпсти на ппдрушју ппщтине Петрпвп мпже се идентификпвати и прпблем
већег брпја, првенственп паса, али и машака луталица. Брпј паса луталица или незбринутих паса је
знашајан и свакпдневнп је евидентнп 5-10 паса у насељенпм урбанпм центру кап и рубним
ппдрушјима и руралним дијелпвима ппщтине. Ташну евиденцију је пбјективнп немпгуће врщити али
је пбавеза пве ппщтине да прпблем евидентира кап и пријаве грађана везанп за пвај прпблем.
Истпвременп је пбавеза прпписана пдгпварајућим ппзитивним прпписима РС да се рјещаваоу
прпблема приступи на хуман нашин – првенственп стерилизација а пптпм удпмљаваое и примјенпм
других прихватљивих нашина у складу са прпписима. Дпдатнп и лпкалнп упшен прпблем да се
стерилисани пси у ужем пкружеоу пущтају слпбпднп у пкплину - пзнашени али и даље су луталице и
незбринути.
Прпцјена је да се пси дпвпзе из азила из сусједних ппщтина на теритприју ппщтине Петрпвп щтп
захтијева ппдузимаое заједнишких међуппщтинских иницијатива какп би се пвај прпблем квалитетнп
адресирап и ппшеп рјещавати на свима прихватљив нашин.

Страна 38 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

четвртак, 04.03.2021. године

Закљушак:
Пбразпваое
С пбзирпм да на ппдрушју ппщтине тренутнп не ппстпји устанпва предщкплскпг пбразпваоа пптребнп
је сагледати мпгућнпст адаптације ппстпјећих прпстпра у власнищтву ппщтине Петрпвп за псниваое
устанпве за предщкплскп пбразпваое капацитета дп 245 дјеце.
Пснпвнп пбразпваое и средое пбразпваое се супшава са све маоим брпјем ушеника. Ппсебнп је тп
карактеристишнп за средоу щкплу у кпју се уписује самп једна трећина наврщених пснпваца. У тпм
смислу намеће се пптреба за псавремеоаваоем наставнпг прпцеса, улагаоем у ппрему и наставна
средстава те усклађиваоем пбразпвних прпфила са пптребама тржищта рада.
Здравствп и спцијална защтита:
Пружаое здравствених услуга на ппдрушју ппщтине Петрпвп кпје се врщи крпз Дпм здравља „Пзрен“
Петрпвп и амбуланте ппрпдишне медицине је на задпвпљавајућем нивпу. Ппстпји пптреба за
прпщиреоем спектра здравствених услуга, прије свега крпз псниваое гинекплпщке амбуланте,
унапређеоа квалитета стпматплпщких услуга и набавке недпстајућих дијагнпстишких апарата
(рентген, недпстајуће кпмппненте за ултразвук и сл.). Такпђе, у нареднпм перипду пптребнп је
ппсебнп адресирати прпблеме спцијалнп раоивих друщтвених група, прије свега дјеце без
рпдитељскпг стараоа, бпрашке пппулације и пспба са инвалидитетпм, пензипнера, жена у руралним
ппдрушјима и младих. У склппу будућих мјера неппхпднп је предвидјети циљане прпграме ппдрщке
кпји ће ппмпћи да се знашајније унаприједи квалитет живпта наведених друщтвених група и
афирмище оихпва улпга и мјестп у друщтву.
Култура и сппрт:
Ппстпјећи пбјекти сппрта и културе углавнпм задпвпљавају пптреба грађана ппщтине Петрпвп, с тим
да је неппхпднп издвајати знашајна средства за оихпвп пдржаваое. У пквиру щкплских секција
пптребнп је радити на пмаспвљеоу щкплскпг сппрта какп би се кпд ушесника развијале навике за
бављеое сппртпм. Ппред тпга, исказане су и пбразлпжене пптребе за изградопм сппртске
двпране и тенискпг игралищта у нареднпм перипду.
НВП и лпкална управа
У циљу ствараоа бпљих услпва рада заппслених и пружаоа квалитетнијих услуга пптребнп је
изврщити утппљаваое зграде Ппщтинске управе, замјену застарјеле рашунарске ппреме а у циљу
перманентнпг псппспбљаваоа радника Ппщтинске управе неппхпднп је израдити и спрпвпдити
прпграм перманентнпг струшнпг псппспбљаваоа. Ушещће грађана у прпцесу дпнпщеоа пдлука
треба дпвести на вищи нивп збпг шега је у нареднпм перипду пптребнп радити на јашаоу цивилнпг
сектпра и ствараоу услпва за активније дјелпваое невладинпг сектпра шије дјелпваое ће
дппринијети развпју цјелпкупне друщтвене заједнице.
Безбједнпст грађана
У пбласти јавне сигурнпсти и безбједнпсти грађана биљежи се кпнстантнп ппбпљщаое па се мпже
рећи да је пвај аспект услуга на задпвпљавајућем нивпу. Импвинска и лишна сигурнпст грађана улива
ппвјереое у лпкалну управу и у свакпм слушају ппгпдује привлашеоу инвестиција и смаоеоу пдлива
станпвнищтва. Крпз дпдатне мјере превенције
пптребнп је пдржати тренд смаоеоа
криминалитета. Ппсебнп издвпјенп је рјещаваое прпблема паса и машака луталица на хуман и
свима прихватљив нашин.
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ђ) Стаое јавне инфраструктуре и кпмуналних услуга
Стаое и преглед путне инфраструктуре
Лпкални путеви на теритприју ппщтине Пдлукпм п разврставаоу лпкалних путева и улица на ппдрушју
ппщтине Петрпвп (Сл.гласник ппщтине Петрпвп бр. 4/19) сврстани су према важнпсти у путеве I, II и III
реда кап и у некатегприсане путне правце, а щтп је пснпва за план и прпграм пдржаваоа према
припритетима. Лпкални путеви првпг реда су дефинисани кап путеви кпји ппвезују ппщтину Петрпвп
са сусједним ппщтинама, а лпкални путеви другпг реда дефинисани су кап путеви кпји ппвезују
насељена мјеста ппщтине Петрпвп. Лпкалним путевима трећег реда дефинисани су путеви унутар
насељених мјеста пд знашаја за мјесне заједнице. Најзнашајнија путна кпмуникација за ппдрушје
ппщтине Петрпвп је регипнални пут II реда Дпбпј- Петрпвп-граница РС/ФБиХ.
Табела бр. 34: Путна мрежа на ппдрушју ппщтине – у килпметрима 2013-2020.
Ппис
(категприја)

2013
А

М

2014
Σ

А

М

2015
Σ

А

М

2016
Σ

А

М

2017
Σ

А

М

2018
Σ

А

М

2019
Σ

А

М

2020
Σ

А

М

Σ

Некатегприсани
(прпц.)
0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20
Лпкални
категприсани
(Л)
43 96 139 43 96 139 43 96 139 45 94 139 46 93 139 48 91 139 48 91 139 53 86 139
Регипнални (Р) 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20
Укупнп (Л+Р)

63 96 159 63 96 159 63 96 159 65 94 159 66 93 159 68 91 159 68 91 159 73 86 159

Легенда: А – асфалу, М – макадам;
Извпр: Опшуина Пеурпвп, Одјељеое за суамбенп-кпмуналне ппслпве и прпсупрнп уређеое
Мпже се рећи да је стаое путне инфраструктуре релативнп задпвпљавајуће. Већина макадамских
путева се редпвнп пдржава и у слушају елементарних неппгпда брзп ставља у функцију. Асфалтни
путеви су разлишите старпсти такп да се пцјена мпже дати пд лпщи – пптребна детаљна
рекпнструкција, дп дпбри – нпвпизграђени, кпји се ппвећавају сваке гпдине и за кпје је пптребнп
редпвнп пдржаваоа путних канала, прппуста, банкина щтп пмпгућава дужу трајнпст. Слишне или исте
мјере би се мпрале прпвпдити за све путне правце. Ппсебнп је пптребнп сашинити бпљу пдлуку п
категпризацији, на тпј пдлуци да се утврде припритети и пптребан пбим, вријеме, динамика
пдржаваоа, анализа пправданпсти редпвнпг пдржаваоа или асфалтираоа са пбавезнпм защтитнпм
инфраструктурпм.
Енергетска инфраструктура11
Ппщтинскп ппдрушје Петрпвп напаја се електришнпм енергијпм из електрпенергетскпг система РС
прекп ШТС12 СПШКПВАЦ 35/10kV и ШТС ПЕТРПВП 35/10kV, ЗП “ЕЛЕКТРП ДПБПЈ“ - Дпбпј.
Електрпенергетска средоенаппнска дистрибутивна мрежа у ппщтини Петрпвп је у дпбрпм стаоу
пбзирпм да је у највећем дијелу пбухвата изврщена оена рекпнструкција. У највећем дијелу
пбухвата нискпнаппнска дистрибутивна мрежа је изведена надземнп и изврщена је такпђе и оена
рекпнструкција.
Знашајнп је да брпј пптрпщаша електришне енергије у категприји „дпмаћинства“ приближнп пдгпвара
стварнпм брпју дпмаћинстава у ппщтини Петрпвп щтп практишнп знаши да је електрификација у тпм
ппгледу кпмплетирана. Напајаое електришнпм енергијпм ппстпјећих пптрпщаша је на
задпвпљавајућем нивпу уз мпгућнпст ппбпљщаоа даљпм рекпнструкцијпм и изградопм
нискпнаппнске (НН) мреже у складу са щиреоем насеља кап и пдгпварајуће мреже у ппслпвним
зпнама и туристишкпј зпни.
На ппдрушју ппщтине Петрпвп самп три 10kV далекпвпда немају регулисанп двпстранп напајаое.
11
12

Преузетп (и прилагпђенп): Прпстпрни план ппщтине Петрпвп 2010-2021., Баоалука 2013
ЧТС - чвпрна урафп-суаница
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Табела бр. 35: Преглед дистрибутивних трафпстаница на ппдрушју ппщтине Петрпвп
Назив ТС

Брпј
ТС

Укупнп Каранпвац
Укупнп Спшкпвац
Укупнп Какмуж
Укупнп Петрпвп
Укупнп Калуђерица
Укупнп Ппрјешина
Укупнп Кртпва
Укупнп ппщтина Петрпвп

9
14
16
21
3
6
1
70

Снага
206
227
178
181
133
103
100
161

Пптрпщоа
на ТС (kWh)

Брпј пптрпщаша дпмаћинстава

157.019
255.004
356.143
335.700
17.006
63.536
7.452
1.191.860

Брпј директнп
прикљушених
пптрпщаша

353
460
768
990
116
233
48
2.968

31
42
39
108
5
12
1
238

Извпр: ЗП “ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ - Дпбпј
Термпенергетика13
Ппщтина Петрпвп је релативнп ријеткп насељена и већина пбјеката су приватни стамбени и маои
стамбенп ппслпвни пбјекти. У највећем брпју слушајева пбезбјеђује се тпплптна енергија за
загријаваое прпстприја и за друге пптребе из лпкалних извпра тпплпте пп прпстпријама – пећи за
лпжеое, а маои дип, углавнпм прпизвпдних пбјеката, има кптлпвнице за централнп гријаое са
пдгпварајућпм инсталацијпм. Главни енергент је пгревнп дрвп и угаљ. Прпстпр ппщтине је ппзнат и
пп гептермалним впдама шија извприщта и капацитети јпщ увијек нису дпвпљнп истражени. У свакпм
слушају у нареднпм перипду неппхпднп је прпвпђеое мјера енергетске ефикаснпсти и смаоеоа
загађеоа ваздуха (емисије угљендипксида), те увпђеое бпљих - ефикаснијих, екплпщки
прихватљивијих и пдрживих рјещеоа за системе гријаоа и упптребу екплпщки шистих гприва.
Јавна расвјета
Прпцјена су да је јавнпм или „улишнпм расвјетпм“ расвјетпм ппкривенп пкп 30% насеља на ппдрушју
ппщтине Петрпвп. Брпј расвјетних тијела се ппвећава сваке гпдине, с тим да Ппщтина Петрпвп
издваја знашајна средства за пдржаваое јавне расвјете и пптрпщоу електришне енергије.
Табела бр. 36: Јавна расвјета у ппщтини Петрпвп 2016-2019.
Укупан брпј расвјетних тијела – пп гпдинама
Јавна расвјета - трпщкпви (у КМ)*
Пптрпщоа електришне енергије
Инвестиципнп пдржаваое
Прпщиреое јавне расвјете
УКУПНП

2016
694
2016
31.838,00
3.590,00
27.910,00
63.338,00

2017
724
2017
26.084,00
3.953,00
1.446,00
31.483,00

2018
754
2018
25.342,00
2.068,00
468
27.878,00

2019
784
2019
25.993,00
5.009,00
4.111,00
35.113,00

Извпр: Опшуина Пеурпвп, Одјељеое за суамбенп-кпмуналне ппслпве и прпсупрнп уређеое
Рад улишне расвјете је регулисан путем временских тајмера. У нареднпм перипду пптребнп је
ппсебним актпм дефинисати нашине кприщтеоа и финансираоа јавне расвјете те размищљати и п
мпгућнпстима за увпђеоа накнаде (кпмуналне накнаде из кпје би се плаћали трпщкпви пптрпщое
улишне расвјете) шиме би се ствприле претппставке и за прпщиреое улишне расвјете, кап и
дпнпщеое пдлуке кпјпм би се улишна расвјета пренијела на управљаое и пдржаваое јавнпм
кпмуналнпм предузећу или на други пдгпварајући нашин јер je за пствариваое пуних ефеката
енергетске ефикаснпсти важнп и дпбрп управљаое. Такпђе, важнп је приликпм замјене и уградое
ЕЕ свјетиљки впдити рашуна п тпме да се изаберу дугпрпшнп најбпља рјещеоа какп би се избјегли
мпгући негативних ефекти и скупи трпщкпви пдржаваоа збпг шестих кварпва или кпмпликпване
замјене свјетиљки.
Впдпвпдна инфраструктура
У ппщтини Петрпвп не ппстпји јединствени впдпвпдни систем (прим: у наставку „впдпвпдни систем“
се пднпси на вище маоих засебних, маое или вище системски ријещених впдпвпда).
Впдпснабдијеваое станпвнищта се врщи прекп маоих впдпвпдних система на нивпу мјесних
13

Преузетп (и прилагпђенп): Прпстпрни план ппщтине Петрпвп 2010-2021., Баоалука 2013
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заједница. МЗ Спшкпвац и МЗ Каранпвац имају засебне системе; МЗ Какмуж се снабдијева впдпм са
извприщта „Вплујак“ и „Пптпшани“ (системпм Пптпшани не управља ЈКП „Впда“ негп грађани, а има
јпщ маоих система – сепских и индивидуалних впдпвпда кпјима управљају грађани сами, щтп је
слушај са Ппрјешинпм, Кртпвпм и дијелпвима Какмужа и Спшкпвца). МЗ Петрпвп се впдпм снабдијева
из впдпвпднпг система кпји је развијен са извприщта „Калуђерица“ и „Вплујак“. Нпвпптвпрени
баоски кпмплекс се питкпм и извпрскпм впдпм за друге пптребе кпмплекса кпристи из впдпвпда
Спшкпвац щтп у дпгледнп вријеме треба системски унаприједити.
Табела бр. 37: Преглед извприщта на ппдрушју ппщтине Петрпвп
Назив
извприщта
Калуђерица 1 и 2
Јама
Лакпница 1
Лакпница 2
Маркпвац
Врела

Лпкација
На падинама Пзрена
На падинама Пзрена
Какмуж
Какмуж
Какмуж
Спшкпвац

Впдпвпдни систем

впдпвпд Петрпвп
впдпвпд Какмуж

впдпвпд Спшкпвац
дип Спшкпвца
Врелца
Каранпвац
дип Бпљанића
Преоа
у дплини Мале Преое впдпвпд Каранпвац
Радпјка
МЗ Ппрјешина
впдпвпд Ппрјешина
Мала извприщта МЗ Ппрјешина
дип Ппрјешине
Укупнп:

Прпсјешни
гпдищои
капацитет
(л/с)
3,5
5,0
6,0
1,0
1,0
6,0

Прпсјешни
гпдищои
капацитет
(м3)
110.376,0
157.680,0
189.216,0
31.536,0
31.536,0
189.216,0

3,5

110.376,0

2,5
0,5
0,3
29,3

78.840,0
15.768,0
9.460,8
924.004,8

Трансппрт
впде дп
резервпара
гравитација
гравитација
гравитација
гравитација
гравитација
гравитација
гравитација
гравитација
гравитација
гравитација
гравитација

Извпр: Суудија впдпснабдијеваоа ппшуине Пеурпвп, 2010-2035, Впдинг-92, д.п.п., Баоа Лука
Впдпвпдни системи на ппдрушју ппщтине Петрпвп, дјелимишнп задпвпљавају пптребе станпвнищтва
и привреде. Прпценат станпвнищтва ппщтине кпје се впдпм снабдијева прганизпванп је дпста виспк
и изнпси пкп 62%. Пвим пбухватпм или прганизпваним системпм нису ппкривене све мјесне
заједнице ни сви дијелпви мјесних заједница (38%) кпје се снабдијевају на нашин наведен у
претхпднпм пасусу – из маоих сепских и индивидуалних впдпвпда кпјима управљају грађани сами,
щтп је слушај са Ппрјешинпм, Кртпвпм и дијелпвима Какмужа и Спшкпвца. Ппстпјећа извприщта у
систему су недпвпљнпг капацитета за пптребе впдпснабдијеваоа цијелпг ппдрушја ппщтине Петрпвп,
щтп ппгптпвп дплази дп изражаја у љетнп вријеме када су у најгущће насељенпм дијелу ппщтине
редпвне редукције, а треба имати у виду нпвписказане пптребе за пбезбјеђеое впдпснабдијеваоа за
туристишку зпну Калуђерица кап и птвараое баоскпг кпмплекса „Терме Пзрен“ у Какмужу.
Нашин впдпснабдијеваоа из ппјединашних система је скуп збпг пдржаваоа вище впдпвпдних система
са разлишитих извприщта, кап и пптребе за усппстављаоем зпна санитарне защтите свих извприщта
щтп представља и финансијски и прганизаципни прпблем. Тпкпм 2013. гпдине урађенп је „Идејнп
рјешеое впдпснабдијеваоа ппшуине Пеурпвп“. Прпјектпванп рјещеое впдпвпднпг система
Петрпвп је заснпванп на кпнцепту впдпвпднпг система кпји ппкрива цијелп ппдрушје ппщтине
Петрпвп у циљу равнпмјерне и фер расппдјеле распплпживих кплишина впде, кап и кплишина впде са
перспективних извприщта. У тпм смислу прпјектпван је впдпвпдни систем кпји пбједиоује сва
распплпжива извприщта.
Кпд впдпснабдијеваоа у ппщтини Петрпвп, тренутнп се највећи прпблеми пднпсе на неппзнаваое
кпмппненти ппјединашних впдпвпдних система збпг недпстатка прпјектне дпкументације. Такпђе
нема дпвпљнп ппдатака п прпфилима и пплпжају нити дужини цјевпвпда. Недпстаје мјереое у
впдпвпдним системима, какп прпизведене кплишине впде такп и пптрпщене кплишине впде, а
извприщта нису защтићена на адекватан нашин. Ппјединашне впдпвпдне системе карактерищу
велики губици впде на трансппртним цјевпвпдима па такп и у дистрибутивнпј мрежи а према
претппставкама, велики прпценат цјевпвпда малих прпфила и цјевпвпда су пд азбест цемента кпји су
и дптрајали а и ппасни пп здравље.
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Канализаципна инфраструктура
Прпстпр Ппщтине Петрпвп спада у ппдрушје за кпји није рађена дпкументација за рјещаваое
прпблема дисппзиције птпадних впда, а канализаципна мрежа је изграђена самп за централни дип
Ппщтине. За пвај дип канализаципне мреже не ппстпји кпмплетна прпјектна дпкументација, нити се
зна ташнп прпфил и дужина цјевпвпда. Ппред тпга, није адекватнп ријещена пдвпдоа птпадних впда
јер нису рађени кплектпри за прешищћаваое птпадне впде.
На изграђену канализаципну мрежу, у урбанпм и административнпм центру ппщтине у МЗ Петрпвп,
је прикљушенп 39 привредника и институција и 137 дпмаћинстава из кплективнпг и индивидуалнпг
станпваоа. На други нашин гледанп тп је маое пд 10% пд укупнпг брпја дпмаћинстава и укупних
пптреба. И канализација и септишке јаме су неуслпвни, застарјели и сигурнп пнешищћују ужу пкплину
али и најближе впдптпкпве. Управљаое канализаципнпм мрежпм није ријещенп јер на кпмуналнп
предузеће није пренещена или није прихваћена та пбавеза.
У складу са савременим трендпвима и кпнцепцијпм развпја Петрпва, за урбана ппдрушја у пбухвату
Прпстпрнпг плана, предвиђа се сепаратни систем прикупљаоа и пдвпдое упптријебљених и
атмпсферских впда, а у сврху пдвпдое предвиђена је изградоа система пбпринске канализације. Тп
је знашајан прпјекат кпји би захтијевап и знашајна финансијска средства кпја ће ппщтина Петрпвп
тещкп сампсталнп пбезбиједити, али на тпме свакакп треба радити у будућнпсти.
Телекпмуникације
Када је у питаоу инфраструкутра у пбласти телекпмуникација теритприја ппщтине Петрпвп
ппкривена је са 4 аутпматске телефпнске централе (АТЦ СПШКПВАЦ, АТЦ КАКМУЖ, АТЦ ПЕТРПВП и
АТЦ ППРЈЕШИНА) са припадајућим мјесним телефпнским мрежама. Једна централа је на ппдрушју
урбанпг ппдрушја дпк су пстале на сепским ппдрушјима. Централе су адекватнп везане пптишким
каблпвима. Телефпнске централе АТЦ ПЕТРПВП, АТЦ КАКМУЖ и АТЦ СПШКПВАЦ су сппјене пптишким
каблпм са главнпм АТЦ у Дпбпју щтп је, у ствари, сппј на трасу пптишкпг кабла Нпви Град – Баоа Лука
– Бијељина – Требиое – Херцег Нпви. Са друге стране пплпжен је пптишки кабал дп АТЦ у Ппрјешини.
На дијелпвима теритприје кпји тренутнп нису ппкривени фикснпм мрежпм, или су капацитети мреже
пгранишени, претплатницима је пмпгућен тзв. CLL прикљушак (Cellular Local Loop), фикснп-бежишна
телефпнија кпја се кприсити у насељима гдје је класишна фиксна мрежа екпнпмски непправдана.
Развпј мпбилне телефпније је убрзанији такп да је брпј претплатника мпбилне телефпније већи пд
брпја претплатника фиксне телефпније. Щтп се тише мпбилне телефпније кпмуникације се пбављају
прекп базних станица ппстављених на лпкацијама кпје су пдредиле надлежне струшне екипе. Према
лпкацијама и ппдацима са терена, ппкривенпст мпбилнпм телефпнијпм ппдрушја ппщтине је дпбра.
Лпща ппкривенпст је у МЗ Спшкпвац и дијелпвима МЗ Какмуж (брдски дијелпви, лпща пптишка
видљивпст и сл.).
Закљушак:
Стаое путне инфраструктуре, јавне расвјете, електрпдистрибутивне и телекпмуникаципне мреже
је на задпвпљавајућем нивпу, са израженим специфишним прпблемима пп ппјединим пбластима и
пптребним интервенцијама, прије свега на прпщиреоу дпступнпсти и ппдизаоу нивпа квалитета.
Впдпснабдијеваое није пбухваћенп јединственим системпм щтп је један пд кљушних разлпга за
немпгућнпст квалитетнпг управљаоа впдпснабдијеваоем а самим тиме није равнпмјернп и свима
пбезбијеђенп квалитетнп впдпснабдијеваое питкпм впдпм. Ппстпји идејнп рјещеое
впдпснабдијеваоа ппщтине Петрпвп кпје је урађенп 2013. гпдине и на пснпву кпјег је прпјектпванп
будуће рјещеое впдпвпднпг система Петрпвп. Пнп је заснпванп на кпнцепту впдпвпднпг система
кпји ппкрива цијелп ппдрушје ппщтине, с тим да реализација таквпг рјещенја захтијева знашајна
финансијска средства кпја се мпгу пбезбиједити самп кпмбинпваоем вище разлишитих извпра
(интерних и екстерних).
Канализаципни систем не ппстпји, изграђен је самп маои дип мреже кпји ппкрива урбани дип
ппдрушја ппщтине Петрпвп за кпји такпђе не ппстпји адекватна прпјектна дпкументација. На псталпм
ппдрушју ппщтине прпблем канализације се рјещава путем септишких јама. У тпм кпнтексту
неппхпднп је радити на изградои канализаципне мреже, пднпснп, прпщиреоу мреже у урбанпм
дијелу ппщтине, туристишким зпнама и кпмплексима, планираним ппслпвним зпнама али и у
руралним дијелпвима са већпм кпнцентрацијпм станпваоа индивидуалнпг и кплективнпг.
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е) Защтита живптне средине укљушујући защтиту пд ризика прирпдних неппгпда и
катастрпфа14
Ппуздана пцјена стаоа живптне средине некпг ппдрушја дпбија се на пснпву редпвнпг мјереоа
пснпвних параметара квалитета (квалите впде, ваздуха и земљищта). На пснпву тих ппдатака мпгу се
правпвременп предузети мјере за смаоеое негативнпг утицаја на квалитет живптне средине. На
ппдрушју ппщтине Петрпвп нема редпвнпг мпнитпринга стаоа живптне средине, мјереоа и
мпнитпринг се раде ппвременп. Треба дпдати и тп да је ппсљедоа верзија Лпкалнпг екплпщкпг
акципнпг плана (ЛЕАП) израђена и усвпјена пд стране ппщтине Петрпвп јула мјесеца 2012. гпдине.
Нивп имплементиранпсти није анализиран и пцјеоиван. Ппщти и индикативнп квалитативан
закљушак развпјнпг тима је да кљушни прпјекти нису реализпвани или су незнатнп, парцијалнп
реализпвани. Квантитативнп ЛЕАП у цјелини није реализпван ни 50%. Развпјни тим преппрушује
ажурираое ппстпјећег ЛЕАП-а са прпдужеоем рпка важеоа а уппредп припрему и усвајаое нпвпг
плана.
Стаое ппврщинских тпкпва
Впда је пснпвни предуслпв за настанак и ппстанак живпта, а оенп пбезбјеђеое у дпвпљнпј кплишини
и квалитету је један пд пснпвних предуслпва за квалитет живпта и здравља људи, те пствареое
пдрживпг развпја. Цијелпм сјевернпм и сјеверпистпшнпм границпм ппщтине Петрпвп прптише ријека
Спреша кпја је најдужа притпка ријеке Бпсне. Спреша извире кпд Щекпвића – Папраћа, даље теше
прекп Звпрника, Калесије, Живиница, Лукавца, Тузле, Петрпва и Грашанице дужинпм пд 137km, и
увире у ријеку Бпсну у Дпбпју. Слив ријеке Спреше је дип щирег слива ријеке Бпсне, кпји заједнп са
сливпвима Уне, Врбаса и Дрине шини слив ријеке Саве. Према Уредби п класификацији впда и
категпризацији впдптпка (СГРС, бр. 42/01) впдптпци Спреше, и Бпсне пд ущћа Спреше дп Мпдрише су
једини класификпвани у трећу категприју, кап најзагађенији впдптпци у Републици Српскпј. Тп је
резултат вищегпдищоег индустријскпг пптерећеоа ријеке Спреше.
Пперативним мпнитпрингпм, кпји у пквиру Мпнитпринга квалитета ппврщинских впда у Републици
Српскпј прпвпди „Институт за впде“ д.п.п. Бијељина, пдређенп је мјернп мјестп за мпнитпринг ријеке
Спреше је Сп-2, на ущћу Спреше у Бпсну, сјеверпзападнп пд границе ппщтине Петрпвп.
Табела бр. 38: Прпсјешне вриједнпсти прптпка и кпнцентрација пснпвних параметара квалитета
ријеке Спреше на мјернпм мјесту Сп-2
Ппщти физишкп1.
2.
хемијски параметри
Параметар
Јединица мјере мјереое
мјереое
- трећа класа
(2008.)
(2009.)
впдптпка15
Средои прптпк
Qмп=4,7
m3 s-1
10,5
7,5
Пптрпщоа KMnП4
10-15
gm-3
18,0
15,6
БПК5
4-7
gm -3
2,4
2,79
Суспендпване материје
5-10
gm -3
12.9
6.1
Укупни фпсфпр
0,03-0,05
gm -3
0.142
0.089
Укупни азпт
6,0-12,0
gm -3
8.59
3.57
Наппмена: Ппщтина нема ни ресурсе ни надлежнпсти да врщи пву врсту мјереоа. За пву анализу
су кприщтени ппдаци пвлащтенпг института „Институт за впде“ д.п.п. Бијељина
QМП-минимални средоемјесечни прпупци 95% пбезбијеђенпсуи
Из претхпдне табеле мпже се видјети да је ппвећана пптрпщоа KMnП4, щтп указује на ппвећану
кпнцентрацију прганских материја у впди кпје редукују кисепник. Такпђе је ппвећана кпнцентрација
укупнпг фпсфпра, дпк је кпнцентрација суспендпваних материја у вријеме мјереоа у границама за
трећу класу впдптпка.

14
15

Преузетп (прим. дјелимичнп прилагпђенп): Прпстпрни план ппщтине Петрпвп 2013.
Према Уредби п класификацији впда и категпризацији впдптпка (Сл.гл.РС бр.42/01)
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Анализа кпнцентрација тещких метала, раствпрених пблика цинка, бакра, хрпма и арсена, кпја је
врщена на два прпфила, на ријеци Бпсни низвпднп пд Спреше и на сампј Спреши, ппказује да су
задпвпљене дпзвпљене вриједнпсти према Уредби п класификацији впда и категпризацији впдптпка.
Пснпвни извпри загађиваоа впда су нетретиране индустријске и кпмуналне птпадне впде, дренажне
впде из ппљппривреде и прпцједне впде из деппнија. Индустријске птпадне впде у ријеку Спрешу
дпспијевају из Тузле и Лукавца угрпжавајући оен дпои тпк дп ущћа у Бпсну. Такп је ријека Спреша
ппстала птвпрени кплектпр за све птпадне впде са ппдрушја 11 ппщтина крпз кпјих прптише. Низвпднп
пд индустријских ппстрпјеоа стаое се дпнекле ппправља усљед прпцеса аутппурификације.
Птпадне впде из индивидуалних пбјеката се испущтају у властите септишке јаме кпје најшещће нису
адекватнп изведене, щтп за ппсљедицу има инфилтрацију непрешищћених птпадних впда у
ппврщинске и ппдземне тпкпве.
Ерпзипни утицаји у зпни пптпшних тпкпва и ријеке Спреше су врлп неппвпљни, па се те зпне мпрају
щтитити пдгпварајућим мјерама, укљушујући и защтиту пд ппплава. Ппсебну ппаснпст представљају и
минска ппља кпја ппстају неппзнаница у ппдрушјима ппплава јер дплази дп ппмјераоа мина при
шему ппстпјеће минске мапе вище не пружају ташне инфпрмације.
Загађеоу слива ријеке Спреше се не ппсвећује дпвпљна пажоа на државнпм нивпу. Надлежне власти
се несинхрпнизпванп и недпвпљнп баве пвим питаоем, а глас јавнпсти је и даље слаб и
несразмјеран пбиму, брзини и ппсљедицама деградације впда.
Стаое земљищта
На загађиваое земљищта утише непдгпварајућа пракса у ппљппривреди и впћарству, укљушујући
некпнтрплисану и неадекватну примјену вјещташких ђубрива и пестицида, кап и пдсуствп кпнтрпле
квалитета впде кпја се кпристи за навпдоаваое, щтп је ппсебнп карактеристишнп за ппщтину
Петрпвп ради лпщег квалитета ријеке Спреше. Непбрађенп ппљппривреднп земљищте, пднпснп
претвараое ппљппривреднпг у грађевинскп земљищте, представља ппсебан прпблем уз прпблем
ппсљедица непланске изградое. Непланска или нелегална градоа се претежнп пднпси на рурална
ппдрушја ппщтине а разлпзи су неразвијенпст, слаба екпнпмска мпћ индивидуалнп и уппщте
неразвијене заједнице, те неппкривенпст прпписаним планским дпкументима. Брпј
неплански/нелегалнп изграђених пбјеката је неппзнат јер је непланскпм изградопм пбухваћена и
градоа некад закпнпм изузетих пбјеката – нпр. ппмпћних екпнпмских пбјеката у сепским
дпмаћинствима. Загађеое земљищта заступљенп је у ппдрушјима интензивне индустријске
активнпсти, неадекватних пдлагалищта птпада, рудника, кап и на мјестима разлишитих акцидената.
Стаое ваздуха
Главни узрпци загађиваоа ваздуха су кприщћеое претежнп фпсилних гприва за гријаое у свим
пбјектима јавним и индивидуалним, недпстатак прешищћаваоа димних гаспва, нераципналнп
кприщћеое сирпвина и енергије, лпще пдржаваое итд. У ппрасту је и загађеое пд сапбраћаја. На
теритприји ппщтине Петрпвп не ппстпји кпнтинуелни и уређени мпнитпринг ваздуха на пснпву кпга
би се мпгла дати адекватна пцјена квалитета. Међутим, ппщтп је привредна активнпст на нискпм
нивпу а сапбраћај није нарпшитп интензиван, мпже се сматрати да пви извпри загађеоа јпщ увијек не
представљају знашајну ппаснпст за квалитет ваздуха.
Тек ппвременп, у пквиру прпцедуре за издаваое екплпщке дпзвпле за ппкретаое дјелатнпсти
привредних субјеката кпјима је екплпщка дпзвпла услпв за упптребну дпзвплу и рад, врще се
мјереоа квалитета ваздуха. У тпм смислу, кап пбавеза привредних субјеката / приватних
инвеститпра, прпведенп је мјереое квалитета ваздуха на вище лпкација привредних капацитета са
ппдрушја ппщтине Петрпвп (лпкација „Технпгас“ Какмуж - август 2010, предузеће „Eco line“ Петрпвп нпвембар 2008, лпкација бензинске станице „Петрпвп“ Петрпвп - пктпбар 2009).
На пснпву резултата тадащоих мјереоа све вриједнпсти измјерених кпнцентрација пплутаната биле
су знашајнп исппд гранишних вриједнпсти.
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Управљаое птпадпм
На ппдрушју ппщтине Петрпвп кпмуналне услуге пбавља ЈКП „Впда“, Петрпвп16. Пдвпз кућнпг птпада
се врщи редпвнп, једнпм седмишнп са ппдрушја свих 7 мјесних заједница. Грађани птпад углавнпм
пдлажу у властите канте за птпад или у ппстављене ппсуде за пдлагаое птпада - кпнтејнере. Дп
пплпвине 2006. гпдине прикупљени птпад се, без претхпднпг третмана, пдлагап на дивљу деппнију
бивщег рудпкппа и јалпвищта Делића брдп у Петрпву. Пдлукпм Скупщтине ппщтине Петрпвп
(„Службени гласник ппщтине Петрпвп – СГПП“, бр. 6/06) планирана је Станица за раздвајаое шврстпг
кпмуналнпг птпада и дата на управљаое ЈКП „Впда“ Петрпвп. Лпкација станице је напущтена
щљункара, неппсреднп уз впдптпк ријеке Спреше и границе са Федерацијпм БиХ. Ппврщине је
5.000m2. Какп није изврщенп адекватнп технишкп ппремаое и уређеое Станице, лпкација се кпристи
самп за пдлагаое птпада. Птпад се деппнује без икакве претхпдне селекције и раздвајаоа. На
теритприји ппщтине не ппстпје предузећа за прикупљаое секундарнпг птпада, нити ппстрпјеоа за
рециклажу истпг.
На пснпву ппдатака ЈКП “Впда“ Петрпвп п брпју привредних субјеката, кприсника кпмуналних услуга
пдвпза шврстпг птпада, брпј кприсника у 2010. гпдини и првпм кварталу 2011. гпдине изнпсип је 89 а
данас их је 140 щтп је пкп 90% привредних субјеката Ппщтине кпји кпристе услуге ЈКП “Впда“
Петрпвп.
Табела бр. 39: Брпј кприсника услуге прганизпванпг пдвпжеоа птпада 2014-2018.
Категприја кприсника – пп гпдинама
Физишка
Правна лица
Укупнп

2014
1.074
120
1.194

2015
1.127
118
1.245

2016
1.149
110
1.259

2017
1.163
133
1.296

2018
1.197
140
1.337

Извпр: ЈКП „Впда“ Пеурпвп
Видљив је и ппраст брпја кприсника у сегменту физишких лица с тим да је укупна ппкривенпст
услугпм прганизпванпг пдвпжеоа птпада кпд физишких лица пкп 47%. Према распплпживим
ппказатељима ЈКП „Впда“ прганизпванп се прикупи и пдлпжи на привремену Станицу за пдлагаое
шврстпг птпада у Петрпву пкп 2.000 тпна птпада. Псталих, пкп 2.000 тпна птпада, се пдлаже у прирпди
на дивља пдлагалищта птпада или се врщи спаљиваое птпада на непрпписан нашин. Ппред тпга,
мпже се рећи да су све МЗ "ппкривене" услугпм прганизпванпг пдвпжеоа птпада али некпмплетнп,
пбзирпм да у мјесним заједницама нису пбухваћена сва насељена мјеста и засепци. Нашин на кпји се
пбрашунава пва кпмуналана услуга је разлишит укпликп се ради п дпмаћинствима - пп брпју шланпва
дпмаћинства, а за правна лица према врсти дјелатнпсти. Нема предвиђенпг нашина за раздвајаое
птпада на мјесту настанка - стаклп, папир, пластика, метал, нема ни стимулативне цијене за
раздвајаое. Збпг тпга, а и других ппказатеља, нашин на кпји се управљаоа птпадпм у ппщтини
Петрпвп јпщ увијек није задпвпљавајући.
Кап ппсљедица таквпг стаоа јавља се прпблем дифузнпг загађеоа кпје настаје пд неуређених
кпмуналних деппнија, дивљих деппнија, те директнпг бацаоа птпада у ријеке и језера. Прпцјеоује се
да на ппдрушју ппщтине Петрпвп има најмаое дванаест лпкације гдје се евидентиране „дивље
деппније“. Најшещће лпкације на кпјима настају маое „дивље деппније“ су ппред главних
сапбраћајница, на напущтеним ппврщинским кпппвима, щумске ппврщине изван урбанпг дијела и
ненасељена мјеста. Шищћеое идентификпваних и видљивих, маоих и већих, дивљих деппнија врщи
се гптпвп редпвнп сваке гпдине у вријеме већ традиципналне екплпщке активнпсти „Април – мјесец
шистпће“ пд 2004. гпдине. Није билп пграђиваоа збпг саме лпкације дивљих деппнија, власнищтва
над лпкацијама гдје настају (щуме, ријешни тпкпви, запущтени кпппви и прпвалије, међуентитеска
линија и пкплина мпстпва на ријеци Спреши). Дивље деппније је тещкп и евидентирати а ријеткп их
пријављују и грађани (најшещћи прпизвпђаши птпада и дивљих деппнија). Предузетим активнпстима
у перипду пд 2004. када је увпден ппстпјећи систем управљаоа птпадпм, знашајнп је смаоена, али
не и дпвпљнп, кплишина нелегалнп деппнпванпг птпада кап и брпј и ппврщина дивљих деппнија за
вище пд 75%. Знашајнп је да су прихпди ЈКП кпје је задуженп за управљаое птпада самп пп пснпву
16
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накнада за услуге пдвпза птпада физишким и правним лицима пд 2004 (11.000КМ) дп 2019 дпстигли
дп 120.000КМ щтп шини вище пд 35% укупних прихпда ЈКП.
У кпнтексту цјелпкупне анализе ради разумијеваоа прпблема везаних за ппслпваое вище пута
ппменутпг јавнпг предузећа, у цјелини у јавнпм власнищтву и јавнпм интересу важнп је дати пснпвне
ппдатке п ЈКП „Впда“:
- ЈКП „Впда“ Петрпвп пснпвала је СП Петрпвп 28.03.2011. гпдине свпјпм пдлукпм брпј: 01-022-24/11 а
пптпм пдлукпм брпј: 01-022-89/11 му је ппвјеренп управљаое и пдржаваое впдпвпднпг система;
пдлукпм брпј 01-022-64/05 пдвпз и деппнпваое кућнпг смећа на ппдрушју ппщтине Петрпвп.
- Предузеће је у нпвпм пблику прганизпваоа пп пдлуци п псниваоу ппшелп са радпм 15.08.2011. а
врщеое услуга 01.09.2011. гпдине.
- Предузеће тренутнп заппщљава укупнп 15 радника пд шега 3 у администрацији (ппщти ппслпви) и
12 заппслених кап пперативни технишки сектпр.
- у ппгледу механизације и технишке ппремљенпсти, на пснпву ппдатака из ЈКП за 2019., распплаже са
дптрајалим впзним паркпм и механизацијпм. Прпсјешна старпст радних мащина и специјалних
впзила за шищћеое снијега је 37 гпдина, впзила за скупљаое кпмуналнпг птпада је 27 гпдина и
путнишкпг впзила 16 гпдина.
- пстварени прихпди у 2019. гпдини су 443.370,47КМ или 96,45% пд планираних (није реализпванп
планиранп кредитнп задужеое пд 58000КМ).
Развпјни тим је дап ппщту пцјену стаоа ЈКП: „ЈКП свпјим укупним капацитетима нема мпгућнпсти
задпвпљаваоа ппстпјећих и нпвих растућих или нпвппридпдатих задужеоа и пптреба. Један пд
прпипритета мпрап би бити унапређеое укупних капацитета ЈКП и функципнална репрганизација.
Нпсилац тпга мпра бити псниваш – Ппщтина кап и меначмент ЈКП.“
Защтита пд елементарних неппгпда, прирпдних катастрпфа и несрећа
У септембру 2016. гпдине пд стране радне групе Ппщтине уз кпнсултантску ппдрщку Републишке
управе ЦЗ (РУЦЗ РС) припремљен је знашајан дпкумент ппд називпм „Прпцјена угрпженпсти пд
елементарних неппгпда и других несрећа на ппдрушју ппщтине Петрпвп“ кап пплазни и пснпвни
дпкумент за израду планске дпкументације у пбласти защтите и спащаваоа. Тим дпкументпм урађена је
идентификација и анализа кљушних ризика пд елементарних неппгпда, прирпдних и других несрећа на
ппдрушју ппщтине Петрпвп. Између псталих, прпцијеоени су и анализирани ризици пд ппплава, ппжара,
екстремних метепрплпщких ппјава, ризици пд активираоа клизищта, земљптреса кап и ризици пд ппјаве
нпвих бплести кап щтп је пандемијски грип. Знашај дпкумента за стратегију развпја се пгледа у вище
аспеката: пд примијеоене метпдплпгије ризикп-базиранпг димензипнираоа дп пбухваћених пбласти и
дијелпва (ппглавља) у складу са прпписаним и пбавезним садржајем: 1. дип – Ппщте карактеристике
ппдрушја ппщтине Петрпвп; 2. дип – Анализа стаоа и идентификација ризика; 3. дип – Приједлпг за нивп
мјера и активнпсти и 4. дип – Анекси (пбавезни: закпни, прпписи, суручна лиуерауура, извпри и сл.)
Дпкуменат је власнищтвп ппщтине Петрпвп и јаван је – дпступан свим грађанима и субјектима и
нпсипцима защтите и спащаваоа.17
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Детаљније пбјащоеое дпкумента „Прпцјена ...“ датп је и збпг оегпвпг знашаја али и свепбухватнпг садржаја
и анализа кап и шестпг ппмиоаоа у пквиру пве Стратегије (ПРТ)
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Пптребе ппщтинске цивилне защтите за защтиту и спащаваое пп пснпвним пбластима и
прганизпваним јединицама:
Защтита пд ппплава
Защтита пд ппплава, соежних
падавина, из рущевина,
медицинска защтита
Евакуација и збриоаваое
18
станпвнищтва

- једнп ватрпгаснп впзилп за гащеое щумских ппжара са кпмплетпм
припадајуће ппреме, алата, резервпарпм за впду пд 2000 литара
- једнп преатеће впзилп са резервпарпм за впду дп 8000 литара и кпмплетпм
припадајуће ппреме
- ппремаое јединица ппщте и специјализпване намјене кпје ппкривају пву
пбласт пдгпварајућпм ппремпм и пдјећпм (пдјећа и пбућа цивилне защтита,
защтитни щљемпви, средства за лишну и узајамну защтиту – прву ппмпћ)
- щатпри, кпнтејнери, кухиое аутп-прикплице, ппљске кухиое, маоерке,
прибпр за јелп, кревети и ппстељина, теренскп впзилп, мптпрнп впзилп за
превпз људи, резерве прехрамбених и средстава за хигијену.

Ппплаве
Пснпву ппврщинске хидрпграфије ппщтинскпг ппдрушја шини ријека Спреша са свпјим притпкама:
Јадрина, Каменишка ријека, Спшкпвашка ријека, Преоа, Ппниква и јпщ некпликп маоих впдптпка. Све
притпке ријеке Спреше су бујишнпг карактера. У најтежем претппстављенпм, а на анализама и
пптврђенпм степену ризика пд ппплава, ријека Спреша у садејству са свпјим притпкама и екстремним
метепрплпщким ризицима, изазива највеће ппплаве шестп, ппузданп, редпвнп, у већем дп
занемаривпм степену угрпженпсти.
Ппдаци п истпријату, хрпнплпгији и ушесталпсти, ризишним ппврщинама пп пбиму и знашају,
угрпженпсти јавних и индивидуалних пбјеката, плавним зпнама, мапама ризика и раоивпсти,
финансијским ппказатељима щтета и сл. су детаљнп у складу са прпписаним ппступцима и
метпдплпгијама приказани у ппменутпм и пбавезнпм дпкументу „Прпцјена угрпженпсти пд
елементарних неппгпда и других несрећа на ппдрушју ппщтине Петрпвп“. Најуппщтенији ппказатељи у
сврху пве СЕА: дп ппплава већег пбима са щтетама кпје прелазе 10% укупнпг бучета ппщтине и пбухватпм
дп 30% теритприје ппщтине дплази гптпвп пп правилу сваких 4 гпдине, дп ппплава маоег пбима и са
маоим щтетама и пбухватпм ппјединих дијелпва ппщтине дплази сваке 2 гпдине. Свака идентификпвана
ппплава (и пстали ризици наведени у наставку!) пп мпгућим узрпцима и перипдима пбрађена је кап
реалан сценариј у складу са метпдплпгијпм ризикп-базиранпг димензипнираоа. За карактеристишан
десетпгпдищои перипд 2007-2016. уппредив са стпгпдищоим (ппплава из маја 2014. има карактеристике
100-гпдищое, у пваквим анализама се мпрају пбухватити и сви дпступни ппдаци за перипд дп 100
гпдина).
На пснпву ппщте ппзнатих хидрпграфских карактеристика мпже се рећи да пстали впдптпци пвпг
ппдрушја, претежнп имају бујишни карактер. Велики прптицаји фпрмирају се редпвнп накпн некпликп
шаспва пп излушиваоу атмпсферскпг талпга, али у ппследое вријеме и рпку пд некпликп минута
(примјер Алущки пптпк, дијелпви Петрпва и Какмужа; Каменишка ријека, дип Пптпшани дпои;
Мекиљишка ријека у насељу Какмуж дип Баре; Спшкпвашка ријека, дијелпви Каменици лијевп и
деснп; Преоа, Каранпвац, дијелпви Мплитвищте и Станица). Оихпвп бујишнп дејствп је краткпг
трајаоа али са већим щтетама.
Ријека Јадрина, Спшкпвашка ријека и Преоа имају релативнп виспке пбале и исправљен тпк, такп да
при ппјави великих впда не дплази дп плављеоа земљищта. Ипак, збпг претежнп бујишнпг карактера
у перипдима већих падавина плаве знашајне ппврщине уз саму пбалу, у дпоем тпку насељена мјеста,
нанпсе веће щтете инфраструктури, а у зпни ущћа у ријеку Спрешу, ппљппривреднп земљищте.
У складу са идентификпваним и анализираним ризицима пд ппплава предлпжене су и адекватне
мјере защтите и ублажаваоа щтетних ппсљедица19.
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Пптребе кпје се пднпсе и на кризе изазване пандемијама кап щтп је и пандемија кпрпна вируса (COVID-19).
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Ппжари
У ппменутпм дпкументу „Прпцјена угрпженпсти пд елементарних неппгпда и других несрећа на
ппдрушју ппщтине Петрпвп“ детаљнп, кап и за ппплаве, пбрађени су и ппжари пп сценаријима. Уппщтенп,
на ппдрушју ппщтине Петрпвп идентификпвани су ризици ид мпгућих ппжара са већпм материјалнпм
щтетпм и тп:
 Ппжари (у дрвнпј индустрији, ппжари у вищеспратницама, ппжари у индустрији) мпгу
прпузрпкпвати пгрпмне материјалне щтете вриједнпсти прекп 10.000.000КМ,
 Ппжар вриједнијих пбјеката у индустрији,
 Ппжари на трафп-станицама и развпдним ппстрпјеоима,
 Щумски ппжари.
Ппред ппменутпг пснпвнпг дпкумента, везанп за ппжарну угрпженпст ппщтине Петрпвп, првенственп
урбанпг дијела административнпг центра ппщтине, урађен је и План защтите пд ппжара 2015. гпдине
кпјим се, између псталпг, предвиђа увпђеое защтите индустријских и јавних пбјеката стабилним
инсталацијама за дпјаву и гащеое ппжара. У пбјектима и кпмплексима гдје се ускладищтавају
запаљиве тешнпсти и гаспви пбавезна је инсталација ваоске хидрантске мреже, кпја би се искљушивп
упптребљавала за гащеое ппжара на датпм пбјекту (кпмплексу). На мјестима гдје не ппстпји (пбјекти
кплективнпг станпваоа), и пстали, ппслпвни и јавни пбјекти у кпјима се пкупља већи брпј људи,
пптребнп је инсталирати паник расвјету, кпја би пмпгућила ефикаснију евекуацију у слушају неппгпда.
Ппщта динамика дещаваоа ппжара – ушесталпсти пп мјесецима на пснпву петпгпдищое анализе
(2011/2012-2015/2016) дата је у следећим графикпнима.20
Графикпн бр. 7: Укупнп ппжара ушесталпст пп мјесецима

Графикпн бр. 8: Мјесешна ушесталпст щумских ппжара

19

„Прпцјена угрпженпсти пд елементарних неппгпда и других несрећа на ппдрушју ппщтине Петрпвп“; 4. дип –
Приједлпг за нивп мјера и активнпсти
20
примијеоена класификација и метпдплпгија Ватрпгаснпг савеза РС,
Извпр: „Прпцјена угрпженпсти пд елементарних неппгпда и других несрећа на ппдрушју ппщтине Петрпвп“
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Графикпн бр. 9: Мјесешна ушесталпст псталих ппжара

Према претхпдним графикпнима у ппгледу ушесталпсти ппжара критишни мјесеци за све а нарпшитп
за щумске и пстале ппжаре кпји су блискп везани за щумске (раслиое, кпрпв и дл.) су март и август.
Графикпн бр. 10: Мјесешна ушесталпст ппжара на стамбеним пбјектима

Графикпн бр. 11: Мјесешна ушесталпст ппжара на индустријскп-ппслпвним пбјектима

Према претхпдним графикпнима у ппгледу ушесталпсти ппжара на стамбеним пбјектима су јануар,
август и децембар а на индустријскп-ппслпвним пбјектима критишни мјесеци су јануар, мај и јул.
Такпђе, пп питаоу защтите пд ппжара пптребнп је сагледати капацитете Ватрпгасне јединице.
Кпнстатпванп је тпкпм 2016. гпдине да Дпбрпвпљна ватрпгасна јединица Петрпвп не ппсједује
дпвпљнп ппреме за ефикаснп гащеое ппжара. На распплагаоу је билп једнп специјалнп теренскп
впзилп Лада Нива, навалнп ватрпгаснп впзилп – ватрпгасни камипн ТАМ 150 Т11 6x6 и један мпдул
виспкпг притиска са резервпарпм за впду уграђеним на аутп прикплицу. Ппсебним планпм пптребнп
је утврдити какп да се унаприједи ппрема, а самим тим и ефикаснпст ватрпгасне јединице.
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Клизищта
Ризик пд клизищта, пдрпна и нестабилних падина21 на ппдрушју ппщтине Петрпвп је евидентан. Дп
сада су клизищта, пдрпни, нестабилне ппврщине најшещће били узрпкпвани ппдземним впдпма,
ерпзијпм бујушних впдптпка.
Прпблем представља шиоеница да нема усппстављенпг катастра клизищта, нема јасне
категпризације на клизищта, пдрпне и евидентиране нестабилне падине (ппстпје и тп у гущће
насељеним дијелпвима). Схпднп тпме планска дпкументација је тек на нивпу кпнстатација стаоа и
заснпвана је на прпцјенама па се такп и градоа пбјеката врщи на „ризишним“ ппдрушјима пп
непптпутним планским дпкументима. Какп би се у будућем перипду смаоип ризик и мпгуће щтете
пд активираоа клизищта, пптребнп је адекватнп дјелпвати у фази прије инцидента, знашајнп
прилагпђаваое у фази инцидента и свакакп ппслије инцидента. Ппщтина у пвпм тренутку нема
пдгпварајућих капацитета за пдгпвпр на пву врсту ризика.
Табела бр. 40: Преглед клизищта, пдрпна и нестабилних ппврщина пп лпкалитетима
Ред.
Мјесна
Брпј евидентираних
Ппис
брпј
заједница
клизищта
1. Каранпвац
1
нема детаљнпг пписа*
2. Спшкпвац
2
нема детаљнпг пписа
3. Какмуж
7
нема детаљнпг пписа
4. Петрпвп
10
дјелимишнп лпкацију Бисићи (4 микрп лпк.)
22
5. Калуђерица
1
нема пписа - лпкација „Милптићи“
6. Ппрјешина
5
нема детаљнпг пписа
7. Кртпва
3
нема детаљнпг пписа
Укупнп
29
*нема пписа и адекваунпг кауасура
Извпр: Прпсупрни план ппшуине Пеурпвп 2010-2021.
Идентификпвани прпблеми јаснп упућују и на припритетне активнпст и мјере кпје треба предузети у
вези са пвим ризицима. Карактеристишнп је да и у Републишкпј прпцјени ппдрушје ппщтине Петрпвп
није сврстанп у ппдрушја ппгпђена прпцеспм клизаоа дпк је већи дип ппдрушја Пзрена у саставу
града/ппщтине Дпбпј пзнашен кап ппгпђенп ппдрушје катастра клизищта.
Клизищта није мпгуће раздвпјити на санирана и активна а разлпг је щтп за свакп пд клизищта
неппхпднп је да се изведу геплпщка истраживаоа на пснпву кпјих ће се изврщити израда прпјекта
санације кап и санираое истпг. Тпм приликпм је вепма битнп да се птклпни разлпг за фпрмираое
клизищта (ппстпјаое извпра, ријешна ерпзија, итд.).
Мине
Укупнп регистрпваних мински сумоивих ппврщина, на ппдрушју ппщтине Петрпвп је маое пд 80. Пд
укупне ппврщине ппщтине 27,7% теритприје су ппврщине са ризикпм пд мина.
Прптивминским активнпстима (ПМА) технишкпг извиђаоа или шищћеоа дп 2016. гпдине ппврщине
враћене на упптребу власницима или кприсницима су тек 34% пд укупне миниране ппврщине.
Препсталп је 66% мински сумоивих, ризишних ппврщина.

21

У защтити и спащаваоу кап и струшним анализама (геплпгија и гепмпргплпгија) упбишајен је израз „клизищта,
пдрпни и нестабилне падине“
22

на мапи неевидентиранп клизищте „Милптићи“ у МЗ Калуђерица (ппред псталих неевидентираних; прпцјена
је да укупнп има вище пд 35 несанираних дугпрпшнп, дакле активних или пптенцијалнп активних)
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Табела бр. 41: Преглед минске ситуације у ппщтини Петрпвп – стаое на 31.12.2018.
Статус прпјекта
Брпј прпјеката
Ппврщина (м2)
% ушещће
Слпбпдан
38,00
1.730.881,00
56,85%
Птвпрен задатак
0,00
0,00
0,00%
Дат дпнатпру
0,00
0,00
0,00%
Заврщен задатак
46,00
1.314.011,00
43,15%
Укупнп
84,00
3.044.892,00
100,00%
Извпр: Опшуина Пеурпвп, Одјељеое за ппшуу управу, Служба цивилне зашуиуе
Мински ризишне ппврщине су углавнпм лпциране у дплини Спреше кап и у щумскпм ппдрушју
Истпвременп, највище је деминираних ппврщина дп сада управп на пвим лпкацијама (дплина
Спреше и щумска ппдрушја). Већи дип деминираоа и привпђеоа намјени изврщили су деминерски
тимпви РУЦЗ РС. У перипду пд 1996. дп данас пд мина је смртнп страдалп вище пд 45 пспба пд шега 3
деминера. Ппсебан прпблем представља удружени ризик ппплава и минских ризика, у дплини
Спреше. Ппдрушје ризишнп пд мина је пбраслп густпм вегетацијпм, плавни талас или ппмјера мине
или их заплављује. Прптивминске активнпсти су све птежаније и са све већим ризикпм за деминере.
Уппщте пд пвпг ризика, кпји се класификује кап ризик виспкпг степена, највищесу угрпжени људи, а
тек пптпм импвина, пбјекти, живптна средина и инфраструктура. У ппследое три гпдине није билп
минских несрећа на ппдрушју ппщтине.
Защтита здравља станпвнищтва – COVID 19
Кап щтп је већ ппменутп, јпщ 2016. гпдине идентификпвани су ризици угрпжаваоа здравља
станпвнищтва на ппдрушју ппщтине Петрпвп услијед ппјава нпвих бплести пппут пандемијскпг грипа.
Тада је кпнстатпванп да се ради п дпгађајима „са нискпм вјерпватнпћпм ппјаве али да у слушају
ппјављиваоа мпже дпћи дп критишних ппсљедица пбплијеваоа и смрти већег брпја људи.“ Кап
пдгпвпр на упшене здравствене ризике наглащена је улпга Дпма здравља „Пзрен“, кпји је смјещтен у
зпни урбанпг центра, а кпји у складу са прпстпрним и прганизаципним капацитетим треба да ппнуди
здравствену защтиту станпвнищтва ппщтине Петрпвп. У тпм кпнтексту треба нагласити да се пквиру
Дпма здравља „Пзрен“ пбавља примарна здравствена защтита, кап и дип секундарне, дпк се услуге
лијешеоа пружају у Ппщтпј бплници „Свети аппстпл Лука“ у Дпбпју.
Тежищнп дјелпваое кап пдгпвпр на тренутнп и у будућнпсти актуелну пандемију COVID 19 је
следеће: Ппщтински кризни щтаб за ванредне ситуације ппступа пп налпженим и преппрушеним
мјерама щтаба и институција Владе РС. Изплатприј или ппщтински карантин је ппстпјап у првпм валу
пандемије, а тренутнп не ппстпји.
У перипду март – децембар 2020. преглед ситуације изазване пандемијпм23
Укупнп заражених
Ппправљенп
Преминулп
Тренутнп на лијешеоу (бплнишки третман)
Ппд кућним надзпрпм
Крпз ппщтински карантин прпщлп
Укупнп ппд надзпрпм и у изплацији билп
Извпр: Опшуински шуаб за ванредне сиууације- Операуивни уим;

23

64
25
16
2
4
32
485

прпмјеоиви ппдаци гптпвп свакпдневнп те их такп треба и третирати; за свакпдневнп праћеое стаоа у РС и
пп ппщтинама на https://koronavirususrpskoj.com (Званични ппдаци са службене суранице Владе РС )
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Закљушак:
Стаое квалитета параметара живптне средине у ппщтини Петрпвп, захваљујући првенственп
нискпм степену урбанизације и индустријализације, је јпщ увијек на нивпу кпји се мпже
кпнтрплисати и ппбпљщавати. Велике ппврщине на теритприји ппщтине заузимају щуме и зелене
ппврщине кпје су вепма важне у прпцесу регенерације живптне средине. Пнешићщеое земљищта је
присутнп услијед неадекватнпг збриоаваоа кпмуналнпг птпада гдје знашајан дип станпвнищтва (пкп
50% дпмаћинстава) пдлаже птпад на дивље деппније или неуређена пдлагалищта. Такпђе, збпг
неизграђене канализаципне мреже јавља се прпблем птпадних впда.
Један пд кљушних прпблема у пбласти защтите живптне средине је загађенпст ријеке Спреше.
Прпблем загађеоа ријеке Спреше захтијева свепбухватнп дјелпваое разлишитих институција, пд
државнпг дп лпкалнпг нивпа с тим да је рјещаваое загађеоа слива ријеке Спреше уврщтенп у План
управљаоа сливпм ријеке Саве, шија је израда пбавеза за БиХ. Крајои резултат кпјем се тежи је да се
ппстигне дпбар екплпщки и хемијски статус свих впда у сливу ријеке Спреше, крпз трајнп смаоеое
пнешищћеоа дп прихватљивих вриједнпсти кпје захтијева закпнпдавствп Еврппске уније и Бпсне и
Херцегпвине.
Када је у питаоу прганизпванп управљаое птпадпм, пнп је јпщ увијек незадпвпљавајуће и у ппгледу
прганизаципних и у ппгледу ппдузимаоа мјера интегралнпг приступа у управљаоу – смаоеое
настанка птпада, раздвајаое, деппнпваое, наплата и пбухват. Најпзбиљнији прпблем представља
велики брпј нелегалних деппнија кпје је пптребнп хитнп санирати и дпвести у првпбитнп стаое. У
складу с тим неппхпднп је приступити и рекпнструкцији и репрганизацији кпмуналнпг предузећа,
какп би се псигурала бпља ппкривенпст прикупљаоа и пдвпжеоа птпада са ппдрушја цијеле ппщтине
а шиме би се смаоила ппјава нелегалнпг деппнпваоа разлишитих врста птпада. Ппред тпга, пптребнп
је кренути са кпнкретним иницијативама везаним за селективнп прикупљаое птпада кпје би увеликп
плакщалп даље управљаое птпадпм, а станпвнищтву пмпгућилп и финансијске ефекте.
Пп питаоу ризика пд елементарних неппгпда, прирпдних катастрпфа и несрећа, урађена је
„Прпцјена угрпженпсти пд елементарних неппгпда и других несрећа на ппдрушју ппщтине Петрпвп“
кап пплазни дпкумент за израду планске дпкументације у пбласти защтите и спащаваоа.Тим
дпкументпм урађена је идентификација и анализа кљушних ризика пд елементарних неппгпда,
прирпдних и других несрећа на ппдрушју ппщтине Петрпвп укљушујући и ризике угрпжаваоа здравља
станпвнищтва услијед ппјава нпвих бплести пппут пандемијскпг грипа кап щтп је тп COVID 19. На
пснпву урађене прпцјене дате су и преппруке кпје треба слиједити те јашати капацитете прганизација
и институција (Дпм здравља, Ватрпгасна јединица, щкплске устанпве, Центар за спцијални рад, ...)
кпји треба да пдгпвпре нпвпнасталим изазпвима. Ппред тпга, преппрушене су мјере и неппхпдна
ппбпљщаоа укупних капацитета система защтите и спащаваоа, пднпснп цивилне защтите, субјеката
и нпсилаца. Тежищте на исказаним пптребама јединица цивилне защтите и унапређеое укупних
капацитета кризнпг меначмента, ппсебнп за кризе типа пандемија, али и пстале кризе гдје није
мпгућ или није преппрушен физишки кпнтакт и присуствп кризнпг меначмента (нпр. ппплаве већих
размјера, минске сиууације, већи ппжари, заувпрена ппдручја у вријеме земљпуреса, бплесуи
живпуиоа, урпваое ваздуха хемијски акциденуи иуд...).
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ж) Стаое прпстпрнп планске дпкументације
Закпнпм п уређеоу прпстпра и грађеоу је прпписанп да дпкументи прпстпрнпг уређеоа мпгу бити
стратещки (прпстпрни план РС, прпстпрни план ппдрушја ппсебне намјене РС, заједнишки прпстпрни
план за теритприју двије или вище јединица лпкалне сампуправе, прпстпрни план јединице лпкалне
сампупарве и урбанистишки план ) и спрпведбени (зпнинг пла, регулаципни пла, урбанистишки
прпјекат и план парцелације). Ппщтина Петрпвп пд дпкумената прпстпрнпг уређеоа има сљедеће
стратещке и спрпведбене дпкументе:
Стратещки дпкументи:
 Прпстпрни план ппщтине Петрпвп 2010-2021, ппврщина пбухавата 109,53 km2 границе
ппщтине Петрпвп.
Спрпведбени дпкументи:
 Регулаципни план „Ппслпвна зпна Петрпвп“ у Петрпву (перипд 2009-2019), ппврщина
пбухвата 22,1 ха
 Регулаципни план „Ппслпвна зпна Спшкпвац“ у Спшкпвцу (перипд 2009-2019), ппврщина
пбухвата 29,1 ха,
 Регулаципни план „Ппслпвна зпна Каранпвац“ у Каранпвцу (перипд 2010-2020), ппврщина
пбухвата 24 ха
 Регулаципни план „Туристишка зпна Калуђерица“ у Калуђерици (перипд 2010-2020), ппврщина
пбухвата 32,72 ха
На пснпву шлана 190. став 2З. Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу је прпписанп да се спрпведбени
дпкументи прпстпрнпг уређеоа и накпн истека планскпг рпка и даље примјеоује дп дпнпщеоа
нпвих спрпведбених дпкумената према пдредбама закпна, акп нису у супрптнпсти са дпкументима
прпстпрнпг уређеоа вищег реда кпји су у међувремену дпнесени.
Закљушак:
Какп административни центар Ппщтине није регулисан нити једним спрпведбеним дпкументпм
прпстпрнпг уређеоа псим дијела кпји је у пбухвату РП Ппслпвна зпна Петрпвп, и неппхпднп је
приступити изради урбанистишкпг плана Петрпвп и регулаципнпг плана центра насељенпг мјеста
Петрпвп. Пп мпгућнпсти, неппхпднп је планирати пбезбјеђеое средстава и за пстала урбана ппдрушја
кпја су Прпстпрним планпм ппщтине Петрпвп дефинисана за израду спрпведбене прпстпрнп-планске
дпкументације.
Пптребнп је нагласити да пд прпстпрнп планске дпкументације недпстаје прпстпрнп-плански
дпкумент за насељенп мјестп Петрпвп (ппзнатп је да су Пдлукпм п уређеоу прпстпра и грађеоу
утврђене зпне урбана ппдрушја па би самим тим требалп уредити и нашин грађеоа пп тим зпнама).
Псим тпга, у свим мјесним заједницама, псим МЗ Кртпве, утврђена су урбана ппдрушја а ни за једну
МЗ јпщ увијек није урађен прпстпрнп-плански дпкумент, псим Регулациoних планпва ппслпвних зпна
и Туристишке зпне.
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з) Анализа бучета и прпјекције средстава за финансираое реализације стратегије
развпја
Кретаое бучетских прихпда и расхпда Ппщтине Петрпвп у перипду 2014 –2019. гпдина представљенп
је у нареднпј табели (Табела бр. 41). Мпже се упшити да бучетски прихпди тпкпм цијелпг перипда
имају благи тренд раста. У структури прихпда дпминирају ппрески прихпди са ушещћем пд прекп
75% а унутар ппреских прихпда нaјзнашајније ушещће имају прихпди пд индиректних ппреза. Самп су
прихпди пд индиректних ппреза шинили 70% свих бучетских прихпда у 2019. гпдини щтп указује на
шиоеницу да бучет Ппщтине Петрпвп у знашајнпј мјери зависи пд једнпг извпра прихпда, пднпснп,
тренутнпг механизма расппдјеле средстава пд индиректних ппреза према јединицама лпкалне
сампуправе у Републици Српскпј.
Табела бр. 41: Уппредни преглед бучетских средстава ппщтине Петрпвп (2014-2019.)
БУЧЕТСКА СТАВКА
УКУПНА БУЧЕТСКА
СРЕДСТВА
ППРЕСКИ ПРИХПДИ
Прихпди пд индректних
ппреза
Пстали ппрески прихпди
НЕППРЕСКИ ПРИХПДИ
Текући ппмпћи (грантпви)
Капиталне ппмпћи
(трансфери)
Примици за нефинансијску
импвину
Пстали примици
УКУПНА БУЧЕТСКА
ППТРПЩОА
Расхпди за лишна примаоа
Расхпди за кприщћеое
рпба и услуга
Пстали расхпди
Расхпди финансираоа
Субвенције
Грантпви
Изадаци за нефинансијску
импвину (капитална
улагаоа)
Пстали неппменути
бучетски издаци

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.162.026

2.356.701

2.499.425

2.420.323

2.576.947

2.637.029

1.802.866

1.791.441

1.825.692

1.774.980

1.957.725

2.076.136

1.539.728

1.482.613

1.576.363

1.515.063

1.652.718

1.834.396

263.138
199.716
20.524

308.828
252.779
50.985

249.329
250.435
7.450

259.917
313.205
5.720

305.007
218.129
60.650

241.740
219.359
58.870

138.674

187.977

174.585

175.019

186.688

200.207

246

73.229

238.708

125.943

132.308

36.800

159.444

312.481

423.298

332.138

401.093

341.534

2.370.949

2.305.612

2.481.969

2.423.017

2.525.111

2.538.714

811.193

826.142

819.910

878.402

913.858

947.258

589.575

514.144

581.366

521.454

547.887

519.240

286.762
77.069
64.352
173.814

242.971
71.586
59.423
183.442

275.042
60.899
36.753
242.578

242.419
51.650
24.927
187.192

255.624
38.673
24.612
202.291

228.162
29.136
35.647
239.480

176.644

143.187

218.728

173.996

186.260

190.966

191.540

264.717

246.693

342.977

355.906

348.825

Извпр: Опшуина Пеурпвп, Одјељеое за привреду, финансије и друшувене дјелаунпсуи

Тренд благпг раста присутан је и на страни бучетских расхпда гдје се највище издваја за плате и
накнаде заппслених, пкп 35% укупних бучетских средстава. На име субвенција, грантпва и
капиталних улагаоа из ппщтинскпг бучета се у прпсјеку сваке гпдине издваја нещтп вище пд
400.000КМ, пд тпга на грантпве пкп 200.000КМ а на капиталне прпјекте пкп 180.000КМ. Преглед
бучетских издвајаоа пп пснпву субвенција, грантпва и капиталних улагаоа у ппщтини Петрпвп у
перипду 2014-2019. гпдина дат је на Графикпну бр. 12.
У структури финансираоа капиталних прпјеката у прптеклпм перипду највећа су издвајаоа била пп
пснпву изградое и рекпнструкције путне мреже те уређеоа кпмуналне инфаструктуре. Треба
ппменути и реализацију некпликп капиталних прпјеката кпји су дијелпм или у пптпунпсти
финансирани из екстерних извпра кап щтп су: прпјекти ппправка пд ппплава, прпјекат „Развпја
руралнпг ппслпваоа“ – IFAD, прпјекат Јашаое улпге МЗ – УНДП, прпјекат ппремаоа щкпла (World
Vision), изградоа Сувпг мпста у МЗ Каранпвац (Нпрвещка амбасада, Влада РС) те други. Детаљнији
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преглед прпјеката кпји су финансирани у пптпунпсти или дијелпм из екстерних извпра је
припремљен на пснпву распплпживих инфпрмација и ппдатака и представљен је у табели брпј 42.
Графикпн бр. 12: Преглед бучетских издвајаоа пп пснпву субвенција, грантпва и капиталних
улагаоа у ппщтини Петрпвп у перипду 2014-2019. гпдина

Извпр: Опшуина Пеурпвп, Одјељеое за привреду, финансије и друшувене дјелаунпсуи
Табела бр. 42: Најзнашајнији прпјекти и дпнатпрски/грант извпри (2014 - 2019. гпдина)
Р.Б.

Прпјекат

1 Дистрибуција стпшне хране
Ппдрщка ппљппривредницима за
2
ппправак пд ппплава

Укупнп

Средства
дпнат.

Бучет
ппщтине

Влада РС

Директни
кприсници

КМ

КМ

КМ

КМ

КМ

Дпнатпр
ЕЦХП
САД и Щведска

15.018,65

15.018,65

0,00

0,00

0,00

139.070,89

139.070,89

0,00

0,00

0,00

3 Рекпнструкција пбјекта - мпст Јадрина

ЕУ

61.868,32

54.288,03

7.580,29

0,00

0,00

4 Ппремаое ПЩ Вук Карачић

ЕУ

17.204,97

17.204,97

0,00

0,00

0,00

5 Набавка ппреме за впдпвпд

ЕЦХП

48.298,44

48.298,44

0,00

0,00

0,00

5.072,73

5.072,73

0,00

0,00

0,00

6

Набавка медицинске ппреме за
амбуланту

7 Санација сале Дпма културе Петрпвп

ЕЦХП
САД

6.809,68

6.809,68

0,00

0,00

0,00

8 Санација кућа у Петрпву

ЕУ

87.727,78

87.727,78

0,00

0,00

0,00

Рекпнструкција пбјекта - ПЩ Вук
9
Карадзиц

ЕУ

127.717,88

127.717,88

0,00

0,00

0,00

Амб. Нпрвещке

96.172,57

48.484,56

12.753,01

34.935,00

0,00

Гепкпп дпп

130.399,69

124.459,39

5.940,30

0,00

0,00

49.000,00

19.600,00

19.600,00

0,00

9.800,00

139.099,47

114.339,47

4.760,00

20.000,00

0,00

285.559,98

256.999,98

28.560,00

0,00

0,00

410.000,00

280.000,00

120.000,00

0,00

10.000,00

1.925.000,00

0,00

0,00

1.925.000,00

0,00

10 "Суви мпст - Превентива пд ппплава"
11 Кпвашев мпст - Јадрина
12

13

14

15

16

Екпнпм. пснаживаое незаппслених
пспба крпз прпизвпдоу ппврћа у
пластеницима
Вище ппјединашних прпјеката кпји су
реализпвани у ппстперипду ппплава
са директним и индиректним
ефектима на птклаоаое щтета и/или
превентивнп дјелпваоа пснпву
извјещтаја УСАИД и ЦРС пд
04.03.2016.
ФЕРП - Хитни ппправак пд ппплава,
кпмппнента Б
Прпјекат "Јашаое улпге МЗ у БиХ"
2016-2019 (инфраструктура, ПЦД,
ппрема за МЗ, друщтвени центар, ЈЗУ
ДЗ)
Рекпнструкција асфалта Дпбпј Петрпвп, дипница Каранпвац-Какмуж

МАИД и ЛДСЦ

Прп будућнпст,
Фпнд сплидарнпст,
ИПМ, Амбасада
Италије, Амбасада
Оемашке и др.
Свјетска
банка/УНДП
Владе Щвицарске,
Щведске, бучет
ппщтине, грађани
Влада РС
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Укупнп

Средства
дпнат.

Бучет
ппщтине

Влада РС

Директни
кприсници

КМ

КМ

КМ

КМ

КМ

Дпнатпр

(1 ф. 2016.; 2. ф. 2020) - прпцјена
Ппправак пд ппплава - стамбенп
збриоаваое (2017-2019) - прпцјена
Рекпнструкција мпста на ријеци
18 Спреши (Петрпвп-Прахпвица/ФБиХ;
2019-2020)
Изградоа мпста на ријци Спреши
19 (Ппрјешина Миришина/ФБиХ, 20192020) - прпцјена
17

20

21
22
23

24

25

Дпградоа ПЩ у Каранпвцу (20172019) - прпцјена улагаоа
Рекпнструкција щкплских пбјекта
(195.583) и набавка санитетскпг
впзила за ЈЗУ ДЗ (97.791,50) - 2019
„Прпјекат унапређеоа пбразпваоа –
Петрпвп“
Асфалтираое путних праваца у свих
седам МЗ (2019-2020) - пп принципу
1:1КМ
Прпјекат „Шувајмп здравље да би
шували једни друге“, ппремаое
сестринске спбе у Дпму здравља
„Пзрен“.
Инфраструктурнп ппремаое ТЗ
Калуђерица (2019-2020)

Ппдрщка у вријеме пандемије 26
прпцјена

ИПМ/УНДП
Бучет ппщтине
/Кпмпанија
Щирбегпвић
Бучет ппщтине/
Град Грашаница
Бучет ппщтине/
Влада РС/ Впрлд
Вижн
Влада Србије/
(Влада РС)
Влада РС МУЛС/Впрлд Вижн
Бучет ппщтине/
Грађани
Пмладинска
банка/Бучет
ппщтине

90.000,00

80.000,00

10.000,00

0,00

0,00

86.516,00

26.000,00

60.516,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

50.000,00

20.000,00

30.000,00

0,00

0,00

293.375,00

293.375,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

180.000,00

0,00

90.000,00

0,00

90.000,00

2.500,00

1.500,00

1.000,00

0,00

0,00

Влада РС/Бучет
ипщтине

243.000,00

0,00

40.000,00

203.000,00

0,00

разни дпнатпри и
бучет ппщтине

100.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

УКУПНП 4.869.412,05

1.830.967,45

730.709,60

2.197.935,00

109.800,00

Извпр: Опшуинска управа, СС за ЛЕР
Из претхпдне табеле се мпже видјети да је у ппсматранпм щестпгпдищоем перипду из екстерних
извпра пбезбијеђенп вище пд 4 милипна КМ за реализацију развпјних прпјеката на ппдрушју
ппщтине Петрпвп, пднпснп, између 600.000 и 700.000 КМ гпдищое.
Када је ријеш п тренутнпм финансијскпм стаоу ппщтине Петрпвп, акумулиране пбавезе на дан
31.05.2020 гпдине изнпсиле су 2.450.343 KM, пд шега краткпрпшне пбавезе изнпсе 729.256 KM, а
дугпрпшне пбавезе 1.721.087 КМ.
Већина кредитних пбавеза ће бити измирена дп краја 2023. гпдине с тим да ппстпји кредитнп
задужеое за улагаое у путну инфраструктуру (у изнпсу пд 270.000 КМ) кпје према тренутнпм плану
птплате дпспијева дп августа 2041. гпдине.
Прпцјена финансираоа Стратегије развпја ппщтине Петрпвп за перипд 2021.-2027. гпдине
припремљена је узимајући у пбзир тренд издвпјених средстава у претхпднпм перипду, планиранпг
бучета за текућу гпдину и прпјекције бучета (дпкумент пквирнпг бучета - ДПБ) за наредне три
гпдине, те прпцјену пшекиваних дппунских средства из псталих екстерних извпра. Такпђе, приликпм
прпцјене впдилп се рашуна п пгранишеоима у ппгледу акумулираних пбавеза и задуженпсти кап и
других ризика.
На пснпву анализе прибављених инфпрмација и ппдатака у ппгледу прпјекције издвајаоа за
Стратегију развпја ппщтине Петрпвп за перипд 2021-2027. гпдина, за капиталне прпјекте и пстале
инвестиципнп знашајне прпјекте је пквирнп предвиђенп 9,5 милипна КМ (3,5 милипна КМ бучетских
и 6 милипна КМ из екстерних извпра). Пва прпјекција пплази пд претппставке да ће дп краја 2021.
гпдине издвајаоа реализацију капиталних прпјеката из бучета и из екстерних извпра бити нещтп
нижа у пднпсу на ранији перипд, збпг пшекиваних негативних ефеката изазваних глпбалнпм
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пандемијпм вируса COVID 19. Пд 2022. гпдине планирана је стабилизација бучета и нещтп већи
прпценат бучетских средстава за реализацију капиталних инвестиција на ппдрушју ппщтине (видјети
Табелу брпј 43).
Пптребнп је на крају нагласити какп је прпцјена финансираоа Стратегије развпја припремљена путем
кпнсултација кљушних шланпва Развпјнпг тима и Службе за финансије, те је усаглащена са
нашелникпм. Прпцјена служи кап пплазна пснпва за припрему индикативнпг пквира финансираоа
Стратегије развпја ппщтине Петрпвп.
Табела бр. 43: Преглед прпцјене пп главним извприма финансираоа за перипд 2021.-2027. гпдине
Извпри
финансираоа
стратегије
развпја ЈЛС (у
KM)

УКУПНП
(у хиљадама КМ)
2021

Из бучета ЈЛС

2023

2024

2025

2026

2027

400

450

450

500

550

550

600

3.500

250

300

350

450

450

500

500

2.800

350

400

450

450

500

500

550

3.200

1.000

1.150

1.250

1.400

1.500

1.550

1.650

9.500

Kредити,
трансфери
ентитета, јавна
предузећа и
приватни
извпри
ИПА,
међунарпдни
дпнатпри и
псталп
УКУПНП

2022

Преглед прпцјене финансираоа пп пснпвним пбластима развпја
Екпнпмски развпј
2.600.000 КМ

Друщтвени развпј
5.100.000 КМ

Защтите живптне средине
1.800.000 КМ

Укупнп
9.500.000
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2.2 SWOT анализа и стратещкп фпкусираое
a) Преглед унутращоих и сппљних фактпра – SWOT анализа
СНАГЕ
Дпбар стратещкп-сапбраћајни пплпжај за
инвестиције (близина магистралнпг пута ДпбпјТузла, изграђена путна и жељезнишка
инфраструктура, близина предузетнишке зпне
Грашаница).
 Инфраструктурне мпгућнпсти за инвестиције
(ппслпвна зпна Петрпвп, ппслпвна зпна Спшкпвац,
ппслпвна зпна Каранпвац, туристишка зпна
Калуђерица).
 Ренпмирани инвеститпри присутни на теритприји
ппщтине (Eco Line, TGP - SOL group, Кпмпанија
Messeр, Кпмпанија Милпјевић, Технппласт 96,
Лимекс, Ирадиа, Јатппрпдукт, Ђурић МБ и др.).
 Прирпдна бпгатства (извпри термпминералне
впде, минералне сирпвине, питка впда, щума)
 Баоски кпмплекс (кпмпанија Милпјевић)
 Ренпмирани пшелари - Пптенцијали за впћарствп,
стпшарствп (перадари), пшеларствп, прикупљаое
и прпизвпдоу љекпвитпг биља.
 Рукпвпдствп лпкалне управа са израженпм
впљпм за ппдрщку активнпм управљаоу
развпјем и ппредјељеом за сталним
унапређеоем стаоа у лпкалнпј управи


 Знашајан брпј урађених стратещкп-планских
дпкумената (Прпстпрни план ппщтине,
Регулаципни планпви 3 ппслпвне и 1 туристишке
зпне, ЛЕАП)

СЛАБПСТИ
 Низак нивп живптнпг стандарда.
 Велика незаппсленпст и пдлазак младе радне
снаге
 Ниска привредна активнпст у ппређеоу са
прпсјекпм РС и БиХ (релативнп мали брпј
предузећа у пднпсу на брпј станпвника).
 Недпвпљна истраженпст прирпдних и недпвпљна
искприщтенпст туристишких ресурса.
 Ниска стппа наталитета и пдлив станпвнищтва.
 Неппвпљни услпви за ппстанак младих –
првенственп услпви за друщтвене активнпсти кап
и мпгућнпст за заппщљаваое пп заврщетку
щкплпваоа.
 Недпвпљнп развијена друщтвена, пбразпвна,
сппртска, здравствена и културна инфраструктура
 недпстатак специјалистишких здравствених услуга,
 лпще управљаое птпадпм и слаба ппкривенпст
пдвпзпм,
 дивље деппније,
 велики брпј септишких јама,
 неппстпјаое канализаципне мреже,
 испаршан систем впдпснабдијеваоа
 Неусклађенпст ппнуде пбразпвних прпфила радне
снаге са пптребама инвеститпра

 Знашајан удип радне снаге у реалнпм сектпру

 Недпвпљнп развијена кпмунална инфарструктура

 Прирпдна средина, у пднпсу на развијеније
средине, јпщ незагађена са мпгућим ппзитивним
интервенцијама на унапређеоу и дпвпђеоу у
стаое шисте и здраве, ппсебнп у планинскпм
ппдрушју.

 Недпвпљан рурални развпј

 Манастир „Пзрен“ (Свети Никпла)

 Запущтенпст и уситоенпст ппљппривредних
ппсједа и слаба прганизпванпст ппљппривредних
прпизвпђаша

 Међунарпдни пзренски планинарски маратпн и
друге прпмптивне сппртске, културне, вјерске и
привредне манифестације

 Нема а пбавезани су спрпведбени прпстпрнпплански дпкументи за административни центар
ппщтине и дијелпва насељених мјеста за кпје пп
Прпстпрнпм плану ппстпји пбавеза

 Недпвпљнп изражен предузетнишки дух (мали
брпј нпвпрегистрпваних предузетнишких радои)
 Лпща или недпврщена и нејаснп дефинисана
приватизација јавних предузећа
 Лпща или недпвпљна укљушенпст привредних
субјеката – друщтвена пдгпвпрнпст
 Неппвпљна старпсна структура и „рад на црнп“
 Неппремљенпст ппслпвних зпна, недефинисанп
власнищтвп и управљаое ппслпвним зпнама
 Јпщ увијек низак степен прпмпције заједнице са
свим преднпстима
 Пдсуствп акивнијег приступа пшуваоу прирпдне
средине са кпнтинуираним унапређеоем
 Велики брпј нелегалнп изграђених пбјеката
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ПРИЛИКЕ
 Туристишки пптенцијал пзренскпг краја,
 Кoрищтеое фпндпва ЕУ и других дпнатпрских
средстава
 Распплпживпст републишких развпјних фпндпва
 Интеграципни прпцеси у земљама Југпистпшне
Еврппе (прекпгранишнп птвараое), сарадоа на
прпјектима пд заједнишкпг инетереса са братским
ппщтинама
 Пствариваое сарaдое и инвестиција са људима
са прпстпра Пзрена кпји раде у инпстранству
 Близина тржищта Хрватске и Србије
 Усклађенпст стратещких дпкумената ппщтине са
стратещким дпкументима Републике Српске, БиХ
и ЕУ
 Мпгућнпст јавнп-приватнпг партнерства
 Будућа мпдернизација и измјена трасе садащоег
магистралнпг пута Дпбпј – Тузла, са
каратеристикама „брзе цесте“, мпже бити
пптенцијална прилика са ппзитивним утицајем на
развпј ппслпвних активнпсти кап и интереса за
ппслпвне зпне

четвртак, 04.03.2021. године

ПРИЈЕТОЕ
 Ппсљедице пандемије COVID-a 19 и прпдубљеое
глпбалне екпнпмске кризе кпја ће утицати на
лпкалну привреду и спцијалнп стаое у ппщтини
 Прпгресивна депппулација заједнице ппсебнп
напущтаое села
 Миграција раднп сппспбнпг станпвнищтва
 Неријещени импвинскп-правни пднпси и
неусаглащена катастарска и грунтпвна евиденција
са градпм Грашаница
 Недпстатак/Изпстанак укупне пплитишке впље у
размјени и усклађиваоу земљищне
дпкументације
 Правна и пплитишка нестабилнпст у БиХ и регипну
 Недпвпљнп стимулативан правни и финансијски
пквир за развпј предузећа у РС и БиХ, кпји
пдвраћа инвеститпре пд улагаоа
 Кпнстатнп смаоеое средстава пд дпнација и
пппщтраваое услпва за дпбијаое истих
 Прпмјена и регулација тпка ријеке Спреше кап
субрегипнални прпјекат мпже имати негативан
утицај на защтиту пд ппплава ппдрушја ппщтине
Петрпвп укпликп уппредп и уравнптеженп не буде
врщена регулација кприта и пбала пбпстранп (РС и
ФБиХ)
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б) Стратещкп фпкусираое
Стратещки фпкуси ппщтине Петрпвп утврђени су на пснпву прикупљених ппдатака и налаза
ситуаципне анализе кпја пбухвата све важне аспекте живпта и развпја ппщтине. Исхпдищте за
дефинисаое стратещких фпкуса ппщтине Петрпвп представљају упшени кљушни изазпви у сфери
екпнпмскпг и друщтвенпг развпја, пднпснп защтите живптне средине. Насупрпт изазпвима сагледани
су кљушни пптенцијали и кпмпаративне преднпсти ппдрушја какп би се щтп бпље искпристиле
ппстпјеће снаге и развпјне щансе. У складу с тим Развпјни тим ппщтине Петрпвп се ппредијелип за
сљедеће стратещке фпкусе:
Развпј лпкалне екпнпмије базиран на прпизвпдима и услугама вище дпдане вриједнпсти
У ппгледу екпнпмскпг развпја неппхпднп је направити пдлушније искпраке какп би се распплпживи
ресурси и пптенцијали ставили у функцију заппщљаваоа. Пвдје је пптребнп ставити ппсебан
акцената на заппщљаваое жена (женске радне снаге) пбзирпм на оихпв пплпжај на тржищту рада те
креираое бпље плаћених ппслпва имајући у виду изразитп низак нивп прпсјешних плата за заппслене
на ппдрушју ппщтине. Тп су истпвременп и кљушне претппставке за заустављаое екпнпмских
миграција кпје су присутне већ дужи временски перипд.
У тпм кпнтексту неппхпднп је ппдстицати и ппдржавати развпј сампсталнпг предузетнищтва,
растућих, впдећих и пптенцијалних прерађивашких дјелатнпсти у пбласти дрвппрераде, металске
индустрије, прераде пластишних маса, графишарске и прпизвпдое амбалажнпг аспртимана у складу
са екплпщким захтјевима, те недпстајућих и кпмплементарних занатских и услужних дјелатнпсти.
Такпђе, неппхпднп је ппдстицати ппвезиваое малпг и средоег предузетнищтва у ппгледу
надппуоаваоа и щиреоа аспртимана прпизвпда и заједнишкпг маркетинг наступа. Неизпставни дип
будуће ппдрщке је и усппстављаое везе средоещкплскпг пбразпваоа са впдећим прерађивашким
капацитетима крпз примијеоену практишну наставу.
У ппљппривреднпј прпизвпдои фпкус је пптребнп ставити на развпј ппљппривреде кпја је базирана
на нпвим знаоима и технплпгијама, кпје дају мпгћнпсти кпмерцијалне прпизвпдое на уситоеним
ппсједима и кпје пмпгућују креираое ппљппривредних прпизвпда са вищпм тржищнпм
вриједнпщћу, дужим рпкпм трајаоа и складищтеоа и мпгућнпстима пласмана на нпва тржищта.
Када се гпвпри п ствараоу претппставки за развпј туризма, пне су усмјерене прије свега на
екплпщки, вјерски и баоскп-рекреативни туризам гдје ппстпје важни прирпдни и културнпистпријски предуслпви кпје треба надпградити пдгпварајућпм туристишкпм инфраструктурпм.
Ппбпљщаое квалитете и дпступнпсти јавних и кпмуналних услуга, ппсебнп у руралним ппдрушјима
ппщтине.
Ппщтина Петрпвп има низ прирпдних, климатских и гепграфских карактеристика кпје јпј дају
мпгућнпст да буде атрактивнп мјестп за живпт, нарпшитп жена и младих. У тпм смислу неппхпдне су
стратещке интервенције у ппгледу ппдизаоа квалитете и дпступнпсти јавних услуга и кпмуналне
инфраструктуре. У првпм реду тп се пднпси на услуге предщкплскпг, пснпвнпг и средоег
пбразпваоа, здравствене защтите кап и спцијалне бриге п свим раоивим категпријама. Садржаје у
пбласти културе и сппрта пптребнп је унапређивати и прилагпђавати пптребама и инетересима
лпкалнпг станпвнищтва, нарпшитп младих, крпз улагаоа у инфраструктуру и бпљу прганизацију самих
дпгађаја. Истпвременп, пптребнп је мпдернизпвати услуге јавне управе и пјашати сарадоу са
цивилним сектпрпм кпји ће преузети активнију улпгу у реализацији будућих развпјних прпјеката.
Ипак, кљушни изазпви пстају везани за рјещаваое кљушних прпјеката уређеоа кпмуналне
инфраструктуре, изградоу јединственпг впдпвпднпг система и канализаципне мреже, гдје
представници ппщтинске управе мпрају активнп тражити мпгућнпсти и партнере у дпмаћим и
међунарпдним институцијама, кпји су спремни да финансијски ппдрже такву врсту иницијатива.
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Пшуваое живптне средине уз раципналнп кприщтеое прирпдних ресурса кап ппкреташа
свеукупнпг развпја ппщтине Петрпвп
Пвај фпкус усмјерен је ка раципналнпм кприщтеоу прирпдних ресурса и защтити живптне средине,
крпз предузимаое низа мјера у ппгледу защтите земљищта, впде, ваздуха и бипдиверзитета.
Ппсебну пажоу пптребнп је усмјерити на рјещаваое прпблематике пдлагаоа птпада, защтити пд
ппплава и других несрећа те јашаоу прганизаципних и материјалних капацитета, нарпшитп у свјетлу
актуелних дпгађаја изазваних пандемијпм COVID 19, какп би се сашували бпгати прирпдни ресурси
лпкалнпг ппдрушја али прије свега људски пптенцијали кап највећа вриједнпст ппщтине.
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2.3 Визија развпја и стратещки циљеви, са индикатприма
a) Визија развпја
Петрпвп 2030 – у кругу развијених заједница.
Преппзнатљива пп приликама за квалитетан живпт и унпснп ппслпваое, здрава, ппдмлађена,
напредна средина са стабилним демпграфским растпм, растпм предузетнишких ппрпдишних бизниса
и пдрживих дпмаћинстава, ппвећаним брпјем растућих малих и средоих предузећа, са квалитетним
заппщљаваоем и улагаоима у друщтвену инфраструктуру, заједница кпја живи у пунпм складу са
прирпдним и духпвним бпгатствпм Пзрена.

б) Стратещки циљеви, са индикатприма
Стратещки циљ 1: Развијена лпкална екпнпмија, базирана на прпизвпдима и услугама
вище дпдане вриједнпсти
Први стратещки циљ преппзнаје пптребу да се у ппгледу будућег екпнпмскпг развпја распплпживи
ресурси и пптенцијали ставе у функцију заппщљаваоа и ппбпљщаоа кљушних екпнпмских
параметара. Пснпва за тп је прпизвпдоа прпизвпда и услуга вище дпдане вриједнпсти збпг шега се
планира активније радити на унапређеоу кпнкурентнпсти и усппстављаоу ланаца вриједнпсти у
ппљппривреди кап стратещкпј дјелатнпсти пбзирпм да се већина станпвнищтва ппщтине Петрпвп
бави ппљппривредпм. Уппредп с тим у пквиру пвпг стратещкпг циља ппдстицаће се развпј
предузетнищтва, изградоа прерађивашких капацитета и прпщиреое туристишке ппнуде гдје ппщтина
Петрпвп ппсједује знашајне пптенцијале кпји јпщ увијек нису адекватнп валпризпвани. Пшекује се да
ће реализација првпг стратещкпг циља дпвести дп ппдизаоа укупнпг нивпа прихпда лпкалне
привреде, ппвећаоа заппсленпсти, нарпшитп женске радне снаге, кап и нетп плата кпје су тренутнп
исппд републишкпг прпсјека.

Стратещки циљ 2: Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и кпмуналних услуга, ппсебнп у
руралним ппдрушјима ппщтине
Кљушни изазпв за ппщтину Петрпвп у нареднпм перипду је заустављаое пдлива станпвнищтва,
нарпшитп младих и раднп сппспбних. У складу с тим други стратещки циљ је усмјерен на тп да се
ствпре услпви за пстанак станпвнищтва а тп је у првпм реду, ппред екпнпмских услпва, ппбпљщаое
квалитета и дпступнпсти јавних и кпмуналних услуга те уравнптежен развпј какп урбаних такп и
руралних дијелпва ппщтине Петрпвп.

Стратещки циљ 3: Пшувана живптна средина уз раципналнп кприщтеое прирпдних
ресурса
Трећи стратещки циљ преппзнаје пптребу да се прирпдни ресурси кпје ппщтина Петрпвп ппсједује
ставе у функцију пдрживпг развпја те да се пшува и защтити живптна средина. Какп је већ раније
наглащенп у пквиру пвпг стратещкпг циља ппсебна пажоа ће се усмјерити на рјещаваое
прпблематике пдлагаоа птпада, защтиту пд ппплава и других несрећа те јашаое прганизаципних и
материјалних капацитета, нарпшитп у свјетлу актуелних дпгађаја изазваних пандемијпм COVID 19,
какп би се сашували бпгати прирпдни ресурси лпкалнпг ппдрушја али прије свега људски
пптенцијали кап највећа вриједнпст ппщтине.
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Табела 44: Индикатпри (утицаја) реализације стратещких циљева
СТРАТЕЩКИ ЦИЉ 1
Развијена лпкална
екпнпмија, базирана на
прпизвпдима и услугама
вище дпдане вриједнпсти

Индикатпр (утицаја)
Прпсјешна нетп плата исплаћена на
ппдрушју ппщтине, КМ
Укупан прихпд предузећа, мил. КМ
24

Брпј заппслених (пд тпга жена)

СТРАТЕЩКИ ЦИЉ 2
Ппбпљщан квалитет и
дпступнпст јавних и
кпмуналних услуга, ппсебнп
у руралним ппдрушјима
ппщтине
СТРАТЕЩКИ ЦИЉ 3
Пшувана живптна средина
уз раципналнп кприщтеое
прирпдних ресурса

24

Индикатпр (утицаја)
Миграципни салдп – петпгпдищои
прпсјек
Удип раднп сппспбнпг станпвнищтва у
укупнпм брпју станпвника

Индикатпр (утицаја)
Кплишина кпмуналнпг птпада кпја се
пдлаже на дивљим деппнијама – у
тпнама
Изнпс пријављених щтета пд
елементарних неппгпда 25
петпгпдищои прпсјек

Пплазна
вриједнпст
(2018. гпдина)
639

Циљна
вриједнпст
(2027. гпдина)
900

40

55

1.262
(544)

1.450
(730)

Пплазна
вриједнпст
(2018.)
-17

Циљна
вриједнпст
(2027.)
-10

60%

61%

Пплазна
вриједнпст
(2018.)
2.000

Циљна
вриједнпст
(2027.)
< 1.000

1.200.000

< 1.000.000

Веза са СДГ пквирпм за БиХ -8.1
Ппследоа и репрезентативна анализа урађена за перипд 2007-2014. (СС за ЛЕР, РГ за израду Прпцјене и
Елабпрата п щтетама пп јединственпј метпдплпгији за прпцјену щтета)
25
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3. Припритети и мјере са индикатприма
a) Преглед припритета и припадајућих мјера са индикатприма
Везани припритети уз Стратещки циљ 1

СТРАТЕЩКИ ЦИЉ 1
Развијена лпкална
екпнпмија, базирана на
прпизвпдима и услугама
вище дпдане вриједнпсти

Припритет 1.1: Унапређеое кпнкурентнпсти и усппстављаое ланаца
вриједнпсти у ппљппривреди
Припритет 1.2: Развпј предузетнищтва, изградоа прерађивашких капацитета
и прпщиреое туристишке ппнуде

Табела 45: Припритети за Стратещки циљ 1 са припадајућим мјерама
СТРАТЕЩКИ ЦИЉ 1

ПРИПРИТЕТИ
ПРИПРИТЕТ 1.1: УНАПРЕЂЕОЕ КПНКУРЕНТНПСТИ И
УСППСТАВЉАОЕ ЛАНАЦА ВРИЈЕДНПСТИ У ППЉППРИВРЕДИ

Индикатпр (крајоег)
резултата
Брпј регистрпваних
ппљппривредних
прпизвпђаша
Укупне засијане ппврщине

Пплазна
вриједнпст
(2018.)
142

Циљна
вриједнпст
(2027.)
180

1.435ha

1.700ha

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИПРИТЕТА
Мјера 1.1.1. Брендираое лпкалних ппљппривредних и прехрамбених прпизвпда
Мјера 1.1.2. Ппдрщка ппљппривредним газдинствима у набаци ппреме и ппвећаоу стпшнпг фпнда
Мјера 1.1.3. Ппдстицаји у засниваоу нпвих и пбнпви старих впћних засада – впћоака и плантажа
Мјера 1.1.4. Прикупљаое, плантажна прпизвпдоа и прерада љекпвитпг, арпматишнпг и медпнпснпг биља (ЛАБ)
Мјера 1.1.5. Ревитализација задругарства
Индикатпр (крајоег)
резултата
Брпј сампсталних
предузетника
ПРИПРИТЕТ 1.2: РАЗВПЈ ПРЕДУЗЕТНИЩТВА, ИЗГРАДОА
(пд тпга жена)
ПРЕРАЂИВАШКИХ КАПАЦИТЕТА И ПРПЩИРЕОЕ ТУРИСТИШКЕ
Брпј заппслених у
ППНУДЕ
прерађивашкпј индустрији
Брпј евидентираних
туристишких нпћеоа –
петпгпдищои прпсјек (20142018)
ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИПРИТЕТА
Мјера 1.2.1. Ппдрщка изградои лпкалнпг предузетнишкпг екпсистема

Пплазна
вриједнпст
(2018.)
88
(18)

Циљна
вриједнпст
(2027.)
110
(30)

753

900

270

400

Мјера 1.2.2. Активираое ппстпјећих и усппстављаое нпвих ппслпвних зпна
Мјера 1.2.3. Изградоа туристишке инфраструктуре
Мјера 1.2.4. Развпј екплпщкпг (сепскпг/етнп), вјерскпг и баоскп-рекреативнпг туризма

СТРАТЕЩКИ ЦИЉ 2
Ппбпљщан квалитет и
дпступнпст јавних и
кпмуналних услуга, с
акцентпм на рурална
ппдрушја ппщтине

Везани припритети уз Стратещки циљ 2
Припритет 2.1: Прпщиреое ппнуде пбразпвних, сппртских и културних
садржаја на ппдрушју ппщтине
Припритет 2.2: Развпј и унапређеое здравствене и спцијалне защтите
Припритет 2.3: Ппбпљщаое квалитета кпмуналне инфраструктуре и
ппдизаое ефикаснпсти јавне управе
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Табела 46: Припритети за Стратещки циљ 2 са припадајућим мјерама

СТРАТЕЩКИ ЦИЉ 2
ПРИПРИТЕТИ

Индикатпр (крајоег)
резултата

Пплазна
вриједнпст
(2018.)
470

Циљна
вриједнпст
(2027.)
650

Пплазна
вриједнпст
(2018.)
68

Циљна
вриједнпст
(2027.)
60

53

45

Пплазна
вриједнпст
(2018.)
62%

Циљна
вриједнпст
(2027.)
70%

Укупан брпј дјеце уписане
у вртић, пснпвне и
средоу щкплу
ПРИПРИТЕТ 2.1. ПРПЩИРЕОЕ ППНУДЕ ПБРАЗПВНИХ,
385
430
СППРТСКИХ И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА НА ППДРУШЈУ ППЩТИНЕ Брпј шланпва
регистрпваних сппртских
(250 + 135)
(290 + 140)
И ПРПВПЂЕОЕ МЈЕРА ПППУЛАЦИПНЕ ППЛИТИКЕ
и културних прганизација
(сппртске + културнпумјетнишке)
ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИПРИТЕТА
Мјера 2.1.1. Увпђеое предщкплскпг пбразпваоа и пбезбјеђеое нпвих и недпстајућих физишких и кадрпвских
предуслпва
Мјера 2.1.2. Псавремеоаваое пснпвнпг и средопщкплскпг пбразпваоа
Мјера 2.1.3. Изградоа инфраструктуре за развпј сппрта на ппдрушју ппщтине
Мјера 2.1.4. Прпвпђеое мјера пппулаципне пплитике
Индикатпр (крајоег)
резултата

Брпј умрлих пд ризишних
ПРИПРИТЕТ 2.2. РАЗВПЈ И УНАПРЕЂЕОЕ ЗДРАВСТВЕНЕ И бплести – петпгпдищои
СПЦИЈАЛНЕ ЗАЩТИТЕ
прпсјек (2014-2018)
Брпј кприсника сталне и
једнпкратне нпшане
ппмпћи - петпгпдищои
прпсјек (2014-2018)
ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИПРИТЕТА
2.2.1. Развпј примарне здравствене защтите
2.2.2. Ппдрщка раоивим категпријама станпвнищтва ппщтине
Индикатпр (крајоег)
резултата

Прпценат станпвнищтва
кпји је прикљушен на
систем впдпснабдијеваоа
Брпј физишких и правних
176
лица прикљушених на
(37 + 139)
ПРИПРИТЕТ 2.3. ППБПЉЩАОЕ КВАЛИТЕТА КПМУНАЛНЕ канализаципну мрежу
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ППДИЗАОЕ ЕФИКАСНПСТИ ЈАВНЕ УПРАВЕ Лпкални путна мрежа –
48км : 91км
пднпс пднпс
(ппдаци за 2019.
асфалтираних и
гпдину)
макадамских лпкалних
путева у км
Прпценат пренесених
(неријещених) предмета
1,7%
лпкалне администрације
- петпгпдищои прпсјек
ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИПРИТЕТА
Мјера 2.3.1. Унапређеое услуге впдпснабдијеваоа (уппредп и сисуема канализације 2.3.2.)
Мјера 2.3.2. Прпщиреое канализаципне мреже (уппредп и сисуема впдпснабдијеваоа 2.3.1.)
Мјера 2.3.3. Мпдернизација путне инфраструктуре
Мјера 2.3.4. Унапређеое рада ппщтинскe управе кап јавнпг и развпјнп пријентисанпг сервиса

300
(40 + 260)
70км : 69км

< 1%
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Припритет 3.1: Унапређеое система управљаоа кпмуналним птпадпм и
прпмпција енергетске ефикаснпсти
Припритет 3.2: Ефикасније управљаое прпстпрпм и смаоеое ризика пд
елементарних неппгпда и других несрећа

Табела 47: Припритети за Стратещки циљ 3 са припадајућим мјерама

СТРАТЕЩКИ ЦИЉ 3
ПРИПРИТЕТИ

Индикатпр (крајоег)
резултата

Пплазна
вриједнпст
(2018.)

Прпценат станпвнищтва
кпји је укљушен у систем
47%
прганизпванпг
прикупљаоа птпада
ПРИПРИТЕТ 3.1. УНАПРЕЂЕОЕ СИСТЕМА УПРАВЉАОА
Гпдищоа издвајаоа из
28.320
КПМУНАЛНИМ ПТПАДПМ И ПРПМПЦИЈА ЕНЕРГЕТСКЕ
бучета пп пснпву
ЕФИКАСНПСТИ
пптрпщене електришне
енергије (јавни пбјекти,
дпмпви културе, јавна
расвјета) – у КМ
ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИПРИТЕТА
Мјера 3.1.1. Рјещаваое прпблема збриоаваоа птпада

Циљна
вриједнпст
(2027.)
70%
25.000

Мјера 3.1.2. Прпвпђеое мјера енергетске ефикаснпсти
ПРИПРИТЕТ 3.2. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАОЕ ПРПСТПРПМ
И СМАОЕОЕ РИЗИКА ПД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА И

Индикатпр (крајоег)
резултата

Пплазна
вриједнпст
(2018.)
>20%

Прпценат слушајева
нелегалне градое
Изграђени нивп
<50%
капацитета Ватрпгасне
јединице за дјелпваое у
ситуацијама ппжара и
елементарних неппгпда
мјерен у прпцентима
ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИПРИТЕТА
Мјера 3.2.1. Јашаое капацитета за дјелпваое у ванредним ситуцијама и смаоеое ризика пд
елементарних/прирпдних неппгпда
Мјера 3.2.2. Ажурираое и инпвираое прпстпрнп-планске дпкументације
ДРУГИХ НЕСРЕЋА

Циљна
вриједнпст
(2027.)
<20%
>70%
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4. Стратещки прпјекти26
Стратещки прпјекат 1: „Усппстављаое пткупнп-прерађивашке станице“ ппдразумијева
изградоу пбјекта са ппремпм, хладоашпм и сущарпм, те ппремпм за екстракцију и дестилацију
љекпвитпг и арпматишнпг биља. Пвим стратещким прпјектпм пмпгућиће се прпизвпдоа
прпизвпда вище дпдане вриједнпсти и плакщаће се наступ на тржищту за лпкалне
ппљппривредне прпизвпђаше. Пквирна вриједнпст пвпг прпјекта је 200.000 КМ а предвиђенп је
финансираое из вище разлишитих извпра.
Стратещки прпјекат 2: Изградоа „Пзренске куће“. Ради се п прпјекту шије ће архитектпнскп
рјещеое бити заснпванп на традиципналнпј градои, уклппљенпј у прирпднп пкружеое, гдје ће
бити заступљена лпкална типишна гастрп ппнуда уз ппвезиваое са лпкалнпм прпизвпдопм.
Уппредп ће се радити на прпмпцији крпз инфп мапе и други прпмптивни материјал. Прпјекат ће
дппринијети афирмацији културнп-истприских знаменитпсти ппдрушја ппщтине Петрипвп и
развпју туризма и ппљппривреде. Пквирна вриједнпст пвпг прпјекта је 70.000 КМ а
финансираое је предвиђенп из ппщтинскпг бучета (30%) и из екстерних извпра (70%).
Стратещки прпјекат 3: „Изградое дјешијег пбданищта у ппщтини Петрпвп“. Пптреба за пвим
прпјектпм јавила се пбзирпм на шиоеницу да на ппдрушју ппщтине Петрпвп не ппстпји устанпва
за предщкплскп пбразпваое. Ппщтина у свпм власнищтву распплаже са прпстпрпм кпји би се уз
адаптацију и ппремаое мпгап прилагпдити раду дјешијег пбданищта у складу за Правилникпм п
псниваоу устанпва предщкплскпг пбразпваоа. Укупан изнпс предвиђен за реализацију пвпг
прпјекта је 220.000 КМ (прпстпр, адаптација и дпградоа прпстпра 70%; ппрема и намјещтај 30%)
а финансирап би се из бучета Ппщтине дп 50% и екстерних извпра 50%.
Стратещки прпјекат 4: „Изградоа сппртске двпране у ппщтини Петрпвп“. На ппдрушју ппщтине
Петрпвп не ппстпји јавни сппртски пбјекат затвпренпг типа. Ппстпје двије щкплске фискултурне
сале у кпјима наставу пдржавају пснпвне и средоа щкпла. За пдржаваое сппртских и других
дпгађаја пд интереса за лпкалну заједницу и пдржаваое припрема сппртиста, нарпшитп у
зимскпм перипду, намеће се пптреба изградое сппртске двпране затвпренпг типа, кап и
пдржаваое ппстпјећих пплигпна и сппртских терена какп би се пмладина и сппртисти щтп
маспвније бавили сппртпм. У складу с тим прпјектпм је предвиђена изградоа и стављаое у
функцију пбјекта затвпрене сппртске двпране са 400 сједећих мјеста. Пквирна вриједнпст
прпјекта је 500.000 КМ а финансираое би билп претежнп из екстерних извпра (80%)
Стратещки прпјекат 5: „Ппремаое гинекплпщке амбуланте у Дпму здравља Петрпвп“.
Ппремаоем гинекплпщке амбуланте нивп здравствене защтите жена ће се ппдићи на знатнп
већи нивп. Здравље ће бити унапређенп крпз сталнп ппдизаое свијести п знашају превенције у
пткриваоу узрпка настанка бплести и лијешеоа бплести. Пквирна вриједнпст прпјекта је 100.000
КМ пд шега је предвиђенп ушещће Ппщтине 30% а препсталих 70% из екстерних извпра.
Стратещки прпјекат 6: Изградоа и ппремаое прпстпра/пбјекта за дневни смјещтај лица у
стаоу спцијалне пптребе „Сигурне куће“. Иакп је брпј жртава насиља у ппрпдици на ппдрушју
ппщтине Петрпвп релативнп мали, кап и брпј лица затешених у скитои, један пд прпблема у раду
Центра за спцијални рад је неппстпјаое прпстприје за дневни смјещтај лица жртава насиља у
ппрпдици лица затешених у скитои и других кпјима је пптребан смјещтај. Збпг тпга је знашај пвпг
прпјекта велики јер ће пмпгућити рјещаваое прпблема смјещтаја лица у стаоу спцијалне
пптребе и генералнп пружити квалитетнију ппдрщку раоивим категпријама станпвнищтва.
Вриједнпст прпјекта је 40.000 КМ у партнерскп финансираое Ппщтине и Министарства здравља
и спцијалне защтите у Влади РС.
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Редпслијед издвпјених или стратещких прпјеката: Из сваке пбласти – стратещкпг фпкусираоа, циљева (1-3),
припритета (22+3+2=7), мјера пп припритетима (9+10+4=23) издвпјени су стратещки или кљушни прпјекти кпји
би били припритетнп, уппредп прпвпдиви у склади са важнпщћу, временски, финансијски исл.
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Стратещки прпјекат 7: Усппстављаое лпкалнпг фпнда за ппбпљщаое демпграфске слике и
прпвпђеое прпнаталитетне пплитике. Сврха пвпг прпјекта је да се пружи ппдрщка младим и
вищешланим ппрпдицама (ппстпјећим, нпвим или извјеснп планираним) у сепским ппдрушјима
ради екпнпмскпг псампстаљеоа и фпрмираое снажне, здраве ппрпдице. Између псталпг, путем
пвпг прпјекта пружаће се здравствена ппдрщка мајкама и врщити дпдјела средстава за
првпрпђенп, другпрпђенп и свакп рпђенп дијете у сепским ппдрушјима. Ппдједнакп важнп да ће
се из истпг извпра суфинансирати вантјелесну пплпдоу за брашну заједницу кпја жели а не мпже
имати дјецу из пбјективних разлпга .
У пквиру прпјекта предвиђенп је усппстављаое Фпнда са ппшетним средствима пд 75.000 КМ
кпја ће се касније увећавати. Финансираое је предвиђенп из вище разлишитих извпра, из бучета
Ппщтине, дпнација, пд лпкалних партнера кап и из дијасппре.
Стратещки прпјекат 8: „Изградоа система впдпснабдијеваоа и канализаципнпг система –
припритетнп: Туристишка зпна Калуђерица, административни центар ппщтине а уппредп, пп
систему мреже, уравнптеженп и паралелнп у свим мјесним заједницама Ппщтине“
Уравнптеженп у свим мјесним заједницама ппщтине Петрпвп, стабилнп и правишнп системски
рјещавати впдпснабдијеваое (прганизпван и јединствен систем впдпснабдијеваоа) и евидентан
прпблем пдвпдое и третмана птпадних впда (канализаципни систем) све у складу са
распплпживим укупним капацитетима и важећим технишким стандардима пд технишкпг
прпјектпваоа дп реализације .
Припритетнп и уравнптеженп пних дијелпва и зпна заједнице са највећпм ппщтпм и екпнпмскпм
сампдрпживпщћу кап и усклађенп са исказаним пптребама кприсника, а ппсебнп уважавајући
све спцијалнп раоиве категприје станпвнищтва.
Уппредп кап развпјнп стратещкп ппредјељеое рјещавати пвај инфраструктурни припритет и
за ТЗ Калуђерица и самп насеље Калуђерица, урбани и административни центар ппщтине и
цијеле МЗ Петрпвп кап и све вище урбанизпваним дијелпвима псталих мјесних заједница без
разлике: (МЗ Какмуж, МЗ Спшкпвац, МЗ Каранпвац, МЗ Ппрјешина, МЗ Кртпва); ппслпвних зпна
и растућих ппстпјећих и нпвих привредних субјеката, јавних прганизација и устанпва.
За прпцјену пбима и инвестиципнпг планираоа пптребних интервенција кпристити ппстпјећу и
инпвирану прпстпрнп-планску дпкументацију, студије и идејна рјещеоа, технишке прпјекте кап и
ажурираое и израду нпвих дпкумената из те пбласти пп утврђенпј динамици, припритетима и
фазама.
Впдпснабдијеваое и рјещаваое питаоа канализације представљају пснпвне претппставке за
квалитетан живпт и привређиваое. Међутим, на ппдрушјима разбијенпг типа станпваоа, какав је
у ппщтини Петрпвп, усппстављаое впдпвпднпг и канализаципнпг система је и финансијски и
технишки слпжен прпцес и захтијева адекватан прпјектни приступ – пд идентификације
укупнпг и издвпјених прпблема, израде студије/акципнпг план/идејнпг прпјекта, разраде пп
фазама у главне изведбене прпјекте. Збпг тпга је ппредјељеое ппщтинске администрације да
у нареднпм перипду активнп рјещава питаое впдпснабдијeваоа и изграђује канализаципну
мрежу на ппдрушју цијеле ппщтине Петрпвп, у свим мјесним заједницама. Дип прпјекта кпји
се пднпси на Туристишку зпну Калуђерица и административни центар ппщтине су наглащенп
издвпјени збпг ппсебнпг и ппщтег знашаја за будући развпј.
У цјелини и усклађенп пшекивани развпјни ефекти реализације пвпг прпјекта су припритетнп
задпвпљене пптреба грађана, пптребе растућих и перспективних привредних грана ппљппривреде (перадрствп, прпизвпдоа у затвпренпм и сл.) и туризму (ТЗ Калуђерица, Терме
Пзрен, пстали пратећи туристишки капацитети у угпститељству и смјещтајни сепски
капацитети).
Пквирна прпцијеоена вриједнпст прпјекта у старту и пп припритету је 1.000.000КМ, а укљушивп
и самп канализаципни систем вище пд дпдатних 2.600.000КМ. (Мјере 2.3.1 и 2.3.2). Самп
пдгпварајуће студије и технишки прпјекти, фазнп и системски цјелпвитп, би дале укупну и реалну
вриједнпст рјещеоа у цјелини.
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Предвиђенп је да ппред ушещће Ппщтине у финансираоу (редпвна бучетска и кредитна
средства) судјелују и републишки пргани власти / Влада Републике Српске, Фпнд за защтиту
живптне средине РС, заинтереспвана привредна друщтва и други дпнатпри.
Стратещки прпјекат 9: „Систем интегралнпг управљаоа шврстим птпадпм на ппдрушју ппщтине
Петрпвп“ ппдразумијева израду пперативнпг плана са увпђеоем система стимулисаоа
раздвајаоа птпада на мјесту настанка, набавку пдгпварајуће ппреме за раздвајаое и пснпвне
претппставке за рециклажу – прганизпванп дпдатнп раздвајаое, дпрада и преспваое. Пд
укупнпг брпја дпмаћинстава – физишких лица, тренутнп је системпм прганизпванпг збриоаваоа
птпада пбухваћенп пкп 50% (пкп 1.200) и пкп 90% правни лица. Реализацијпм прпјекта пшекује се
да ће вище пд 75% дпмаћинстава са ппдрушја ппщтине Петрпвп бити укљушенп у систем и скпрп
сва правна лица. Пперативним планпм би се утврдила реална и екпнпмски ппрвдана цијена,
пбрашунска јединица, зпне прикупљаоа, лпкалне ташке за прикупљаое, примјеоиве ппсуде за
раздвајаое, стимулативне мјере за раздвајаое на мјесту настанка, мјереое кплишине и др.
мјере. Ппсебнп би се третирале спцијалне категприје кпје немају мпгућнпст плаћаоа а 100%
пбухватпм ПЛ и друщтвенп-пдгпвпрних би се балансирали трпщкпви управљаоа. За јашаое
свијести би се ппдстицале првенственп пбразпвне устанпве (свака ЈУ пбразпваоа – зеленп
пстрвп) кап и ппрпдишнп васпитаое – за раздвпјени птпад (стаклп, папир, пластика, метал, ...).
Пквирни изнпс пптребан за реализацију прпјекта је 100.000 КМ пд тпга 30% ппщтинскпг бучета а
70% из ваоских извпра (међунарпдне прганизације, Фпнд за пшуваое живптне средине РС).
Стратещки прпјекат 10: „Израда урбанистишких планпва и спрпведбене прпстпрнп планске
дпкументације за ппдрушје ппщтине Петрпвп“. Ради се п важнпм прпјекту за будући развпј
ппщтине Петрпвп кпјим ће се у планскпм и пперативнпм смсилу дефинисати намјена прпстпра. У
складу с тим предвиђена је израда Урбанистишкпг плана ппщтине Петрпвп, Регулаципнпг плана
центра Петрпва, регулаципних планпва издвпјених ппслпвних зпна и других спрпведбених
прпстпрнп-планских дпкумената. Реализацијпм прпјекта, такпђе, дппринијеће се смаоеоу
нелегалне градое. Укупна вриједнпст прпјекта је 200.000 КМ уз предвиђенп заједнишкп ушещће
Ппщтине и републишких пргана власти.
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5. Прпвјера међуспбне усклађенпсти стратещких дпкумената
Стратегија развпја ппщтине Петрпвп за перипд 2021-2027. гпдина је припремљена на нашин да се
крпз примјену принципа хпризпнталне и вертикалне усклађенпсти псигурала усаглащенпст са
релевантним стратещким пквирпм у Републици Српскпј и Бпсни и Херцегпвини, укљушујући и Пквир
циљева пдрживпг развпја за БиХ. У нареднпј табели представљене су ппвезнисе Стратегије развпја
ппщтине Петрпвп са стратещким дпкументим вищег реда. усклађенпсти стратещких циљева,
припритета и мјера са стратещким планпвима и дпкументима вищег реда. Ппвезнице се пднпсе на
развпјне интервенције из стратещких дпкумената вищег нивпа кпје су преппзнате кап релевантне за
лпкални нивп и кап такве преузете или даље разрађене крпз кпнкретне циљеве, припритете или
индикатпре.
Ппред тпга, Стратегијпм развпја ппщтине Петрпвп 2021-2027. гпдине, преппзнати су и
инкпрпприрани пснпвни развпјни праваци, акцелератпри и ппкреташи дефинисани нацртпм
дпкумента Пквир пдрживих циљева за БиХ (СДГ пквир) 27.
Табела 48: Веза са другим стратещким дпкументима вищег реда
Стратещки дпкумент вищег нивпа

Везани стратещки циљ, припритет и/или мјера из стратегије
развпја

Прпграм екпнпмских рефпрми Републике Српске за перипд 2020–2022. гпдине
Структурне мјере за перипд 2020–
2022. гпдина:
3) Унапређеое кпнкурентнпсти
ппљппривреде, щумарства и
впдппривреде
8) Јашаое ппдрщке пбласти малих и
средоих предузећа крпз унапређеое
ппстпјеће и ствараое нпвих пблика
предузетнишке инфраструктуре

17) Унапређеое ппвезанпсти
пбразпваоа и тржищта рада и јашаое
приступа и квалитета пбразпваоа,

19) Унапређеое система спцијалне
защтите

Стратещки циљ 1: Развијена лпкална екпнпмија, базирана на
прпизвпдима и услугама вище дпдане вриједнпсти
Припритет 1.1: Унапређеое кпнкурентнпсти и усппстављаое ланаца
вриједнпсти у ппљппривреди
Стратещки циљ 1: Развијена лпкална екпнпмија, базирана на
прпизвпдима и услугама вище дпдане вриједнпсти
Припритет 1.2: Развпј предузетнищтва, изградоа прерађивашких
капацитета и прпщиреое туристишке ппнуде
Мјера 1.2.1: Ппдрщка изградои лпкалнпг предузетнишкпг
екпсистема
Стратещки циљ 2: Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и
кпмуналних услуга, ппсебнп у руралним ппдрушјима ппщтине
Припритет 2.1: Прпщиреое ппнуде пбразпвних, сппртских и
културних садржаја на ппдрушју ппщтине и прпвпђеое мјера
пппулаципне пплитике
Мјера 2.1.2: Псавремеоаваое пснпвнпг и средопщкплскпг
пбразпваоа
Стратещки циљ 2: Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и
кпмуналних услуга, ппсебнп у руралним ппдрушјима ппщтине
Припритет 2.2: Развпј и унапређеое здравствене и спцијалне
защтите
Мјера 2.2.2: Ппдрщка раоивим категпријама станпвнищтва ппщтине

Пквир пдрживих циљева за БиХ

Развпјни правац: Дпбра
управа и управљаое јавним сектпрпм
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Стратещки циљ 2: Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и
кпмуналних услуга, ппсебнп у руралним ппдрушјима ппщтине
Припритет 2.3: Ппбпљщаое квалитета кпмуналне инфраструктуре и
ппдизаое ефикаснпсти јавне управе
Мјера 2.3.4: Унапређеое рада ппщтинскe управе кап јавнпг и
развпјнп пријентисанпг сервиса
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Стратещки циљ 1: Развијена лпкална екпнпмија, базирана на
прпизвпдима и услугама вище дпдане вриједнпсти
Припритет 1.2: Развпј предузетнищтва, изградоа прерађивашких
капацитета и прпщиреое туристишке ппнуде
Мјера 1.2.1: Ппдрщка изградои лпкалнпг предузетнишкпг
екпсистема

Развпјни правац: Паметни раст

Стратещки циљ 2: Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и
кпмуналних услуга, ппсебнп у руралним ппдрушјима ппщтине
Припритет 2.1: Прпщиреое ппнуде пбразпвних, сппртских и
културних садржаја на ппдрушју ппщтине и прпвпђеое мјера
пппулаципне пплитике
Мјера 2.1.2: Псавремеоаваое пснпвнпг и средопщкплскпг
пбразпваоа
Стратещки циљ 3: Пшувана живптна средина уз раципналнп
кприщтеое прирпдних ресурса
Припритет 3.1: Унапређеое система управљаоа кпмуналним
птпадпм и прпмпција енергетске ефикаснпсти
Мјера 3.1.2: Прпвпђеое мјера енергетске ефикаснпсти
Стратещки циљ 1: Развијена лпкална екпнпмија, базирана на
прпизвпдима и услугама вище дпдане вриједнпсти
Припритет 1.2: Развпј предузетнищтва, изградоа прерађивашких
капацитета и прпщиреое туристишке ппнуде
Мјера 1.2.1: Ппдрщка изградои лпкалнпг предузетнишкпг
екпсистема

Развпјни правац: Друщтвп једнаких
мпгућнпсти

Стратещки циљ 2: Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и
кпмуналних услуга, ппсебнп у руралним ппдрушјима ппщтине
Припритет 2.1: Прпщиреое ппнуде пбразпвних, сппртских и
културних садржаја на ппдрушју ппщтине и прпвпђеое мјера
пппулаципне пплитике
Мјера 2.1.1: Увпђеое предщкплскпг пбразпваоа и пбезбјеђеое
нпвих и недпстајућих физишких и кадрпвских предуслпва
Стратещки циљ 2: Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и
кпмуналних услуга, ппсебнп у руралним ппдрушјима ппщтине
Припритет 2.2: Развпј и унапређеое здравствене и спцијалне
защтите
Мјера 2.2.1: Развпј примарне здравствене защтите
Стратещки циљ 2: Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и
кпмуналних услуга, ппсебнп у руралним ппдрушјима ппщтине
Припритет 2.2: Развпј и унапређеое здравствене и спцијалне
защтите
Мјера 2.2.2: Ппдрщка раоивим категпријама станпвнищтва ппщтине

Стратещки план руралнпг развпја БиХ 2018 – 2021. гпдина
Стратещки циљ 3: Унапрјеђеое
тржищнпсти ппљппривреднппрехрамбених прпизвпда крпз
ппвећаое дпдане вриједнпсти,
ппбпљщаое стандарда квалитета и
сигурнпсти, и јашаое веза унутар
ланаца вриједнпсти

Стратещки циљ 1: Развијена лпкална екпнпмија, базирана на
прпизвпдима и услугама вище дпдане вриједнпсти
Припритет 1.1: Унапређеое кпнкурентнпсти и усппстављаое ланаца
вриједнпсти у ппљппривреди
Мјере: пд 1.1. дп 1.5

Стратещки циљ 5: Ппбпљщаое
квалитета живпта у руралним

Стратещки циљ 2: Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и
кпмуналних услуга, ппсебнп у руралним ппдрушјима ппщтине
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Припритет 2.1: Прпщиреое ппнуде пбразпвних, сппртских и
културних садржаја на ппдрушју ппщтине и прпвпђеое мјера
пппулаципне пплитике
Припритет 2.2: Развпј и унапређеое здравствене и спцијалне
защтите
Припритет 2.3: Ппбпљщаое квалитета кпмуналне инфраструктуре и
ппдизаое ефикаснпсти јавне управе

Стратегија заппщљаваоа Републике Српске 2016 – 2020. гпдина
Стратещки циљ 2: Пдржати ппстпјећа и
креирати нпва радна мјеста у привреди
Републике Српске
Мјера: Ппдрщка заппщљаваоу и
сампзаппщљаваоу у циљу ппвећаоа
степена тржищнпсти и финализације
ппљппривредне
Мјера: Ппдрщка заппщљаваоу и
сампзаппщљаваоу у пбласти сепскпг и
гастрпнпмскпг туризма и етнп-туризма

Стратещки циљ 1: Развијена лпкална екпнпмија, базирана на
прпизвпдима и услугама вище дпдане вриједнпсти
Припритет 1.2: Развпј предузетнищтва, изградоа прерађивашких
капацитета и прпщиреое туристишке ппнуде
Мјера 1.2.4: Развпј екплпщкпг (сепскпг/етнп), вјерскпг и баоскпрекреативнпг туризма

Стратегија развпја лпкалне сампуправе у Републици Српскпј 2017 – 2021. гпдина
Стратещки циљ 2: Пстварити
стабилнпст финансираоа јединица
лпкалне сампуправе
Пперативни циљ 2.3: Унаприједити
систем ппдрщке неразвијеним и
изразитп неразвијеним јединицама
лпкалне сампуправе
Стратещки циљ 3: Пбезбиједити
дпступнпст и квалитет јавних услуга
грађанима
Пперативни циљ 3.3: Унаприједити
развпј е-управе и управљаое системпм
квалитета у пружаоу јавних услуга

Стратещки циљ 2: Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и
кпмуналних услуга, ппсебнп у руралним ппдрушјима ппщтине
Припритет 2.3: Ппбпљщаое квалитета кпмуналне инфраструктуре и
ппдизаое ефикаснпсти јавне управе
Мјера 2.3.4: Унапређеое рада ппщтинскe управе кап јавнпг и
развпјнп пријентисанпг сервиса

Стратегија управљаоа птпадпм у Републици Српскпј за перипд 2017 – 2026. гпдина
Стратещки циљ 2: Унапређиваое
система сакупљаоа кпмуналнпг птпада
Мјера: Ппвећавати пбухваћенпст
станпвнищтва услугпм прганизпванпг
сакупљаоа кпмуналнпг птпада
Мјера: Ппставити на терену спремнике
за пдвпјенп сaкупљаое птпада за
рециклажу путем зелених пстрва на
јавним ппврщинама, те канти или
кпнтејнера кпд кприсника

Стратещки циљ 3: Пшувана живптна средина уз раципналнп
кприщтеое прирпдних ресурса
Припритет 3.1: Унапређеое система управљаоа кпмуналним
птпадпм и прпмпција енергетске ефикаснпсти
Мјера 3.1.1: Развпј интегралнпг система управљаоа шврстим
птпадпм
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6. Индикативни финансијски пквир
ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПКВИР
ЗА ПЕРИПД ВАЖЕОА СТРАТЕЩКПГ ДПКУМЕНТА
Редни брпј и пзнака

Струк.
фин. у %

Укупнп
у КМ

Бучет ппщтине
у КМ

Пстали извпри
у КМ

Пптенцијални извпра

2.730.000

1.030.000

1.700.000

10,36%

1.010.000

610.000

400.000

1.1.1.Брендираое лпкалних
ппљппривредних и прехрамбених
прпизвпда

0,31%

30.000

15.000

1.1.2. Ппдрщка ппљппривредним
газдинствима у набаци ппреме и
ппвећаоу стпшнпг фпнда

5,64%

550.000

420.000

Стратещки циљ 1
1.1. УНАПРЕЂЕОЕ КПНКУРЕНТНПСТИ
И УСППСТАВЉАОЕ ЛАНАЦА
ВРИЈЕДНПСТИ У ППЉППРИВРЕДИ

28,01%

15.000 Влада РС

130.000 Ушещће кприсника

1.1.3. Ппдстицаји у засниваоу нпвих и
пбнпви старих впћних засада –
впћоака и плантажа

0,51%

50.000

50.000

0

1.1.4. Прикупљаое, плантажна
прпизвпдоа и финализацију
љекпвитпг, арпматишнпг и медпнпснпг
биља (ЛАБ-а)

2,57%

250.000

75.000

175.000

200.000

50.000

150.000

1,33%

130.000

50.000

80.000

17,65%

1.720.000

420.000

1.300.000

0,21%

20.000

10.000

10.000

15,39%

1.500.000

300.000

1.2.3. Изградоа туристишке
инфраструктуре

1,03%

100.000

80.000

1.2.4. Развпј екплпщкпг (сепскпг/етнп),
вјерскпг и баоскп-рекреативнпг
туризма

1,03%

100.000

30.000

70.000

21.000

Стратещки прпјекат 1.1.4.1:
„Усппстављаое пткупнп-прерађивашке
станице“
1.1.5. Ревитализација задругарства (са
пласманпм прпизвпда на лпкалнпм
нивпу, прганизпвани пукуп и
уржница)
1.2 РАЗВПЈ ПРЕДУЗЕТНИЩТВА,
ИЗГРАДОА ПРЕРАЂИВАШКИХ
КАПАЦИТЕТА И ПРПЩИРЕОЕ
ТУРИСТИШКЕ ППНУДЕ
1.2.1. Ппдрщка изградои лпкалнпг
предузетнишкпг екпсистема
1.2.2. Активираое ппстпјећих и
усппстављаое нпвих ппслпвних зпна

Стратещки прпјекат 1.2.4.1: Изградоа
„Пзренске куће

Ппдстицајни фпнд за
ппљппривреду
Фпнд за пшуваое
живптне средине
Финансијски
механизам ИРБ ,
Ппдстицајни фпнд за
ппљппривреду
Финансијски
механизам ИРБ ,
Ппдстицајни фпнд за
ппљппривреду
Ппдстицајни фпнд за
ппљппривреду и
Министарствп
ппљппривреде РС

Влада РС, прпјектна
средства и кприсници

Инвеститпри,
1.200.000 средства Развпјнпг
прпграма
20.000

Прпјектна средства,
кприсници

Влада РС и
70.000 међунарпдни
дпнатпри
Влада РС и
49.000 међунарпдни
дпнатпри

Стратещки циљ 2

54,54%

5.315.000

980.000

4.335.000

2.1. ПРПЩИРЕОЕ ППНУДЕ
ПБРАЗПВНИХ, СППРТСКИХ И
КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА НА ППДРУШЈУ
ППЩТИНЕ И ПРПВПЂЕОЕ МЈЕРА
ПППУЛАЦИПНЕ ППЛИТИКЕ

9,54%

930.000

230.000

700.000
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ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПКВИР
ЗА ПЕРИПД ВАЖЕОА СТРАТЕЩКПГ ДПКУМЕНТА
Редни брпј и пзнака
2.1.1. Увпђеое предщкплскпг
пбразпваоа и пбезбјеђеое нпвих и
недпстајућих физишких и кадрпвских
предуслпва

Струк.
фин. у %

1,33%

Стратещки прпјекат 2.1.1.1: „Изградое
дјешијег пбданищта у ппщтини
Петрпвп“

Укупнп
у КМ

Бучет ппщтине
у КМ

Пстали извпри
у КМ

Пптенцијални извпра

130.000

65.000

65.000 Влада РС

100.000

50.000

50.000 Влада РС
Министарствп, Фпнд
за защтиту живптне
160.000
средине, други
дпнатпри
Влада РС, други
извпри пп
400.000
ппјединашним
прпјектима

2.1.2. Псавремеоаваое пснпвнпг и
средопщкплскпг пбразпваоа

2,05%

200.000

40.000

2.1.3. Изградоа инфраструктуре за
развпј сппрта на ппдрушју ппщтине

5,13%

500.000

100.000

450.000

90.000

100.000

25.000

Лпкални партнери,
75.000 дијасппра,
ппјединашни улпзи

75.000

25.000

50.000

210.000

105.000

105.000

Стратещки прпјекат 2.1.3.1: „Изградоа
сппртске двпране у ппщтини Петрпвп“
2.1.4. Прпвпђеое мјера пппулаципне
пплитике
Стратещки прпјекат 2.1.4.1.:
Усппстављаое лпкалнпг фпнда за
ппбпљщаое демпграфске слике и
прпвпђеое прпнаталитетне пплитике
2.2. РАЗВПЈ И УНАПРЕЂЕОЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ И СПЦИЈАЛНЕ ЗАЩТИТЕ
2.2.1 Развпј примарне здравствене
защтите

1,03%

2,15%

1,64%

Стратещки прпјекат 2.2.1.1.:
„Ппремаое гинекплпщке амбуланте у
Дпму здравља Петрпвп“
2.2.2. Ппдрщка раоивим категпријама
станпвнищтва ппщтине
Стратещки прпјекат 2.2.2.1: Изградоа
и ппремаое прпстпра/пбјекта за
дневни смјещтај лица у стаоу
спцијалне пптребе „Сигурне куће“
2.3. ППБПЉЩАОЕ КВАЛИТЕТА
КПМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И
ППДИЗАОЕ ЕФИКАСНПСТИ ЈАВНЕ
УПРАВЕ

2.3.1. Унапређеое услуге
впдпснабдијеваоа

Стратещки прпјекат 2.3.1.1.: „Изградоа
система впдпснабдијеваоа и
канализаципнпг система –
припритетнп: Туристишка зпна
Калуђерица, административни центар

0,51%

42,84%

13,34%

360.000 Влада РС

Вище екстерних
извпра

Министарствп
здравља и спцијалне
80.000
защтите, Влада
Јапана
Министарствп
47.500 здравља и спцијалне
защтите

160.000

80.000

95.000

47.500

50.000

25.000

Министарствп
25.000 здравља и спцијалне
защтите

40.000

20.000

Министарствп
20.000 здравља и спцијалне
защтите

4.175.000

645.000

3.530.000

1.300.000

260.000

Влада РС
Кредитна средства,
грантпви, ушещће
1.040.000 кприсника,
финансираое пп
ппјединашним
прпјектима

1.000.000

200.000

800.000

Вище екстерних
извпра
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ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПКВИР
ЗА ПЕРИПД ВАЖЕОА СТРАТЕЩКПГ ДПКУМЕНТА
Редни брпј и пзнака

Струк.
фин. у %

Укупнп
у КМ

Бучет ппщтине
у КМ

Пстали извпри
у КМ

Пптенцијални извпра

ппщтине а уппредп, пп систему мреже,
уравнптеженп и паралелнп у свим
мјесним заједницама Ппщтине“

2.3.2. Прпщиреое канализаципне
мреже

26,68%

2.600.000

260.000

2.3.2. Мпдернизација сапбраћајне
инфраструктуре

2,05%

200.000

100.000

2.3.4. Унапређеое рада ппщтинскe
управе кап јавнпг и развпјнп
пријентисанпг сервиса

0,77%

75.000

25.000

17,44%

1.700.000

660.000

6,67%

650.000

295.000

3. Стратещки циљ
3.1 УНАПРЕЂЕОЕ СИСТЕМА
УПРАВЉАОА ПТПАДПМ И
ППБПЉЩАОЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНПСТИ
3.1.1. Развпј интегралнпг система
управљаоа шврстим птпадпм

1,54%

Стратещки прпјекат 3.1.1.1.: „Систем
интегралнпг управљаоа шврстим
птпадпм на ппдрушју ппщтине
Петрпвп“
3.1.2. Прпвпђеое мјера енергетске
ефикаснпсти
3.2. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАОЕ
ПРПСТПРПМ И СМАОЕОЕ РИЗИКА ПД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА И ДРУГИХ
НЕСРЕЋА
3.2.1. Јашаое капацитета за дјелпваое
у ванредним ситуцијама и смаоеое
ризика пд елементарних/прирпдних
неппгпда
3.2.2. Ажурираое и инпвираое
прпстпрнп-планске дпкументације
Стратещки прпјекат 3.2.2.1.: „Израда
урбанистишких планпва и спрпведбене
прпстпрнп планске дпкументације за
ппдрушје ппщтине Петрпвп“
УКУПНП

27,40%

355.000

150.000

45.000

Минсистарствп, Фпнд
за защтиту живптне
105.000
средине, други
дпнатпри

100.000

30.000

Минсистарствп, Фпнд
70.000 за защтиту живптне
средине РС

5,13%

500.000

250.000

Минсистарствп, Фпнд
за защтиту живптне
250.000
средине, други
дпнатпри

10,77%

1.050.000

365.000

685.000

8,21%

800.000

240.000

560.000

2,57%

250.000

125.000

125.000 Влада РС

200.000

100.000

100.000 Влада РС

9.745.000

2.670.000

100%

Бучетска средства
2.670.000

Влада РС
Кредитна средства,
Фпнд за защтиту
живптне средине.
2.340.000
грантпви,
финансираое пп
ппјединашним
прпјектима
Екстерни извпри,
100.000
Путеви РС
Екстерни извпри,
финансираое пп
50.000
ппјединашним
прпјектима
1.040.000

7.075.000

ПРЕГЛЕД ПП ИЗВПРИМА
(изнпси у КМ и прпценти)
Средства ЕУ и других
Кредитна средства
међунарпдних дпнатпра
3.500.000
775.000

35,92%

7,95%

Ватрпгасни савез РС,
пстали извпри

Дпнације /трансфери
2.800.000

28,73%
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7. Пквир за прпвпђеое, праћеое, извјещтаваое и евалуацију стратегије
развпја
У вези презентпванпг пквира за прпвпђеое, праћеое, извјещтаваое и евалуацију стратещкпг
дпкумента неппхпднп је у увпду наппменути какп ће, све дп мпмента дпк у Ппщтини Петрпвп не буде
усппстављена Јединица за управљаое развпјем (даље у тексту: ЈУРА), активнпсти на прпвпђеоу,
праћеоу и извјещтаваоу п имплементације Стратегије развпја ппщтине Петрпвп пбављати шланпви
Развпјнпг тима кпји је фпрмиран ради израде стратещкпг дпкумента, или другпг раднпг тијела кпје
буде пфпрмљенп пдлукпм Нашелника (нпр. Пдсјека за стратещкп планираое и управљаое развпјем),
кап привременп рјещеое дп усппстављаоа ЈУРА-е.
Табела 49: Преглед активнпсти и пдгпвпрнпсти за прпвпђеое, праћеое, извјещтаваое и
евалуацију стратегије развпја ЈЛС
Пснпвне активнпсти и пдгпвпрнпсти за прпвпђеое, праћеое, извјещтаваое и евалуацију стратегије
развпја
(*)
Активнпсти
Надлежнпст (кп?)
Припрема/ажурираое Календара
активнпсти Јединице за управљаое
развпјним активнпстима (ЈУРА***)
Припрема механизама и алата за праћеое
и извјещтаваое п пствареоу стратегије
развпја (укљушујући лпкализиране циљеве
пдрживпг развпја БИХ)
Дефинисаое припритета на пснпву
стратещкп-прпграмских дпкумената за
наредни 1+2 плански циклус
Припрема трпгпдищоих и гпдищоих
планпва рада служби, укљушујући прпјекте
из стратегије развпја и везане редпвне
активнпсти
Израда Трпгпдищоег и Гпдищоег плана
рада ЈЛС (за наредну гпдину)
Укљушиваое кљушних стратещких прпјеката
и активнпсти у план Бучета (за наредну
гпдину)
Усклађиваое гпдищоих планпва рада
служби/пдјељеоа и Гпдищоег плана рада
ЈЛС са усвпјеним Бучетпм (за наредну
гпдину)
Усвајаое Гпдищоег плана рада ЈЛС (за
наредну гпдину)
Разрада прпјеката из Гпдищоег плана рада
ЈЛС
Праћеое и привлашеое екстерних извпра
финансираоа прпјеката
Праћеое прпвпђеоа Гпдищоег плана рада
ЈЛС и пствареоа стратещких циљева
Израда гпдищоих извјещтаја п раду
служби/пдјељеоа

Нпсилац прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е или Кппрдинатпр развпјнпг тима РТ-а
Ушесници прпцеса: Пстали службеници ЈУРА-а/РТ-a
Нпсилац прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е или Кппрдинатпр развпјнпг тима РТ-а
Ушесници прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е/Кппрдинатпр РТ-а; Кплегиј нашелника
Нпсилац прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е(**) или Кппрдинатпр развпјнпг тима
(РТ) заједнп са Кабинетпм нашелника
Ушесници у прпцесу: Рукпвпдипци надлежних служби/пдјељеоа; Кплегиј
нашелника ЈЛС; Пстали службеници ЈУРА/РТ
Нпсилац прпцеса: Рукпвпдипци надлежних служби/пдјељеоа
Ушесници прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е или Кппрдинатпр РТ-a
Нпсилац прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е или Кппрдинатпр РТ-а заједнп са
Кабинетпм градп/нашелника
Ушесници прпцеса: Кплегиј нашелника
Нпсилац прпцеса: Рукпвпдилац Службе/Пдјељеоа за бучет и финансије
Ушесници прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е/Кппрдинатпр РТ-а; Кплегиј нашелника
Нпсилац прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е или Кппрдинатпр РТ-а заједнп са
Кабинетпм нашелника
Ушесници прпцеса: Рукпвпдипци надлежних служби/пдјељеоа; Кплегиј
нашелника
Нпсилац прпцеса: Нашелник
Ушесници прпцеса: Скупщтина ппщтине
Нпсилац прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е или Кппрдинатпр РТ-а
Ушесници прпцеса: Пстали службеници ЈУРА-е/РТ-а, Надлежне
службе/пдјељеоа
Нпсилац прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е или Кппрдинатпр РТ-а
Ушесници прпцеса: Надлежне службе/пдјељеоа; Пстали службеници ЈУРАе/РТ-a
Нпсилац прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е или Кппрдинатпр РТ-а
Ушесници прпцеса: Пстали службеници ЈУРА-е/РТ-а; Щефпви
служби/пдјељеоа
Нпсилац прпцеса: Рукпвпдипци служби/пдјељеоа
Ушесници прпцеса: Кплегиј нашелника ЈЛС; Рукпвпдилац ЈУРА-е или
Кппрдинатпр РТ-а; Пстали службеници ЈУРА-е/РТ-а
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Пснпвне активнпсти и пдгпвпрнпсти за прпвпђеое, праћеое, извјещтаваое и евалуацију стратегије
развпја
(*)
Активнпсти
Надлежнпст (кп?)
Укљушиваое јавнпсти/ Партнерске групе у
праћеое прпвпђеоа стратегије развпја

(**)

Припрема и разматраое Извјещтаја п
развпју (за претхпдну гпдину)
Припрема и разматраое Гпдищоег
извјещтаја п раду ЈЛС (за претхпдну гпдину)
Усвајаое и пбјављиваое Извјещтаја п
развпју (за претхпдну гпдину)
Усвајаое и пбјављиваое Гпдищоег
извјещтаја п раду ЈЛС (за претхпдну гпдину)

Нпсилац прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е или Кппрдинатпр РТ-а
Ушесници прпцеса: Пстали службеници ЈУРА-е/РТ-а; Партнерска
група/Развпјни тим
Нпсилац прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е или Кппрдинатпр РТ-а
Ушесници прпцеса: Пстали службеници ЈУРА-е/РТ-а; Рукпвпдипци
служби/пдјељеоа
Нпсилац прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е или Кппрдинатпр РТ-а заједнп са
кабинетпм нашелника
Ушесници прпцеса: Рукпвпдипци служби/пдјељеоа; Кплегиј нашелника
Нпсилац Иницијатпр и власник прпцеса: Нашелник
Ушесници прпцеса: Скупщтина ппщтине
Нпсилац прпцеса: Нашелник
Ушесници прпцеса: Скупщтина ппщтине

Пстале важне активнпсти:
 Усппстављаое и унапријеђеое
Нпсилац прпцеса: Рукпвпдилац ЈУРА-е или Кппрдинатпр РТ-а
међуппщтинске сарадое
Ушесници прпцеса: Пстали службеници ЈУРА-е/РТ-а
 Ппкретаое прпцеса евалуације стратегије
развпја
Напомене:
(*) Односи се на процесне активности које су усклађене са релевантним регулаторним оквирима оба ентитета у
БиХ укључујући прописе о буџетима, као и интерним регулаторним оквиром ЈЛС, тамо гдје је успостављен.
(**) Партнерска група се укључује једном до два пута годишње у праћење провођења стратегије развоја.
(***) ЈУРА је јединица за управљање развојем. Тамо гдје није успостављена ЈУРА, улогу преузима Развојни тим
(РТ) до потпуне успоставе ЈУРА-е.
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8. Прилпзи
Сажети приказ стратегије развпја
Редни брпј и пзнака

1. Стратещки циљ

1.1. Припритет

1.1.1. Мјера

НАЗИВ

Развијена лпкална екпнпмија, базирана на
прпизвпдима и услугама вище дпдане
вриједнпсти

Унапређеое кпнкурентнпсти и усппстављаое
ланаца вриједнпсти у ппљппривреди

Брендираое лпкалних ппљппривредних и
прехрамбених прпизвпда

ИНДИКАТПРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВПРИ
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри стратещкпг циља
индикатпра*
Прпсјешна нетп плата исплаћена на
639
ппдрушју ппщтине, КМ
Укупан прихпд предузећа, мил. КМ
40
Брпј заппслених (пд тпга жена)
1.262
(544)
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
1.030.000
1.700.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри припритета
индикатпра
Брпј регистрпваних ппљппривредних
142
прпизвпђаша
Укупне засијане ппврщине
1.435 ha
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
610.000
400.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Брпј брендираних и прпизвпда са
0
гепграфским ппријеклпм дп 2027
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
15.000
15.000
Индикатпри мјере

1.1.2. Мјера

1.1.3. Мјера

Ппдрщка у набавци прпизвпдне ппреме и
ппвећаоу стпшнпг фпнда

Ппдстицаји у засниваоу нпвих и пбнпви старих
впћних засада – впћоака и плантажа

Брпј музних грла пдгпварајуће расе крава
Брпј музних грла пдгпварајуће расе кпза
Дневна прпизвпдоа млијека
Дневна прпизвпдоа сира
Брпј ппдржаних кприсника
Бучет (KM)
420.000
Индикатпри мјере
Брпј нпвих и пбнпвљених засада впћа
Брпј нпвих кприсника ппдстицаја

Пплазне вриједнпсти
индикатпра
50
50
2.500л
50кг
0
Пстали извпри (KM)
130.000
Пплазне вриједнпсти
индикатпра
10
20

Циљне вриједнпсти
индикатпра**
900
55
1.450
(730)
Укупнп (KM)
2.730.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
180
1.700 ha
Укупнп (KM)
1.010.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
9
Укупнп (KM)
30.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
250
250
25.000л
500кг
90
Укупнп (KM)
550.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
40
60
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ИНДИКАТПРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВПРИ

Раст принпса впћа у цјелини у %
гпдищое
Бучет (KM)

10
Пстали извпри (KM)
50.000

Индикатпри мјере

1.1.4. Мјера

Укупна кплишина пткупљенпг и псущенпг
ЛАБ-а, впћа, ппврћа (у тпнама)
Укупан брпј кприсника изграђених
Прикупљаое, плантажна прпизвпдоа и прерада
капацитета
љекпвитпг, арпматишнпг и медпнпснпг биља (ЛАБУкупнп заппслених у пвпј пбласти – пд
а)
тпга жена
Брпј регистрпваних прерађивашких
капацитета пве врсте (дп 5 заппслених)
Бучет (KM)
75.000
Индикатпри мјере

1.1.5. Мјера

Ревитализација задругарства (са пласманпм
прпизвпда на лпкалнпм нивпу, прганизпвани
пукуп и уржница)

Брпј прерађиваша ппљппривредних
прпизвпда кпји се баве прганизпваним
пткуппм
Прихпд пстварен у ппљппривреди кпд
прпизпђаша кпји дјелују у пквиру
задруге/удружеоа
Брпј регистрпваних ппљппривредних
газдинстава
Бучет (KM)
50.000
Индикатпри припритета

1.2. Припритет

1.2.1. Мјера

Развпј предузетнищтва, изградоа
прерађивашких капацитета и прпщиреое
туристишке ппнуде

Ппдрщка изградои лпкалнпг предузетнишкпг
екпсистема

Брпј сампсталних предузетника
(пд тпга жена)
Брпј заппслених у прерађивашкпј
индустрији
Брпј евидентираних туристишких нпћеоа
–петпгпдищои прпсјек (2014-2018)
Бучет (KM)
420.000
Индикатпри мјере

100
Укупнп (KM)

0
Пплазне вриједнпсти
индикатпра

50.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра

0

70

0

40

2/0

30/20

0

3

Пстали извпри (KM)
175.000
Пплазне вриједнпсти
индикатпра

Укупнп (KM)
250.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра

0

2

490.000

1.200.000

25

80

Пстали извпри (KM)
80.000
Пплазне вриједнпсти
индикатпра
88
(18)
753
270
Пстали извпри (KM)
1.300.000
Пплазне вриједнпсти
индикатпра

Укупнп (KM)
130.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
110
(30)
900
400
Укупнп (KM)
1.720.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
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1.2.2. Мјера

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

НАЗИВ

Активираое ппстпјећих и усппстављаое нпвих
ппслпвних зпна

четвртак, 04.03.2021. године

ИНДИКАТПРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВПРИ
Усппстављен
сервис
за
мале
не
предузетнике
Брпј кприсника усппстављених
предузетнишких сервиса / регистрпваних/
92
нпвих легализпваних/
Брпј дјелатнпсти у кпјима ппстпји
8
регистрпвана предузенишка активнпст
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
10.000
10.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Брпј инвеститпра у редефинисаним ПЗ
5
Брпј заппслених у привредним
субјектима кпји дјелују у ппслпвним
зпнама
Бучет (KM)
300.000
Индикатпри мјере

1.2.3. Мјера

Изградоа туристишке инфраструктуре

Брпј реализпваних инфраструктурних
прпјеката у туризму
Брпј туристишких атракција укљушених у
ппнуду туристишких агенција
Брпј изграђених стаза за санкаое
Бучет (KM)
20.000
Индикатпри мјере

1.2.4. Мјера

Брпј изграђених и уређених тусристишких
пбјеката за пдмпр и туристишке услуге
Брпј евидентираних ппсјетилаца и
Развпј екплпщкпг (сепскпг/етнп), вјерскпг и баоскпкприсника услуга Пзренске куће на
рекреативнпг туризма
гпдищоем нивпу
Пстварена гпдищоа дпбит пд туризма – у
КМ
Бучет (KM)
30.000

50

да
150
20
Укупнп (KM)
20.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
20
300

Пстали извпри (KM)
1.200.000
Пплазне вриједнпсти
индикатпра

Укупнп (KM)
1.500.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра

0

3

0

3

0
Пстали извпри (KM)
80.000
Пплазне вриједнпсти
индикатпра

100.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра

0

20

0

1.000

-

>50.000

Пстали извпри (KM)
70.000

1
Укупнп (KM)

Укупнп (KM)
100.000
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2. Стратещки циљ

2.1. Припритет

2.1.1. Мјера

2.1.2. Мјера

2.1.3. Мјера

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

НАЗИВ

Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и
кпмуналних услуга, ппсебнп у руралним
ппдрушјима ппщтине

Прпщиреое ппнуде пбразпвних, сппртских и
културних садржаја на ппдрушју ппщтине и
прпвпђеое мјера пппулаципне пплитике

Увпђеое предщкплскпг пбразпваоа и
пбезбјеђеое нпвих и недпстајућих физишких и
кадрпвских предуслпва

Псавремеоаваое пснпвнпг и средопщкплскпг
пбразпваоа

Изградоа инфраструктуре за развпј сппрта на
ппдрушју ппщтине

четвртак, 04.03.2021. године

ИНДИКАТПРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВПРИ
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри стратещкпг циља
индикатпра*
Миграципни салдп – петпгпдищои
-17
прпсјек
Удип раднп сппспбнпг станпвнищтва у
60%
укупнпм брпју станпвника
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
980.000
4.335.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри припритета
индикатпра
Укупан брпј уписаних ушеника у пснпвне
470
и средоу щкплу (пснпвна + средоа)
(406+64)
Брпј шланпва регистрпваних сппртских и
385
културних прганизација (сппртске +
(250 + 135)
културнп-умјетнишке)
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
205.000
625.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Брпј изграђених вртићких пбјеката
0
Брпј уписане дјеце у вртиће
0
Брпј заппслених радника у пбласти
0
предщкплскпг пбразпваоа
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
65.000
65.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Брпј уведених нпвих занимаоа у средопј
1
щкпли
Брпј ппремљених радипница за
0
практишну наставу
Кплишина замијеоене рашунарске
ппреме и савремених наставних
0
средстава - кпмада
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
40.000
160.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Брпј изграђених затвпрених јавних
сппртских пбјеката на ппдрушју ппщтине
0
Петрпвп

Циљне вриједнпсти
индикатпра**
-10
61%
Укупнп (KM)
5.315.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
450
(390 + 60)
430
(290 + 140)
Укупнп (KM)
830.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
1
200
10
Укупнп (KM)
130.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
2
1
50
Укупнп (KM)
200.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
1
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2.2.4. Мјера

2.2. Припритет

2.2.1. Мјера

2.2.2. Мјера

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

НАЗИВ

Прпвпђеое мјера пппулаципне пплитике

Развпј и унапређеое здравствене и спцијалне
защтите

Развпј примарне здравствене защтите

Ппдрщка раоивим категпријама станпвнищтва
ппщтине

четвртак, 04.03.2021. године

ИНДИКАТПРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВПРИ
Брпј уређених/адаптираних сппртских
0
пплигпна
Брпј активних кприсника двпране
0
Брпј прганизпваних сппртских
0
манифестација у затвпренпм
Брпј уведених сппртских секција у
9
щкплама
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
100.000
400.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Ппстпјаое Фпнда за ппбпљщаое
не
демпграфске слике
Укупан изнпс средстава за ппдрщку крпз
70.000
Фпнд пдржив Фпнд
Брпј рпђене дјеце (петпгпдищои
49
прпсјек)
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
25.000
75.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Брпј умрлих пд најризишнијих бплести –
68
петпгпдищои прпсјек (2014-2018)
Брпј кприсника сталне и једнпкратне
53
нпшане ппмпћи - петпгпдищои прпсјек
(2014-2018)
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
130.000
180.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Брпј птвпрених нпвих амбуланти
0
(гинекплпщка и стпматплпщка)
Брпј пружених услуга у пквиру амбуланте
300
Брпј радипница п едукацији п
превенцији гинекплпщких и других
0
пбпљеоа из групе најппаснијих бплести
Брпј набављених медицинских апарата
1
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
80.000
80.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра

2
400
>10
12
Укупнп (KM)
500.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
да
150.000
55
Укупнп (KM)
100.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
60
45

Укупнп (KM)
310.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
2
800
10
3
Укупнп (KM)
160.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
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2.3. Припритет

2.3.1. Мјера

2.3.2. Мјера

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

НАЗИВ

Ппбпљщаое квалитета кпмуналне
инфраструктуре и ппдизаое ефикаснпсти јавне
управе

Унапређеое услуге впдпснабдијеваоа

Прпщиреое канализаципне мреже

четвртак, 04.03.2021. године

ИНДИКАТПРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВПРИ
Брпј нпвих услуга спцијалне защтите
0
(дневни смјещтај)
Брпј вплпнтера ангажпваних на пружаоу
0
ппмпћи друщтвенп раоивим групама
Брпј прпведених вплпнтерских
0
активнпсти
Брпј прганизпванп збринутих лица у
стаоу спцијалне пптребе
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
25.000
25.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри припритета
индикатпра
Прпценат станпвнищтва кпји је
62%
прикљушен на систем впдпснабдијеваоа
Брпј физишких и правних лица
176
прикљушених на канализаципну мрежу
(37 + 139)
Лпкални путна мрежа – пднпс пднпс
48 км : 91 км
асфалтираних и макадамских лпкалних
(ппдаци за 2019. гпдину)
путева
Прпценат пренесених (неријещених)
предмета лпкалне администрације 1,7%
петпгпдищои прпсјек
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
645.000
3.530.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Нпва експлпатаципна извприщта (брпј) и
3
л/сек прпсјек 3,5
Примарна мрежа (км) у ТЗ Калуђерица са
0
сппјним цјевпвпдпм за Петрпвп
Нпва примарна мрежа (км) пп мјесним
0
заједницама
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
260.000
1.040.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Брпј килпметара изграђенпг и
рекпнструисанпг примарнпг
0
канализаципнпг цјевпвпда
Прпцент прикљушенпсти/ наплативпсти
0/0
правних/физишких лица на јавни систем

1
50
20
1.000
Укупнп (KM)
50.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
70%
300
(40 + 260)
70 км : 69 км

< 1%
Укупнп (KM)
4.175.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
15
10
15
Укупнп (KM)
1.300.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
4
100/50%

Страна 84 - Број 3
Редни брпј и пзнака

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

НАЗИВ

четвртак, 04.03.2021. године

ИНДИКАТПРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВПРИ
Пстали извпри (KM)
260.000
2.340.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Брпј рекпнструсаних мпстпва/прппуста
0
Бучет (KM)

2.3.3. Мјера

Мпдернизација сапбраћајне инфраструктуре

Укупнп килпметара пбнпвљених и у
складу са технишким стандардима
рекпнструсаних путних канала
Бучет (KM)
100.000
Индикатпри мјере

2.3.4. Мјера

Унапређеое рада ппщтинскe управе кап јавнпг и
развпјнп пријентисанпг сервиса

Брпј МЗ са усппстављеним стабилним
системпм кпмуникације
Брпј унапријеђених лпкалних сервиса
Бучет (KM)
25.000

Укупнп (KM)
2.600.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
20

0

20

Пстали извпри (KM)
100.000
Пплазне вриједнпсти
индикатпра

Укупнп (KM)
200.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра

0

7

0
Пстали извпри (KM)
50.000

5
Укупнп (KM)
75.000
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3. Стратещки циљ

3.1. Припритет

3.1.1. Мјера

3.1.2. Мјера

3.2. Припритет

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

НАЗИВ

Пшувана живптна средина уз раципналнп
кприщтеое прирпдних ресурса

Унапређеое система управљаоа кпмуналним
птпадпм и прпмпција енергетске ефикаснпсти

Развпј интегралнпг система управљаоа шврстим
птпадпм

Прпвпђеое мјера енергетске ефикаснпсти

Ефикасније управљаое прпстпрпм и смаоеое
ризика пд елементарних неппгпда и других
несрећа

четвртак, 04.03.2021. године

ИНДИКАТПРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВПРИ
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри стратещкпг циља
индикатпра*
Кплишина кпмуналнпг птпада кпја се
пдлаже на дивљим деппнијама – у
2.000
тпнама
Изнпс пријављених щтета пд
елементарних неппгпда - петпгпдищои
1.200.000
прпсјек
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
785.000
915.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри припритета
индикатпра
Прпценат станпвнищтва кпји је укљушен у
систем прганизпванпг прикупљаоа
47%
птпада
Гпдищоа издвајаоа из бучета пп пснпву
пптрпщене електришне енергије (јавни
28.320
пбјекти, дпмпви културе, јавна
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
295.000
355.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Брпј изграђених зелених пстрва за
0
селективнп прикупљаое птпада
Брпј евидентираних дивљих деппнија
20
Брпј дпмаћинстава кпји пдлажу птпад на
1.000
дивљим деппнијама
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
45.000
105.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Брпј јавних пбјеката на кпјима је
спрпведена мјера енергетске
0
ефикаснпсти - утппљаваоа (щкплски,
здравстени, управни)
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
250.000
250.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри припритета
индикатпра
Прпценат слушајева нелегалне градое у
>20%
пднпсу на укупан брпј изграђених

Циљне вриједнпсти
индикатпра**
< 1.000

< 1.000.000
Укупнп (KM)
1.700.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
70%

25.000
Укупнп (KM)
650.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
7
0
500
Укупнп (KM)
150.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
6
Укупнп (KM)
500.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
<20%
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3.2.1. Мјера

3.2.2. Мјера

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

НАЗИВ

Јашаое капацитета за дјелпваое у ванредним
ситуцијама и смаоеое ризика пд
елементарних/прирпдних неппгпда

Ажурираое и инпвираое прпстпрнп-планске
дпкументације

четвртак, 04.03.2021. године

ИНДИКАТПРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВПРИ
пбјеката
Изграђени нивп капацитета Ватрпгасне
јединице за дјелпваое у ситуацијама
<50%
ппжара и елементарних неппгпда
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
490.000
560.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Набављенп ватрпгаснп впзилп
2
Усппстављен систем ранпг уппзпреоа
Изграђен и функципналан Ватрпгасни
дпм са гаражпм
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
240.000
560.000
Пплазне вриједнпсти
Индикатпри мјере
индикатпра
Усвпјен Урбанистишки план ппщтине
не
Петрпвп
Усвпјени Регулаципни планпви ппслпвних
не
зпна
Бучет (KM)
Пстали извпри (KM)
125.000
125.000

>70%
Укупнп (KM)
1.050.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
3
1
1
Укупнп (KM)
800.000
Циљне вриједнпсти
индикатпра
да
да
Укупнп (KM)
250.000
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Детаљан преглед мјера
Веза са стратещким циљем
Припритет
Назив мјере

Ппис мјере са пквирним
ппдрушјима дјелпваоа*

Кљушни стратещки прпјекти
Индикатпри за праћео
ерезултата мјере

Развпјни ефекат и дппринпс
мјере пствареоу
припритета

Индикативна финансијска
кпнструкција са извприма
финансираоа
Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна за
кппрдинацију
имплементације мјере

1. Развијена лпкална екпнпмија, базирана на прпизвпдима и услугама вище
дпдане вриједнпсти
1.1. УНАПРЕЂЕОЕ КПНКУРЕНТНПСТИ И УСППСТАВЉАОЕ ЛАНАЦА ВРИЈЕДНПСТИ У
ППЉППРИВРЕДИ

1.1.1. Брендираое лпкалних ппљппривредних и прехрамбених прпизвпда
Данас су захтјеви и пшекиваоа пптрпщаша у ппгледу специфишнпсти квалитета
прпизвпда, оегпвих пспбина и карактеристика прпизвпда кпји нпсе пзнаку
пдређенпг квалитета све већи, а ппсебан знашај се придаје брендираоу
ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда. Прпмпвисаое прпизвпда кпји имају
пдређене пспбине мпглп би знашајнп дппринијети руралнпј екпнпмији, ппсебнп
у ппдрушјима с маоим мпгућнпстима или у удаљеним ппдрушјима,
ппбпљщаоем прихпда ппљппривредника и задржаваоем руралнпг
станпвнищтва на тим ппдрушјима. Защтићени прпизвпди су преппзнатљивији на
тржищту и ппстижу вищу цијену у пднпсу на "пбишне" ппљппривредне и
прехрамбене прпизвпде. Директна веза ппљппривреднпг прпизвпда с неким
ппдрушјем дпнпси дпдатну вриједнпст тпм ппдрушју јер га шини
преппзнатљивијим и ппжељнијим за ппсјету туриста.
У пквиру пве мјере предвиђена је защтита имена, гепграфскпг ппријекла и
брендираое пптенцијалнп кпнкурентних прпизвпда и варијанти – Пзренски
сир, Пзренска ракија и Пзренски ликер, Пзренски мед уз кпнтинуирану
едукацију на пквирну тему „Гепграфскп ппријеклп и бренд – јашаое
кпнкурентнпсти лпкалних прпизвпда“
Пшекивни крајои разултат:
Индикатпри
Пплазне
Циљне
(излазнпг резултата и крајоегрезултатa)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
- Брпј брендираних прпизвпда са
гепграфским ппријеклпм дп 2027

0

9

Реализацијпм пве мјере ппдрщка ће бити пружена јашаоу прганизпваоа и
међуспбнпг ппвезиваоа ппљппривредних прпизвпђаша, купаца и прерађиваша
оихпвих прпизвпда, јашаое преппзнатљивпсти ппљппривреднп прехрамбених
прпизвпда на дпмаћем и међунарпднпм тржищту, увпђеое цертификпваних
међунарпдних стандарда квалитета, развијаое механизма за имплементацију
прпписа п защтити пкплине – шиста, здрава, пшувана кап пснпв за прпизвпде
вище вриједнпсти уз лпкалнп јашаое сппспбнпсти сектпра ппљппривреде за
укљушиваое у глпбалне ланце вриједнпсти.
Изнпс: 30.000 КМ
Извпр: 50% Ппщтина Петрпвп, 50% Влада Републике Српске
2021-2027.
Ппщтина Петрпвп, ЈУРА

Нпсипци мјере

Реферат за ппљппривреду/ЈУРА

Циљне групе

Прпизвпђаши сира, ликера, ракије, меда и прпизвпда пд и са медпм.
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Веза са стратещким циљем
Припритет
Назив мјере

Ппис мјере са пквирним
ппдрушјима дјелпваоа*

Кљушни стратещки прпјекти

Индикатпри за праћеое
резултата мјере

Развпјни ефекат и дппринпс
мјере пствареоу
припритета

Индикативна финансијска
кпнструкција са извприма
финансираоа
Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна за
кппрдинацију
имплементације мјере
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1. Развијена лпкална екпнпмија, базирана на прпизвпдима и услугама вище
дпдане вриједнпсти
1.1. УНАПРЕЂЕОЕ КПНКУРЕНТНПСТИ И УСППСТАВЉАОЕ ЛАНАЦА ВРИЈЕДНПСТИ У
ППЉППРИВРЕДИ

1.1.2. Ппдрщка ппљппривредним газдинствима у набаци ппреме и ппвећаоу
стпшнпг фпнда
Мјера ппдразумијева ушещће Ппщтине у набавци ппљппривредне ппреме и
музних грла крава и кпза на ппљппривредним газдинствима кпја се баве
тржищнп усмјеренпм прпизвпдопм млијека. Преднпст ће се дати набавци
пасмина кпје струка преппрушује. Мпгући мпдели суфинансираоа: фикснп
ушещће Ппщтине у ппкриваоу трпщкпва набавке музних крава или
(преппрушљивије) регресираое камата кпд набавке крава кредитним
средствима. У старту ће се циљаним прпјектима настпјати ппбпљщати стпшни
фпнд ппсебнп млијешних грла. У пквиру тпга предвиђена је набавка 50 музних
крава за 10 дпмаћинстава/газдинстава – унапређеое и щиреое крпз систем
крава-теле; набавка музних грла кпза 50 за 5 дпмаћинстава; са ппдрщкпм у
набавци и пткупу, унапређеоем и щиреоем аспртимана прпизвпда пд млијека,
защтитпм гепграфскпг ппријекла дп брендираоа и ствараоа услпва за извпз.
Ппред тпга пва мјера ппдразумијева ушещће Ппщтине у набавци прпизвпдне
ппреме на ппљппривредним газдинствима. Крпз мјеру се мпже суфинансирати
набавка: ппљппривредне механизације; прикљушних мащина и уређаја; ппреме
за защтиту биљака; прптивградних мрежа; система за навпдоаваое; ппреме за
мужу крава; пластеника и стакленика; ппреме за пшеларствп, пакпваое и
прераду пшелиоих прпизвпда; мащина и уређаја за дпраду и прераду
ппљппривредних прпизвпда на газдинству и сл.
Пшекивни крајои разултат:
Индикатпри
Пплазне
Циљне
(излазнпгрезултатаикрајоегрезултатa)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
- брпј музних грла пдгпварајуће расе
крава
50
250
- брпј музних грла пдгпварајуће расе
50
250
кпза
- дневна прпизвпдоа млијекп (л)
2500
25000
- дневна прпизвпдоа сира (кг) дневнп
50
500
- брпј ппдржаних кприсника
0
90
Мјера у стратещкпм перипду мпже ппвећати прпдуктивнпст и кпнкурентнпст
ппљппривредних прпизвпђаша, прпизвпђаша млијека уз перспективнп ппвећаое
брпја прпизвпђаша млијека и прпизвпда пд млијека са гепграфским ппријеклпм,
псигураним тржищтем на ппщтини, регипналнп и перспективнп за извпз.
Изнпс: 550.000
Извпр/и:
420.000 из бучета Ппщтине (60.000 гпдищое, 500КМ за сваку музну краву и пп
100КМ за сваку музну кпзу)
130.000КМ индивидуални ппљппривредници, из финансијскпг механизма,
ппдстицаја за ппљппривреду и развпј села
2021-2027
Ппщина Петрпвп, ЈУРА

Нпсипци мјере

Реферат за ппљппривреду/ЈУРА

Циљне групе

Индувидуални ппљппривредни прпизвпђаши са ппдрушја ппщтине, маоа
газдинства кпја се баве или би се бавила прпизвпдопм млијека
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1. Развијена лпкална екпнпмија, базирана на прпизвпдима и услугама вище
дпдане вриједнпсти
1.1. УНАПРЕЂЕОЕ КПНКУРЕНТНПСТИ И УСППСТАВЉАОЕ ЛАНАЦА ВРИЈЕДНПСТИ У
ППЉППРИВРЕДИ

1.1.3. Ппдстицаји у засниваоу нпвих и пбнпви старих впћних засада – впћоака
и плантажа
Мјера ппдразумијева ушещће Ппщтине у набавци саднпг материјала на
ппљппривредним газдинствима кпја приступају засниваоу нпвих или
пбнављаоу старих впћних засада. Преднпст треба дати засниваоу засада врста
кпје на ппдрушју Ппщтине прпвјеренп дају дпбре резултате (щљива,
јабука) или врста кпје струка сматра перспективним (јагпдишастп впће, прах,
лијеска, вищоа, трещоа).
Мпгући мпдели суфинансираоа су: фикснп ушещће Ппщтине у ппкриваоу
трпщкпва набављенпг саднпг материјала за:
 Засниваое нпвих впћоака – аутпхтпне спрте, нпве испитане и пптврђене за
пве ппднебље 5 хектара 50000мкв (минимум 1000 мкв – 50 кпмада; у
прпсјеку 20 кприсника пп 2,5 дунума)
 Пбнпва старих впћних засада или впћоака – занављаое и щиреое
 Нпве плантаже и впћоаци (јагпдишастп впће, прах, лијеска, вищоа, трещоа)
Ппщтина прпвпди набавку и плаћа садни материјал (струшна
служба/привредник) Кпнтинуиранп пружа струшну ппдрщку у тпку 5 гпдина
Пшекивни крајои разултат:
Индикатпри
(излаз нпгрезултата и крајоег
резултатa)

Индикатпри за праћеое
резултата мјере

Развпјни ефекат и
дппринпс мјере пствареоу
припритета
Индикативна финансијска
кпнструкција са извприма
финансираоа
Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна за
кппрдинацију
имплементације мјере

четвртак, 04.03.2021. године

- Брпј нпвих и пбнпвљених засада впћа
- Брпј нпвих кприсника ппдстицаја
- Раст принпса впћа у цјелини у %
гпдищое

Пплазне
вриједнпсти**

Циљне
вриједнпсти***

10

40

20

60

10%

100%

Развпјем впћарства дпћи ће дo бпљег развпја ппљппривредне прпизвпдое а
самим тим и дп већих принпса пп јединици засијане ппврщине
Изнпс: 50.000 КМ
Извпр: Ппщтина Петрпвп и ппљппривредни прпизвпђаши у утврђенпм пмјеру
2021-2027
Ппщтина Петрпвп, ЈУРА

Нпсипци мјере

Реферат за ппљппривреду/ЈУРА

Циљне групе

Ппљппривредни прпизвпђаши кпји се већ баве и нпви прпизвпђаши са
израженим интереспм за впћарствп
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1. Развијена лпкална екпнпмија, базирана на прпизвпдима и услугама вище
дпдане вриједнпсти
1.1. УНАПРЕЂЕОЕ КПНКУРЕНТНПСТИ И УСППСТАВЉАОЕ ЛАНАЦА ВРИЈЕДНПСТИ У
ППЉППРИВРЕДИ

1.1.4. Прикупљаое, плантажна прпизвпдоа и финализацију љекпвитпг,
арпматишнпг и медпнпснпг биља (ЛАБ-а)
Крпз прпизвпдоу и финализацију љекпвитпг, арпматишнпг и медпнпснпг биља
(камилица, нана,невен, лаванда) пбезбиједилп би се пдрживп и раципналнп
кприщтеое ресурса сампниклпг љекпвитпг биља. Неппхпднп је приступити
детаљнпј разради свих аспеката, прије свега: ппдизаоа нивпа знаоа кпд
сакупљаша љекпвитпг биља. Из наведених и других разлпга престпји пбавеза
идентификације свих ппљппривредних и щумских секундарних сирпвина какп би
ппједине биљне врсте трајнп пстале у свпм дефиниранпм статусу, или из нижих
дефинираних категприја (ријетке, угрпжене, ризишне защтићене) прелазиле у
категприју привреднп важних. Крпз мјеру неппхпднп би билп пхрабрити младе
људе и жене да се вище укљуше у пву ппљппривредну дјелатнпст какп би се
зауставили растући негативни трендпви. Ппдрщка се треба псмислити такп да се
приликпм ппднпщеоа захтјева за дпбијаое пдређених грантпвских средстава
(ппдизаое плантажа, садни материјал, механизација за пбраду и браое, ппрема
за дестилацију и екстракцију) преднпст даје младим људима, пднпснп женама
или на нашин да та ппдрщка буде ппсебнп усмјерена на намјенске мјере.
Ппдрушја дјелпваоа:
- идентификације свих ппљппривредних и щумских секундарних сирпвина,
ппстпјећих и пптенцијалних
- пшуваое и пдрживп и раципналнп кприщтеое ресурса сампниклпг љекпвитпг
биља – пшуваое пкплине уз раципналнп кприщтеое
- стицаое знаоа кпд сакупљаша/прпизвпђаша љекпвитпг биља и усмјерена
прпизвпдоа на впће и ппврће
- псигуран пласман, дпрада и ппвећана ппнуда прпизвпда веће цијене
- кпнтинуиран и пдржив рад пткупнп-прерађивашке станице
- нпви прерађивашки капацитети и нпви прпизвпди са гепграфским ппријеклпм
- туристишка ппнуда, заппщљаваое, пбласт кпја кап радну снагу захтијева жене
претежнп вище пд 80%
Пшекивни крајои разултат:
дп краја 2023 усппстављена
пткупнп-прерађивашка станица
усппстављенп
минималнп
2
Усппстављаое пткупнп-прерађивашке
хектара плантажа за узгпј ЛАБ-а
станице
Дп краја 2027. пткупљенп вище пд
70 тпна ЛАБа, впћа, ппврћа
Пигурани дпдатни прихпди за
најамаое 30 ппљппривредника
Индикатпри
Пплазне
Циљне
(излазнпг резултата и крајоег
вриједнпсти**
вриједнпсти***
резултатa)
- укупна кплишина пткупљенпг и
0
70
псущенпг ЛАБ-а, впћа, ппврћа (у
тпнама)
- укупна брпј кприсника изграђених
0
40
капацитета
- укупнп заппслених у пвпј пбласти (пд
2/0
30/20
тпга жена)
- брпј регистрпваних прерађивашких
0
3
капацитета пве врсте (дп 5
заппслених)
Пшуваое и пдрживп и раципналнп кприщтеое ресурса сампниклпг љекпвитпг
биља – пшуваое пкплина, унапријеђени људски ресурси крпз стицаое знаоа кпд
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пствареоу припритета

сакупљаша/прпизвпђаша љекпвитпг биља и усмјерена прпизвпдоа на впће и
ппврће, псигуран пласман, дпрада и ппвећана ппнуда прпизвпда веће цијене и
већи прихпди, кпнтинуиран и пдржив рад пткупнп-прерађивашке станице, нпви
прерађивашки капацитети и нпви прпизвпди са гепграфским ппријеклпм,
разнплика туристишка ппнуда, заппщљаваое, пбласт кпја кап радну снагу
захтијева жене претежнп вище пд 80%

Индикативна
финансијска
кпнструкција са
извприма финансираоа

Изнпс: 250.000КМ
Извпр: 30% ппщтина (75.000КМ - технишки прпјекат 5-10%+ пбавезна финансијска
средства), Финансијски механизам ИРБ 50% (100.000КМ), Ппдстицајни
фпнд за ппљппривреду: 30% (75.000КМ)

Перипд
имплементације мјере
Институција пдгпвпрна
за кппрдинацију
имплементације мјере

2021-2027
Ппщтина Петрпвп, ЈУРА

Нпсипци мјере

ЈУРА/Струшна служба за ппљппривреду, меначер пткупне станице

Циљне групе

Удружеое (2), регистрпвани индивидуални прпизвпђаши (10), нпви млади
предузетници (5), жене (50)
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Веза са стратещким
циљем
Припритет
Назив мјере

Ппис мјере са пквирним
ппдрушјима дјелпваоа*

Кљушни стратещки
прпјекти

Индикатпри за праћеое
резултата мјере

Развпјни ефекат и
дппринпс мјере
пствареоу припритета
Индикативна финансијска
кпнструкција са извприма
финансираоа
Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна за
кппрдинацију
имплементације мјере
Нпсипци мјере
Циљне групе

четвртак, 04.03.2021. године

1. Развијена лпкална екпнпмија, базирана на прпизвпдима и услугама вище
дпдане вриједнпсти
1.1. УНАПРЕЂЕОЕ КПНКУРЕНТНПСТИ И УСППСТАВЉАОЕ ЛАНАЦА ВРИЈЕДНПСТИ У
ППЉППРИВРЕДИ

1.1.5. Ревитализација задругарства (са пласманпм прпизвпда на лпкалнпм нивпу,
прганизпвани пукуп и уржница)

Мјерпм ће се прганизпванп ппдржати ствараое прпдуктивних веза између
ппљппривредних прпизвпђаша у циљу пбпстранпг пствариваоа кпристи за
кпје су заинтереспване. Прпизвпђаши би пстварили сигуран и екпнпмски
исплатив пткуп, а прерађиваши ппузданп, квалитетнп и екпнпмски ппвпљнп
тржищте сирпвина. Пквирна ппдрушна дјелпваоа у склппу мјере:
-Разрада метпдплпгије и инструмената за снимаое стаоа и пптреба
-Снимаое стаоа ппнуде и пптреба ппљппривредних прпизвпђаша
-Фпрмираое щире листе и кпнтактираое прерађиваша
-Фпрмираое уже листе заинтереспваних прерађиваша, са испитиваоем
оихпвих услпва и пптреба
-Израда акципнпг плана прганизпваоа радних састанака прпизвпђаша и
прерађиваша
-Пдржаваое састанака
-Припрема и пптписиваое прптпкпла са прерађивашима
- Усаглащаваое пптребних инвестиција
У пквиру задруге усппстављаое директнпг пласмана прпизвпда на лпкалнпм
нивпу крпз прганизпвани пткуп и градску тржницу
Пшекивни крајои разултат:
Индикатпри
Пплазне
Циљне
(излазнпг резултата и крајоег
вриједнпсти**
вриједнпсти***
резултатa)
-Брпј прерађиваша ппљппривредних
0
2
прпизвпда
- Прихпд пстварен у ппљппривреди
490.000
1.100.000
кпд прпизпђаша кпји дјелују у пквиру
задруге/удружеоа
-Брпј регистрпваних ппљппривредних
25
80
газдинстава
Прганизпванп ппвезиваое ппљппривредних прпизвпшаша и прерађиваша
дппринијелп би расту ппљппривредне прпизвпдое збпг сигурнпг и исплативпг
пткупа и расту прерађивашке индустрије збпг квалитетних и екпнпмски
ппвпљних сирпвина. Самим тим ппвећап би се брпј ппљппривредних
газдинстава и брпја заппслених какп у пквиру ппљппривредне прпизвпдое
такп и у прерађивашкпј индустрији
Изнпс: 130.000,00 КМ
Извпр: Из бучета 50.000,00 КМ и 80.000,00 КМ из екстерних извпра
2021-2027
Ппщтина Петрпвп, ЈУРА
Пдјељеое за привреду/ЈУРА
Ппљппривредни прпизвпђаши, жене
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Веза са стратещким циљем
Припритет
Назив мјере

Ппис мјере са пквирним
ппдрушјима дјелпваоа*

Кљушни стратещки прпјекти

Индикатпри за праћеое
резултата мјере

Развпјни ефекат и дппринпс
мјере пствареоу
припритета

Индикативна финансијска
кпнструкција са извприма
финансираоа
Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна за
кппрдинацију
имплементације мјере
Нпсипци мјере
Циљне групе
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1. Развијена лпкална екпнпмија, базирана на прпизвпдима и услугама вище
дпдане вриједнпсти
1.2. РАЗВПЈ ПРЕДУЗЕТНИЩТВА, ИЗГРАДОА ПРЕРАЂИВАШКИХ КАПАЦИТЕТА И ПРПЩИРЕОЕ
ТУРИСТИШКЕ ППНУДЕ

1.2.1. Ппдрщка изградои лпкалнпг предузетнишкпг екпсистема
На ппдрушју ппщтине Петрпвп у тпку 2014-2018 примијетан је пад брпја
сампсталних предузетника. У цјелини ппсматранп ппстпји пптреба за ппдрщкпм
тпј врсти предузетнищтва кпја је знашајна у сепским ппдрушјима, за старије,
пензипнере али и свакпдневне „ситне пптребе“ станпвнищтва. Такпђе, знашајна
је у склппу укупне привреде, ппљппривреде, дрвппрераде, грађевинарства па и
укупне туристишке ппнуде.
У пквиру пве мјере планиранп је ппкретаое сервиса за мале предузетнике,
усппстављаое базе ппдатака п лпкалним предузетницима кап и пружаое
ппдрщке оихпвпм псниваоу и пбављаоу дјелатнпсти.
Пшекивни крајои разултат:
Индикатпри
Пплазне
Циљне
(излазнпг резултата и крајоег резултатa)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
Усппстављен сервис за мале
не
да
предузетнике
Брпј кприсника усппстављених
предузетнишких сервиса /
регистрпваних/ нпвих
92
150
легализпваних/
Брпј дјелатнпсти у кпјима ппстпји
регистрпвана предузенишка
8
20
активнпст
Знашајне у сепским ппдрушјима, за старије, пензипнере али и свакпдневне
„ситне пптребе“ станпвнищтва, знашајне у склппу укупне привреде,
ппљппривреде, дрвппрераде, грађевинарства па и укупне туристишке ппнуде
пве. Заппщљавају знашајан брпј укупнп дп 100 пспба пд шега је жена вище пд
30% (према регистру), пстварују и знашајне прихпде, ппрески су пбвезници,
пружају недпстајуће услуге (фризери, шистипнице, пешеоаре, пекаре ...) итд.
За базу ппдатака нису пптребна ппсебна средства (ппстпјећа и минималнп
унапријеђена технишка ппрема и спфтвер)
За ппдрщку – Сервис малих предузетника и ппдстицаје за унапређеое
дјелатнпсти бучетска средства на гпдищоем нивпу
Изнпс: 20.000КМ
Извпр: бучет ппщтине и кприсници пп принципу 1:1КМ
2021-2027
Нашелник ппщтине, Ппщтинска управа, ЈУРА
Пдјељеое за привреду и финансије
сампстални, мали предузетници
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1. Развијена лпкална екпнпмија, базирана на прпизвпдима и услугама вище
дпдане вриједнпсти
1.2. РАЗВПЈ ПРЕДУЗЕТНИЩТВА, ИЗГРАДОА ПРЕРАЂИВАШКИХ КАПАЦИТЕТА И ПРПЩИРЕОЕ
ТУРИСТИШКЕ ППНУДЕ

1.2.2. Активираое ппстпјећих и усппстављаое нпвих ппслпвних зпна –
(редефинисаое намјене , ширеое ппсупјећих и усппсуављаое нпвих
ппслпвних зпна)
У пквиру упбишајених и преппрушених кпрака за псниваое ппслпвних зпна
разлишите намјене кап ппдрушја кпје мпже бити кприщтенп пд вище
кпнцентрисаних привредних субјеката а карактеристишнп је пп заједнишкпј
инфраструктури. Изграђене ппслпвне зпне имају пснпвну сврху и предуслпв
су за привлашеое страних инвестиција, развпј малих и средоих предузећа и
птвараое радних мјеста. Ппслпвне зпне уређене и изграђене пп
специфишнпм мпделу пмпгућавају инвеститприма да на једнпставан и брз
нашин дпбију уређенп земљищте за изградоу прпизвпдних пбјеката, щтп
дппринпси смаоеоу незаппсленпсти или предуслпву за пдрживи развпј и
укупнп бпљи квалитет живпта.
Ппщтина Петрпвп је већ пд 2007. гпдине, вище-маое пратећи преппрушене
кпраке, свпјим пдређеним пдлукама и прпстпрнп планским дпкументима (дп
нивпа регулаципних планпва) и дефинисала три ппслпвне (ПЗ) и једну
туристишку зпну (ТЗ) –ПЗ Каранпвац, ПЗ Спшкпвац, ПЗ Петрпвп.
У
међувремену, првенственп збпг недпстатка средстава кап и псталих
недпстајућих капацитета неразвијене ппщтине, нису пстварени ефекти кпје
би зпне свпјпм сврхпм требале испунити – инвестиције, заппщљаваое, развпј
и ппбпљщан квалитет живпта заједнице.
Прпјекти кпји мпгу дппринијети реализацији мјере у ппсматранпм перипду
Стратегије развпја ппщтине Петрпвп 2021-2027 су идентишни
преппрушеним/пбавезним кпрацима за усппстављаое зпна.
28
Кпраци за усппстављаое ппслпвних зпна - пд сппзнаје п пптреби, пдлука
надлежних тијела ппщтине п припремним радоама и псниваоу, планираоу
и изналажеоу извпра финансираоа, регулисаоу импвинскп-правних пднпса
и пткупу земљищта, израда регулаципних планпва, израда прпјеката и
прпјектанских предмјера радпва, израда инвестиципне студије кпнкретне
зпне, извпђеое инфраструктуре и уређеое прпстпра, пдлука надлежнпг
тијела ппщтине п услпвима уласка у зпну и кприщтеоа зпне, прпмпција и
пппуоаваое зпне.
У складу са затешеним стаоем и слпженим приступпм имајући у виду
пдређену закпнску регулатива кпја третира пву пбласт кап кљушни стратещки
прпјекат/и се мпгу издвпјити или пбјединити у један:
Усппстављена и псппспбљена управљашка структура са прпгрампм развпја
и инфраструктурнп уређеое ппслпвних зпна
Пстали прпјекти/пбласти дјелпваоа:
 Регулисаое импвинскп-правних пднпса и пткуп земљищта
 Израда прпјеката и прпјектанских предмјера радпва са припритетним
инфраструктурним прпјектима
 Правилник/Пдлука п услпвима уласка у зпну и кприщтеое са
кпнтинуиранпм прпмпцијпм и пппуоаваоем зпна

Кљушни стратещки
прпјекти
Индикатпри за праћеое
резултата мјере

28
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Пшекивни крајои разултат:
Индикатпри
(излазнпг резултата и крајоег
резултатa)
- брпј инвеститпра у редефинисаним
ПЗ
- брпј заппслених у привредним

Пплазне
вриједнпсти**
5

Циљне
вриједнпсти***
20

Извпр: Министарствп индустрије,енергетике и рударства РС и Републиĉка агенција за развпј МСП 2010
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субјектима кпји дјелују у ппслпвним
зпнама

Развпјни ефекат и
дппринпс мјере
пствареоу припритета

Индикативна финансијска
кпнструкција са извприма
финансираоа
Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна за
кппрдинацију
имплементације мјере
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50

300

Пвпм мјерпм - Активираое ппслпвних зпна, редефинисаое намјене, щиреое
ппстпјећих и усппстављаое нпвих ппслпвних зпна кпригпвати приступ у
складу са пдрживим развпјним циљевима и дппринијети реализацији
пснпвне сврхе ппслпвних зпна: инвестиције, заппщљаваое, развпј и
ппбпљщан квалитет живпта заједнице.
Изнпс: 1.500.000КМ (прпстпрнп-планска дпкументација инпвирана и
дппуоена, технишкп прпјектпваое и припритетна интерна
инфраструктура, пдржаваое управљашке структуре)
Извпр: Бучет ппщтине кап редпвна средства и кредитна средства
(сервисираое камата) 20%, Средства развпјнпг прпграма РС 50%,
Средства инвеститпра 30%
2021-2027
Ппщтина Петрпвп, ЈУРА
РАРС
надлежнп Министарствп РС

Нпсипци мјере

Меначмент ПЗ и ЈУРА

Циљне групе

Пптенцијални страни и дпмаћи инвеститпри
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Индикатпри за праћеое
резултата мјере

Развпјни ефекати дппринпс
мјере пствареоу припритета
Индикативна финансијска
кпнструкција са извприма
финансираоа
Перипд имплементације мјере
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1. Развијена лпкална екпнпмија, базирана на прпизвпдима и услугама
вище дпдане вриједнпсти
1.2. РАЗВПЈ ПРЕДУЗЕТНИЩТВА, ИЗГРАДОА ПРЕРАЂИВАШКИХ КАПАЦИТЕТА И ПРПЩИРЕОЕ
ТУРИСТИШКЕ ППНУДЕ

1.2.3 Изградоа туристишке инфраструктуре
Мјерпм ће се крпз прпјекте и активнпсти развијати туристишка
инфраструктура,прпщирити и унаприједити туристишка ппнуда кпја ће бити
ппдлпга за привлашеое туриста и развпј кратких ланаца вриједнпсти у
пбласти. Реализацијпм мјере ствприће се услпви за привлашеое већег
брпја туриста крпз прганизпване групне и индивидуалне ппсјете, щтп
дппринпси развпју кратких ланаца вриједнпсти у пбласти туризма.
Пквирна ппдрушја дјелпваоа у склппу мјере:
-Израда инфраструктурних прпјеката
-Израда пн-лајн платфпрми за прпмпцију туристишких садржаја
-Изградоа стаза и прпстпра за сппртпве на снијегу (санкаое, скијаое,
клизаое)
-Изградоа пратећих инфраструктурних пбјеката
Пшекивни крајои разултат:
Индикатпри
Пплазне
Циљне
(излазнпгрезултатаикрајоегрезул
вриједнпсти**
вриједнпсти***
татa)
Брпј реализпваних
инфраструктурних прпјеката u
туризму
Брпј изграђених стаза и прпстпра
за сппртпве на снијегу (санкаое,
скијаое, клизаое)
Брпј туристишких атракција
укљушених у ппнуду туристишких
агенција

0

3

0

1

0

3

Развпјем туристишке инфраструктуре кап
предуслпв за развпј
цјелпгпдищоег а ппсебнп зимскпг туризма ће се унаприједити туристишка
ппнуда за привлашеое туриста на ппдрушје ппщтине, щтп ће даље утицати
на развпј ппрпдишних газдинстава и развпј кратких ланаца вриједнпсти
Изнпс: 100.000,00 КМ
Извпр: 20.000,00 КМ из ппщтинскпг бучета и 80.000,00 из екстерних извпра
2021-2027

Институција пдгпвпрна за
кппрдинацију имплементације
мјере

Ппщтина Петрпвп. ЈУРА

Нпсипци мјере

Пдјељеоа Ппщтинске управе
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Кљушни стратещки
прпјекти

Индикатпри за праћеое
резултата мјере

Развпјни ефекат и
дппринпс мјере
пствареоу припритета
Индикативна финансијска
кпнструкција са извприма
финансираоа
Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна за
кппрдинацију
имплементације мјере

четвртак, 04.03.2021. године

1. Развијена лпкална екпнпмија, базирана на прпизвпдима и услугама вище
дпдане вриједнпсти
1.2. РАЗВПЈ ПРЕДУЗЕТНИЩТВА, ИЗГРАДОА ПРЕРАЂИВАШКИХ КАПАЦИТЕТА И ПРПЩИРЕОЕ
ТУРИСТИШКЕ ППНУДЕ

1.2.4. Развпј екплпщкпг (сепскпг/етнп), вјерскпг и баоскп-рекреативнпг туризма
Туризам, (прије свега екплпщки, вјерски и баоскп-рекреативни туризам гдје
ппстпје важни прирпдни и културнп-истпријски предуслпви) кап релативнп нпва а
перспективна грана за лпкалну заједницузахтијева пдгпварајуће претппставке.
Ппред пптребе за надпградопм шврсте туристишке инфраструктуре, специфишнп
за туризам је и кпнтинуирана прпмпција уз ппшетне кпмерцијалне ефекте и дпбре
примјере за усклађенп управљаое прпстпрпм у функцији пдрживoг развпјa.
Архитектпнска рјещеоа заснпвана на традиципналнпј градои, уклппивп у
прирпднп пкружеое; лпкалнп типишна гастрп ппнуда уз ппвезиваое са лпкалнпм
прпизвпдопм; инфп мапе и прпмптивни материјали; музејски етнп-експпнати,
сувенирница/е и сл., уз знашајне кпмерцијалне ефекте. У ту сврху, пвпм мјерпм и
кљушним стратещким прпјектпм (и другим прауећим, дпдауним и
кпмпауибилним прпјекуима – набрпјани*): Пзренска етнп кућа у ТЗ Калуђерица
(стандард за пстале пбјекте, туристишка инфп-табла/мапа, сувенирница, етнп
гастрп ппнуда, стаза за санкаое...) дппринијети реализацији припритета у пквиру
ппстављенпг стратещкпг циља.
Пстале и ппвезане пбласти дјелпваоа:
- защтита прирпднпг, духпвнпг и културнпг наслеђа
- планска градоа и пдрживп управљаое прпстпрпм
- ппшетни стимулативни кпмерцијални ефекти
- видљива прпмпција свепбухватне туристишке ппнуде
Пшекивни крајои разултат:
Бпља прпмпција туристишке ппнуде
Изградоа „Пзренске етнп куће“
ппщтине Петрпвп и ппвећаое брпја
ппсјета за 70%
Индикатпри
Пплазне
Циљне
(излазнпг резултата и крајоег резултатa)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
- Брпј изграђених и уређених тусристишких
пбјеката за пдмпр и туристишке услуге
- брпј евидентираних ппсјетилаца и
кприсника услуга Пзренске куће на
гпдищоем нивпу
- пстварена гпдищоа дпбит пд туризма - у
КМ

0

20

0

-

1000

>50.000

У ппгледу екпнпмскпг развпја неппхпднп је направити пдлушније а нарпшитп
афирмативне ппшетне искпраке и примјере дпбре праксе какп би се распплпживи
ресурси и пптенцијали ставили у функцију заппщљаваоа са усклађеним и
пдрживим управљаоем прпстпрпм и развпјем.
Изнпс: 100.000КМ
Извпр: Бучет 30%, Екстернп – грант/пви 50%, 20% Влада РС
2021-2022
Нашелник ппщтине, ЈУРА

Нпсипци мјере

ЈУРА, Туристишка прганизација, Менчмент ппслпвних и туристишких зпна

Циљне групе

Туристи и нпвпуппслени

Страна 98 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

Веза са стратещким циљем
Припритет
Назив мјере

Ппис мјере са пквирним
ппдрушјима дјелпваоа*

Кљушни стратещки прпјекти

Индикатпри за праћеое
резултата мјере

Развпјни ефекати дппринпс
мјере пствареоу
припритета
Индикативна финансијска
кпнструкција са извприма
финансираоа
Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна за
кппрдинацију
имплементације мјере
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2. Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и кпмуналних услуга, ппсебнп у
руралним ппдрушјима ппщтине
2.1. ПРПЩИРЕОЕ ППНУДЕ ПБРАЗПВНИХ, СППРТСКИХ И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА
НА ППДРУШЈУ ППЩТИНЕ
2.1.1. Увпђеое предщкплскпг пбразпваоа и пбезбјеђеое нпвих и
недпстајућих физишких и кадрпвских предуслпва
На ппдрушју ппщтине Петрпвп не ппстпју устанпва за предщкплскп пбразпваое.
Дјеца предщкплскпг узраста су се укљушивала у прпграм пбразпваоа дп ппласка
у щкплу у двије пснпвне щкпле. Према ппдацима 2019.гпдине на ппдрушју
ппщтине Петрпвп је 250 дјеце узрсрта пд 1 дп 6 гпдина. Интерес рпдитеља је да
оих 90% (пп анкети) ппдржава изградоу пбданищта и да би свпју дјецу уписали
у устанпву.Ппщтина у свпм власнищтву распплаже са прпстпрпм кпји би се уз
адаптацију мпга прилагпдити раду дјешијег пбданищта у складу за Правилникпм
п псниваоу устанпва предщкплскпг пбразпваоа. На пвај нашин велики брпј
рпдитеља би мпгли лакще тражити заппслеое јер би дјеца била смјещтена у
устанпви. Збпг свега је изражена пптереба за изградоу пбданищта на ппдрушју
ппщтине Петрпвп. Ппред реализације Прпјекта изградое дјешијег пбданищта у
ппщтини Петрпвп пстала ппдрушја дјелпваоа у пквиру пве мјере су:
- Израда нпрмативних аката кпја уређују пбласт предщкплскпг пбразпваоа и
васпитаоа
- Перманентнп испитиваое задпвпљства кприсника услуга дјешијег
пбданищта.
Пшекивни крајои разултат: Дп
2027. гпдине биће фпрмирана ЈУ за
предщкплскп пбразпваое и
„Изградое и ппремаое дјешијег
пмпгућенп предщкплскп
пбданищта у ппщтини Петрпвп“
пбразпваое и васпитаое дјеце за
најмаое 100 младих ппрпдица из
ппщтине Петрпвп
Индикатпри(излазнпг резултата и
Пплазне
Циљне
крајоегрезултатa)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
- Брпј изграђених/рекпнструисаних
0
1
пбјеката
- Брпј уписане дјеце
0
200
- Брпј заппслених радника у пбласти
предщкплскпг пбразпваоа
0
10
Заврщеткпм и псниваоем дјешијег пбданищта заппслили би се нпви радници и
пбухватила дјеца за припрему за ефиканије укљушиваое у пснпвнп пбразпваое
и лакщу спцијализацију дјеце, кап и ппвећаое заппсленпсти рпдитеља.
Укупан изнпс предвиђен за реализацију пвпг прпјекта је 220.000 КМ (прпстпр,
адаптација и дпградоа прпстпра 70%; ппрема и намјещтај 30%) а финансирап би
се из бучета Ппщтине дп 50% и екстерних извпра 50%.
2021-2027.гпдина
Ппщтина Петрпвп, ЈУРА
Ппщтинска управа ппщтине Петрпвп
Дјеца ппщтине Петрпвп узраста пд 1 дп 6 гпдина , млади брашни парпви,
рпдитељи, заппслени.
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2. Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и кпмуналних услуга, ппсебнп у
руралним ппдрушјима ппщтине
2.1. ПРПЩИРЕОЕ ППНУДЕ ПБРАЗПВНИХ, СППРТСКИХ И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА
НА ППДРУШЈУ ППЩТИНЕ
2.1.2. Псавремеоаваое пснпвнпг и средопщкплскпг пбразпваоа
На ппдрушју ппщтине Петрпвп настава пснпвнпг пбразпваоа се пбавља у двије
централне щкпле и шетири ппдрушне щкпле. Прпстпр кпјим распплажу щкпле
углавнпм задпвпљава пптребе, пптребнп је дпдатнп и укупнп спрпвпђеое мјера
енергетске ефикаснпсти, изврщаваоем замјене и набавке нпве ппреме.
Средопщкплскп пбразпваое се пдвија у Средопщкплскпм центру Петрпвп у
два прпфила занимаоа у пбјектима кпји захтијевају утппљаваое и замјену
застарјеле ппреме.У сарадои са привредпм и оеним пптребама увести бар
један нпви вид прпфила пбразпваоа са пдгпварајућпм практишнпм наставпм у
тпку редпвне наставе и практишне наставе кпд пдређенпг привреднпг субјекта –
тзв. дуални систем пбразпваоа. Уппредп пратити савремене ИТ
(инфпрмаципнп-технплпщке) прпцесе набавкпм и ппремаоем апаратима за
вареое, пбраду и пбликпваое метала, дрвета, пластике; CNC апарати,
аутпматизпвани стругпви, пресе, 3Д щтампаши и сл.
У пквиру пве мјере пстала ппдрушја дјелпваоа су:
Мпгући прпјекат: Усппстављаое стабилне линије јавнпг превпза ушеника –
„щкплски аутпбус“ – прганизаципнп и набавкпм два минибуса
Пстале пбласти и активнпсти:
- Спрпвпђеое анкете п дпдатним прпфилима занимаоа у средопј щкпли
- Израда нпрмативних аката кпјима се регулище прпнаталитетна пплитика
(Правилник п субвенцији превпза, пднпснп усппстављаое линије јавнпг превпза
ушеника – „щкплски аутпбус“ , Правилник п стипендираоу ушеника и студената и
другп)
Пшекивани крајои разултат:
Индикатпри(излазнпг резултата и
Пплазне
Циљне
крајоегрезултатa)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
- Брпј уведених нпвих занимаоа у
средопј щкпли
1
2
- Брпј изграђених и ппремљених
радипница за практишну наставу
0
2
- Кплишина замијеоене рашунарске
ппреме и савремених наставних
0
50
средстава и ппреме - кпмада
Спрпведеним мјерама ствприће се услпви за кавалитетнп пбављаое наставнпг
прпцеса и ппстизаое бпљих резултат у раду и ушеника и наставника и
ппбпљщаое услпва рада ушеника и заппслених уппщте, ущтеде у срествима за
пбезбјеђеое енергената за загријаваое прпстпра и ствараое услпва за увпђеое
дпдатних видпва занимаоа у средопј щкпли уз примјену савремене ИТ ппреме
Изнпс: 200.000 КМ
Извпр: Ппщтина Петрпвп 20%, Влада и Министарства владе Републике Српске
50%, Међунарпдне дпнатпрске прганизације 30%
2021-2027.гпдине
Ппщтина Петрпвп, ЈУРА
Ппщтинска управа ппщтине Петрпвп
Ушеници, заппслени радници.
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2. Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и кпмуналних услуга, ппсебнп у
руралним ппдрушјима ппщтине
2.1. ПРПЩИРЕОЕ ППНУДЕ ПБРАЗПВНИХ, СППРТСКИХ И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА
НА ППДРУШЈУ ППЩТИНЕ
2.1.3. Изградоа инфраструктуре за развпј сппрта на ппдрушју ппщтине
На ппдрушју ппщтине Петрпвп не ппстпји јавни сппртски пбјекат затвпренпг
типа. Ппстпје двије щкплске фискултурне сале у кјима наставу пдржавају
пснпвне и средоа щкпла. Ппщтина распплаже са 7 сппртских пплигпна кпји су
смјещтени уз пбјекте централних и ппдрушних щкпла и два сппртска терена. За
пдржаваое сппртских и других дпгађаја пд интереса за лпкалну заједницу и
пдржаваое припрема сппртиста , нарпшитп у зимскпм перипду, намеће се
пптреба изградое сппртске двпране затвпренпг типа, кап и пдржаваое
ппсрпјећих пплигпна и сппртских терена какп би се пмладина и сппртисти щтп
маспвније бавили сппртпм. У циљу маспвнијег бављеоа сппртпм , а на бази
исказаних пптребнп је изградити тениски терен (изградоа тенискпг терена у
Мјеснпј заједници Какмуж ) шиме би се стекли услпви за псниваое тенискпг
клуба и маспвнијег бављеоа сппртпм.
У пквиру пве мјере би се дјелпвалп и на :
Усппстављаоу мпдела рада сппртске двпране,
Замјени дптрајалих статива и кпщева на сппртским пплигпнима,
Пбнављаоу сппртских реквизита и ппреме,
Прпмпвисаое и увпђеое сппртских секција у щкплама.
Пшекивани излазни резултат:.
Пшекивни крајои резултат: Дп
2027.гпдине изграђен и стављен у
„Изградоа сппртске двпране у ппщтини функцију
пбјекат
затвпрене
Петрпвп“
сппртске двпране са 400 сједећих
мјеста
и
изграђенп тенискп
игралищте. Тп ће пмпгућити бпље
услпве за 500 сппртиста и ушеника
са ппдрушја ппщтине Петрпвп.
Индикатпри(излазнпг резултата и
Пплазне
Циљне
крајоег резултатa)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
Брпј затвпрених јавних сппртских
0
1
пбјеката на ппдрушју ппщтине Петрпвп
Брпј уређених и адаптираних сппртских
0
2
пплигпна
Брпј активних кприсника двпране
0
400
Брпј прганизпваних сппртских дпгађаја
у затвпренпм
0
>10
Брпј уведених сппртских секција у
щкплама
9
12
Прпјектпм ће бити пмпгућенп укљушиваое дјеце, пмладине и пдраслих у
спртске и друге активнпсти. Кап резултат изградое сппртске двпране и тенискпг
терена пшекује се ппвећаое брпј сппртских кплектива кпјих дп сада нису
дјелпвали. Ппред друщтвене кпристи изградоа сппртске двпране ствприће
услпве за издаваое у кпмерцијалне сврхе на екпнпмскпј пснпви.
Изнпс: 500.000 КМ
Извпр: Ппщтина Петрпвп 20%, Влада и Министарства Републике Српске 80%.
2021-2027
Ппщтина Петрпвп, ЈУРА
Пдјељеое за прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне ппслпве
Ушеници, сппртске прганизације, сппртисти и грађани ппщтине Петрпвп.
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2. Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и кпмуналних услуга, ппсебнп у
руралним ппдрушјима ппщтине
2.1. ПРПЩИРЕОЕ ППНУДЕ ПБРАЗПВНИХ, СППРТСКИХ И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА
НА ППДРУШЈУ ППЩТИНЕ
2.2.4. Прпвпђеое мјера пппулаципне пплитике
Ппщтина Петрпвп је већ дужи временски перипд супшена са неппвпљним
демпграфским трендпвима, билп да се ради миграципнпм салду или п
кпнстантнп негативнпм прирпднпм приращтају. Неппвпљни демпграфски
трендпви су присутни вище пд 20 гпдина щтп указује на зашарани круг
негативних утицаја на спцип-екпнпмски развпј ппщтине кпји је тещкп прекинути
и зауставити. Статистишки ппдаци и инфпрмације пптврђују кпнтинуиранп
стареоу пппулације, смаоеое кпнтигента раднп сппспбнпг станпвнищтва и
младих, п нискпј стппи наталитета и израженим унутращоим и ваоским
миграцијама. Ради се п низу разлишитих фактпра кпји се мпрају идентификпвати
и бити припритетни приликпм дефинисаоа будућих развпјних праваца ппщтине
Петрпвп.
Намеће се пптреба за снажнијим искпракпм и пдлушнијим стратещким
интервенцијама кпјим ће се ппсебнп пбухватити питаое задржаваоа младих
(ппјединашнп и у пквиру ппрпдица), развпја руралних ппдрушја (сепских и
рубних мјесних заједница) и ппдизаоа ппщтег квалитета живпта, са циљем
прекинути демпграфски тренд депппулације и стареоа .
Пбласти дјелпваоа:
 Ппдрщка младим и вищешланим ппрпдицама, ппстпјећим, нпвим или
извјеснп планираним у сепским ппдрушјима – екпнпмскп псампстаљеое и
фпрмираое снажне, здраве ппрпдице
 Јашаое прпнаталитетне ппдрщке крпз здравствену ппдрщку мајкама и крпз
даваоа за првпрпђенп, другпрпђенп и свакп дијете у сепским ппдрушјима;

суфинансираое вантјелесне пплпдое за брашну заједницу кпја жели
а не мпже имати дјецу из пбјективних разлпга


Кљушни стратещки прпјекти

Индикатпри за праћеое
резултата мјере

Развпјни ефекат и дппринпс
мјере пствареоу
припритета
Индикативна финансијска
кпнструкција са извприма
финансираоа

Прпмпција имиграција и ппдрщка дпсељеним ппрпдицама у сепска
ппдрушја
Кљушни стратещки прпјекат: Усппставити лпкални фпнд за за ппбпљщаое
демпграфске слике и прпвпђеое прпнаталитетне пплитике
Пшекивни крајои разултат: Дп
2027. гпдине биће усппстављен
Фпнд за ппбпљщаое демпграфске
Усппстављаое лпкалнпг фпнда за слике и прпвпђеое прпнаталитетне
ппбпљщаое демпграфске слике и пплитике
кпји
ће
ппдржати
прпвпђеое прпнаталитетне пплитике
најмаое 30 кприсника, младих
брашних парпва и вищешланих
ппрпдица са ппдрушја ппщтине
Петрпвп
Индикатпри
Пплазне
Циљне
(излазнпг резултата и крајоег резултатa)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
- Ппстпјаое Фпнда за ппбпљщаое
не
да
демпграфске слике
- Укупан изнпс средстава за ппдрщку
70.000
150.000
крпз Фпнд пдржив Фпнд
- Брпј рпђене дјеце (петпгпдищои
49
55
прпсјек)
Ппдрщка за усппстављаое брашне заједнице, нпве ппрпдице или нпвпг
дпмаћинства, дппринпси фпрмираое здраве и снажне заједнице, прирпдну
репрпдукцију и екпнпмскп псампстаљеое нпве ппрпдице – ппбпљщана и
кпнтинуиранп бпља демпграфска слика кап најзнашајнијег развпјнпг ресурса.
Укупна вриједнпст мјере је 100.000КМ. Извпри: из бучета ппщтине 25%
(кпнтинуиранп гпдищое уз ппраст пд 5-10%, издвајаое за Фпнд планирати и
прпписати на пбавезнпј и дпбрпвпљнпј пснпви са 2-3% издвајаоа и растпм
ппшетнпг ), пд лпкалних партнера 25%; пд државних 25%, пд дпнација 25
(дијасппра)% .
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Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна за
кппрдинацију
имплементације мјере
Нпсипци мјере
Циљне групе
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2021-2027
Нашелник ппщтине, ЈУРА
Пдјељеое за ппщту управу
млади, ппрпдице, ...
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Индикатпри за праћеое
резултата мјере

Развпјни ефекати дппринпс
мјере пствареоу
припритета
Индикативна финансијска
кпнструкција са извприма
финансираоа
Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна за
кппрдинацију
имплементације мјере
Нпсипци мјере
Циљне групе
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2. Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и кпмуналних услуга, ппсебнп у
руралним ппдрушјима ппщтине
2.2. РАЗВПЈ И УНАПРЕЂЕОЕ ЗДРАВСТВЕНЕ И СПЦИЈАЛНЕ ЗАЩТИТЕ
2.2.1. Развпј примарне здравствене защтите
Примарна здравствена защтита на ппдрушју ппщтине Петрпвп се пдвија у Дпму
здравља Петрпвп и двије ппдрушне амбуланте са 4 тима ппрпдишне медицине у
пбјектима и са ппремпм кпја углавнпм задпвпљава пптребе.
На теритприји ппщтине Петрпвп живи 1.842 женe старпсти 15-65 гпдина пд
шега је 885 женe старпсти 15-45 гпдина. Да би се станпвницама ппщтине
Петрпвп пружела бпља и адектватнија защтита пптребнп је птвараое и
ппремаое гинекплпщке амбуланте. Уппредп са пвим неппхпднп је
перманентнп радити за набавци неппхпдне ппреме и у другим службама и
радити на прпмпцији прпграма превенције и едукације станпвнищтва на ранпм
пткриваоу узрпшника бплести и лијешеоу.
Мпгући стратещки прпјекти:
„Ппремаое гинекплпщке амбуланте у Дпму здравља Петрпвп“
„Ппремаое стпматплпщке амбуланте у ЈЗУ ДЗ и пснпвна стпматплпщка ппрема
пп ппдрушним амбулантама у мјесним заједницама“
„Рентген апарат за пптребе ЈЗУ ДЗ“
Пшекивни крајои разултат:
„Ппремаое гинекплпщке амбуланте у
Дп краја 2027.гпдине услугама
Дпму здравља Петрпвп“
амбуланте пбухваћенп 800 жена.
Индикатпри(излазнпг резултата и
Пплазне
Циљне
крајоегрезултатa)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
- Брпј птвпрених нпвих амбуланти
0
2
(гинекплпщка и стпматплпщка)
- Брпј услуга амбуланте
300
800
- Брпј радипница п едукацији п
превенцији гинекплпщких и других
0
10
пбпљеоа из групе најппаснијих бплести
- Брпј набављених апарата
1
3
Ппремаоем гинекплпщке амбуланте нивп здравствене защтите жена ће се
ппдићи на знатнп већи нивп. Здравље ће бити унапређенп крпз сталнп
ппдизаое свијести п знашају превенције у пткриваоу узрпка настанка бплести и
лијешеоа бплести са фпкуспм на групе најризишнијих бплести на ппдрушју
ппщтине Петрпвп
Изнпс: 100.000КМ
Извпр: Ппщтина Петрпвп 30%, Министарствп здравља и спцијалне защтите 30%;
екстерни извпри – дпнације 40%
2021-2027.гпд.
Ппщтина Петрпвп, ЈУРА
Ппщтинска управа ппщтине Петрпвп, Дпм здравља Петрпвп,
Жене ппщтине Петрпвп и пстали кприсници услуга.
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Припритет

2.2. РАЗВПЈ И УНАПРЕЂЕОЕ ЗДРАВСТВЕНЕ И СПЦИЈАЛНЕ ЗАЩТИТЕ

Назив мјере

2.2.2. Ппдрщка раоивим категпријама станпвнищтва ппщтине

Ппис мјере са пквирним
ппдрушјима дјелпваоа*

Кљушни стратещки прпјекти

Индикатпри за праћеое
резултата мјере

Развпјни ефекати дппринпс
мјере пствареоу
припритета
Индикативна финансијска
кпнструкција са извприма
финансираоа
Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна за
кппрдинацију
имплементације мјере

Главни нпсипц пружаоа услуга спцијалне защтите на ппдрушју ппщтине Петрпвп
је Центар за спцијални рад Петрпвп. Права кпја имају кприсници услуга
спцијалне защтите се пстварују у складу са Закпнпм п спцијалнпј защтити. Иакп
је брпј жртава насиља у ппрпдици на ппдрушју ппщтине Петрпвп мали, кап и
брпј лица затешених у скитои један пд прпблема у раду Центра је неппстпјаое
прпстприје за дневни смјещтај лица жртава насиља у ппрпдици лица затешених
у скитои и других кпјима је пптребан смјещтај.
У пквиру пве мјере активнп би се радилп на пружћаоу ппмпћи свим раоивим
категпријама станпвнищтва: пензипнери, инвалиди, лица слабијег материјалнпг
стаоа,бплесна лица и други крпз ппдизаое ппстпјећен нивпа вплпнтеризма у
циљу ппбпљщаоа оихпвпг пплпжаја кап и станпвнищтва без смјещтаја у
вријеме криза, пбавезне евакуације или изплације у вријеме пандемијских
криза.
Пшекивни крајои резултат:
„Ппремаое прпстпра на ппдрушју
Реализација стратещкпг прпјекта
ппщтине Петрпвп за збриоаваоа
пмпгућиће дневни смјещтај лица
пдређених категприја станпвнищтва у
жртава насиља у ппрпдици, лица
вријеме криза и дневнп збриоаваое–
затешених у скитои и других кпјима
Сигурна кућа“
је пптребан смјещтај а кпји
тренутнп не мпгу дпбити.
Индикатпри(излазнпг резултата и
Пплазне
Циљне
крајоег резултатa)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
- Брпј нпвих услуга спцијалне защтите
(дневни смјещтај)
0
1
- Брпј вплпнтера ангажпваних на
пружаоу ппмпћи друщтвенп раоивим
50
групама
- Брпј вплпнтерских активнпсти
20
- Брпј прганизпванп збринутих лица у
1000
стаоу спцијалне пптребе
Пвпм мјерпм ће се ппдићи на вищи нивп защтита раоивих категприја
станпвнищтва и афирмисаое вплпнтеризма у циљу прганизпваних активнпсти
на пружаоу ппмпћи раоивим категпријама кап и станпвнищтва без смјещтаја у
вријеме криза, пбавезне евакуације или изплације у вријеме пандемијских
криза.
Изнпс: 50.000 КМ
Извпр: Ппщтина Петрпвп 50%, Министарствп здравља и спцијалне защтите 50%
2021-2027
Ппщтина Петрпвп, ЈУРА

Нпсипци мјере

Ппщтинска управа/ЈУРА, Центар за спцијални рад

Циљне групе

Раоиве групе станпвнищтва
Вплпнтери
Црвени крст ппщтине Петрпвп
Дпм здравља Петрпвп
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2. Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и кпмуналних услуга, ппсебнп у
руралним ппдрушјима ппщтине
2.3. ППБПЉЩАОЕ КВАЛИТЕТА КПМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ППДИЗАОЕ ЕФИКАСНПСТИ
ЈАВНЕ УПРАВЕ

2.3.1. Унапређеое услуге впдпснабдијеваоа (уппредп и сисуема канализације
2.3.2.)
Мјерпм ће се крпз разлишите прпјекте развијати впдпвпдна инфраструктура щтп
ће за резулат имати ппбпљщан нашин живпта грађана ппщтине Петрпвп и дпбре
претппставке за нпва улагаоа у привредне капацитете.
Пптенцијалнп, не и дпвпљнп истраженп, да је ппдрушје ппщтине бпгатп питкпм
и термп-минералнпм впдпм. И ппред тпга је сталнпприсутан прпблем
пбезбјеђеоа дпвпљних кплишина питке впде. Прпблем је јпщ вище истакнут збпг
непланскпг и несистемскпг кприщтеоа, неусклађенпсти и неуравнптеженпсти
при планираоу кприщтеоа прирпдних и прпстпрних ресурса.
Дпвпљне кплишине квалитетне впде, ппред припритетнп пптреба грађана,
захтијевају и растуће привредне гране ппсебнп у ппљппривреди (перадрствп,
прпизвпдоа у затвпренпм и сл.) и туризму (ТЗ Калуђерица, Терме Пзрен, пстали
пратећи туристишки капацитети у угпститељству и смјещтајни сепски капацитети)
Реализацији мјере дппринијети крпз кљушни стратещки прпјекат:
Изградоа система впдпснабдијеваоа у Туристишкпј зпни Калуђерица са
унапређеоем впдснабдијеваоа у свим мјесним заједницама ппщтине (тежищнп
на административни центар ппщтине).
Пбласти дјелпваоа за реализацију мјере и кап пснпв за стратещке прпјекте:
- Ппстпјећи нејединствен систем впдпснабдијеваоа састављен пд вище
ппдсистема (прганизпваних и непрганизпваних) пп мјесним заједницама
пбјединити ппбпљщаоем дп квалитенпг управљаоа впдпснабдијеваоем –
јединствени систем управљаоа (ЈКП).
- Идентификпвати и ефектуирати неистражене ресурсе ангажпваоем струшних и
експертских субјеката са референсама из пве пбласти – резултат: нпва
извприщта питке впде са кпнтинуираним увпђеоем у систем.
- Разраду прпјектне дпкументације према ппстпјећим студијама
впдпснабдијеваоа, ппстпјећем Идејнпм прпјекту впдпснабдијеваоа ппщтине
Петрпвп уз инпвираое и израду нпве дпкументације у складу са извјеснп
утврђеним и ефектуираним нпвим извприщта питке впде.
Пшекивни крајои разултат:
Реализацијпм пвпг прпјекта
„Изградоа система впдпснабдијеваоа
псигураће се 100% ппкривенпст
и канализаципнпг система –
услугпм впдпснабдијеваоа и
припритетнп: Туристишка зпна
дпвпљна кплишина питке впде за све
Калуђерица, административни центар
грађане и привредна друщтва на
ппщтине а уппредп, пп систему мреже,
ппдрушју ппщтине Петрпвп а уппредп
уравнптеженп и паралелнп у свим
дпстићи дп 50% ппкривенпсти
мјесним заједницама Ппщтине“
системпм канализације
Индикатпри
Пплазне
Циљне
(излазнпг резултата и крајоегрезултатa)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
- нпва експлпатаципна извприщта (брпј)
и л/сек прпсјек 3,5
3
15
- примарна мрежа (км) у ТЗ Калуђерица
са сппјним цјевпвпдпм за Петрпвп
0
10
(кљушни прпјекат)
- нпва примарна мрежа пп мјесним
0
15
заједницама
Впдпснабдијеваое је један пд пснпвних услпва за квалитетан живпт и
привређиваое. Реализацијпм пве мјере биће се псигуранп кпнстантнп
впдпснабдијеваое. Највеће развпјни ефекти су: припритетнп задпвпљене
пптреба грађана, пптребе растућих и перспективних привредних грана ппљппривреде (перадрствп, прпизвпдоа у затвпренпм и сл.) и туризму (ТЗ
Калуђерица, Терме Пзрен, пстали пратећи туристишки капацитети у
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угпститељству и смјещтајни сепски капацитети)

Изнпс (прпцјена): 1.300.000
Индикативна
финансијска
кпнструкција са
извприма финансираоа
Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна
за кппрдинацију и
мплементације мјере

- истражни радпви и нпва ПТД
- радпви (кљушни стратещки прпјекат)
Извпр:
Ппщтина Петрпвп
Министарства Владе Републике Српске
Заинтереспвана привредна друщтва
Разни дпнатпри

100.000
1.200.000

2021-2027
Ппщтина Петрпвп

Нпсипци мјере

-Нашелник ппщтине
- Ппщтинска управа
- Министарства Владе Републике Српске

Циљне групе

Грађани мјесних заједница ппщтине те привредна друщтва кпја имају пптребу
за већпм кплишинпм питке впде
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Веза са стратещким
циљем
Припритет
Назив мјере

Ппис мјере са
пквирним ппдрушјима
дјелпваоа*

Кљушни стратещки
прпјекти

Индикатпри за праћеое
резултата мјере

Развпјни ефекати
дппринпс мјере
пствареоу припритета

Индикативна
финансијска
кпнструкција са
извприма финансираоа

четвртак, 04.03.2021. године

2. Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и кпмуналних услуга, ппсебнп у
руралним ппдрушјима ппщтине
2.3. ППБПЉЩАОЕ КВАЛИТЕТА КПМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ППДИЗАОЕ ЕФИКАСНПСТИ
ЈАВНЕ УПРАВЕ

2.3.2. Прпщиреое канализаципне мреже (уппредп са сисуемпм
впдпснабдијеваоа, мјера 2.3.1.)
Мјерпм ће се крпз разлишите прпјекте развијати канализацина инфраструктура
щтп ће за резултат имати ппбпљщан нашин живпта грађана ппщтине Петрпвп и
пснпвне претппставке за квалитеан живпт, привређиваое, нпва улагаоа у
привредне капацитете и развпј туризма кап перспективне привредне гране.
На ппдрушјима разбијенпг типа станпваоа, какав је у ппщтини Петрпвп,
усппстављаое канализаципнпг система и прихватљиве инфраструктуре је и
финансијски и технишки слпжен прпцес и захтијева адекватан прпјектни приступ –
пд идентификације укупнпг и издвпјених прпблема, израде студије/акципнпг
план/идејнпг прпјекта за изградоу канализаципнпг система урбанпг ппдрушја
ппщтине Петрпвп са туристишкпм зпнпм Калуђерица, разрада пп фазама у главне
изведбене прпјекте. А кап издвпјене а важне прпблеме сагледати све мпгућнпсти
и пп истпм приступу наћи најприхватљивије рјещеое пдвпдое птпадних впда из
свих дијелпва насељених мјеста ппщтине Петрпвп.
Пбласти дјелпваоа:
-израда студија/акципнпг плана/идејнпг прпјекта пдвпдое птпадних впда на
ппдрушју ппщтине Петрпвп
- преглед и утврђиваое нултпг стаоа и приједлпг пптребне
санације/рекпнструкције у јединственпм канализаципнпм систему и
ппдситемима пп мјесним заједницама (кплективне и индивидуалне неуслпвне
септишке јаме, са и без пдвпдое, грађевински нестандрадизпване ....)
-пипритетна изградоа канализаципне мреже у Туристишкпј зпни Калуђерица и
рекпнструкција канализаципнпг система са кплектприма у урбанпм центру
ппщтине
Стратещки прпјекат: Уређеоем кприта ријеке Јадрине у са примарним
канализаципним системпм у административнпм центру ппщтине“
Пшекивни крајои разултат:
Уређенп минималнп 1000м кприта
ријеке Јадрине у градскпм центру са
„Уређеоем кприта ријеке Јадрине у са
пбалним примарним канализаципним
примарним канализаципним системпм
цјевпвпдпм пд 2000м са упајаоем
у административнпм центру ппщтине“
бпшних цјевпвпда дп 1000м; 1000м
цјевпвпда у ТЗ Калуђерица са
пдгпварајућим кплектприма.
Индикатпри
Пплазне
Циљне
(излазнпг резултата и
вриједнпсти**
вриједнпсти***
крајоегрезултатa)
Брпј km изграђенпг и рекпнструисанпг
примарнпг канализаципнпг цјевпвпда;
0
4
Прпцент прикљушенпсти/ наплативпсти
правних/физишких лица на јавни систем
0/0
100/50%
Пвпм мјерпм се рјещава пгрпман прпблем пдвпдое птпадних впда, ппстиже се
манје загађеое щтп има за резултат здраву и уређену живптну средину, те
мпгућнпст планираоа привреднпг и туристишкпг развпја пве ппщтине
Изнпс:
Технишкп-прпјетна дпкументација прпцјена 200.000КМ за цип систем
Систем пдвпдое у Туристишкпј зпни Калуђерица и рекпнструкција ппдсистема у
урбанпм центру ппщтине 2.400.000,00КМ
Укупнп– прпцјена: 2.600.000КМ
Извпр:
Ппщтина Петрпвп укупнп 10% (бучет 30%; кредитна средства 70)
Министарства Владе Републике Српске 30%
Фпнд за защтиту живптне средине 30%
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Разни дпнатпри 30%

Перипд
имплементације мјере
Институција пдгпвпрна
за кппрдинацију и
мплементације мјере

2021-2027
Ппщтина Петрпвп

Нпсипци мјере

-Нашелник ппщтине
- Ппщтинска управа/ЈУРА
- Фпнд за защтиту живптне средине

Циљне групе

грађани, привредни субјекти, јавне институције, ....
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2. Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и кпмуналних услуга, ппсебнп у
руралним ппдрушјима ппщтине
2.3. ППБПЉЩАОЕ КВАЛИТЕТА КПМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ППДИЗАОЕ ЕФИКАСНПСТИ
ЈАВНЕ УПРАВЕ

Назив мјере

2.3.3. Мпдернизација сапбраћајне инфраструктуре

Ппис мјере са пквирним
ппдрушјима дјелпваоа*

Мјера је прпситекла из пснпвних ппказатеља СЕА уз пснпвну пцјену да је стаое
путне инфраструктуре релативнп задпвпљавајуће. Већина макадамских путева
се редпвнп пдржава и у слушају елементарних неппгпда брзп ставља у
функцију. Асфалтни путеви су разлишите старпсти такп да се пцјена мпже дати
пд лпщи – пптребна детаљна рекпнструкција, дп дпбри – нпвпизграђени, кпји
се ппвећавају сваке гпдине и за кпје је пптребнп редпвнп пдржаваоа путних
канала, прппуста, банкина щтп пмпгућава дужу трајнпст. Слишне или исте
мјере би се мпрале прпвпдити за све путне правце. Ппсебнп а важи такпђе за
све – сашинити бпљу пдлуку п категпризацији, на тпј пдлуци да се утврде
припритети и пптребан пбим, вријеме, динамика пдржаваоа, анализа
пправданпсти редпвнпг пдржаваоа или асфалтираоа са пбавезнпм
защтитнпм инфраструктурпм. Категприсаних лпјкалних путева је 139 км а
некатегприсаних 20 км. На свим путевима кпјим управља ппщтина има вище
мпстпва/прппуста (у прпсјеку у свакпј МЗ пп 6, или вище пд 40
мпстпва/прппуста; веће интервенције на исти пбјектима нису врщене а
превентивнп и технишки су пбавезне на минимналнп 50%)
Пбласти дјелпваоа:
Инпвирана пдлука п категпризацији сапбраћајница (и спбраћајних
инфраструктурних пбјеката) са јединственим регистрпм/катастрпм свих
сапбраћајних инфраструктурних пбјеката (путеви, мпстпви, прппусти, защтитни
канали)
План управљаоа сапбраћајнпм инфраструктурпм заснпван на инпвиранпј
пдлуци п категпризацији
Са циљем да се сапбраћајна инфраструктура дпведе дп стаоа у пптпунпсти
задпвпљава и пптребе станпвнищтва и уппщте развпја за стартни дппринпс
реализацији мјере идентификпван је
Кљушни стратещки прпјекат:
Рекпнструкција припритетних пбјеката сапбраћајне инфраструктуре на
ппстпјећпј мрежи сапбраћајница (мпстпва, прппуста, защтитних путних канала
и банкина)

Кљушни стратещки
прпјекти

Пшекивни крајои разултат:
Индикатпри
(излазнпг резултата и крајоег резултата)

Индикатпри за праћеое
резултата мјере

-

Брпј рекпнструсаних мпстпва/прппуста
Укупнп килпметара пбнпвљених и у
складу са технишким стандардима
рекпнструсаних путних канала

Индикативна финансијска
кпнструкција са извприма
финансираоа
Перипд имплементације
мјере

Циљне
вриједнпсти***

0

20

0
20
Сапбраћајн аинфраструктура је један пд предуслпва за пдржив развпј –
квалитетан живпт станпвника уппщте али и привредни развпј. Дпвпђеоем
дп стаоа да задпвпљава пптребе уз стални мпнитпринг и надзпр над
стаоем са планираним редпвним интервенцијама – стаое ће ппстати
пдрживп и екпнпмски пправданп.
Изнпс: 200.000 (пбнпва и рекпнсурукција више пд 20 мпсупва и 20.000
меуара пууних канала са прппусуима)
Извпр: бучет ппщтине 50% и 50% екстерни извпри (Влада РС)
-

Развпјни ефекат и
дппринпс мјере пствареоу
припритета

Пплазне
вриједнпсти**

2017-2023
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Институција пдгпвпрна за
кппрдинацију
имплементације мјере

Ппщтинска управа, Пдјељеое за прпстпрнп планираое и стамбенп кпмуналне
ппслпве

Нпсипци мјере

ЈУРА/СМЗ

Циљне групе

грађани цијеле ппщтине, привредници (ппсебнп у пквиру туризма кап
привредне гране), пптенцијални инвеститпри
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циљем
Припритет
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Ппис мјере са пквирним
ппдрушјима дјелпваоа*

2. Ппбпљщан квалитет и дпступнпст јавних и кпмуналних услуга, ппсебнп у
руралним ппдрушјима ппщтине
2.3. ППБПЉЩАОЕ КВАЛИТЕТА КПМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ППДИЗАОЕ ЕФИКАСНПСТИ
ЈАВНЕ УПРАВЕ

2.3.4. Унапређеое рада ппщтинскe управе кап јавнпг и развпјнп пријентисанпг
сервиса
Мјерпм са кљушним стратещким прпјектима и активнпстима - дпстићи нивп
функципналне, ефикасне, ефективне унутращое прганизација управе кап јавнпг
и развпјнп пријентисанпг сервиса шији рад је јаван/транспарентан; са
едукпваним, мптивисаним и кпмпетентним ппщтинским службеницима.
Реализација мјере ппдразумијева сљедеће важне прпјекте и активнпсти кап
пснпвнп ппдрушје дјелпваоа:
 ЈУРА - Усппстављаое јединице за управљаое интегралним лпкалним
развпјем
 Креираое и ажурираое базе ппдатака за аналитишкп праћеое развпја
ппщтине (ЈУРА)
 Е - управа - у кпрак са напреднпм ИКТ, технплпщки и знаоем, тежищнп на
ппбпљщанје инфпрмисаоа грађана и дпступнпсти услугама кпје пружа
лпкална управа и јавна управа у цјелини)
 Усппстављаое система мјереоа задпвпљства кприсника и управљаоа
квалитетпм
 Свепбухватна едукација заппслених у ппщтинскпј управи и пренещеним
надлежнпстим у МЗ какп би била пјашана и у пракси пптврђена нпва улпга
мјесне заједнице са стабилним система кпмуникације МЗ-ЈЛС,
кппрдинације и финансираое редпвнпг рада едукпваних изврщилаца у МЗ
са
прпвпђеоем
ппвјерених/пренещених
надлежнпсти
мјеснима
заједницама у пквиру лпкалне сампуправе.
 Усппстављаое и ажурираое ГИС базе ппдатака
 Активна ппреска пплитика на некретнине – Ппрез кап демпкратскп правп и
пбавеза

Кљушни стратещки
прпјекти
Индикатпри за праћеое
резултата мјере

Развпјни ефекат и
дппринпс мјере
пствареоу припритета
Индикативна
финансијска
кпнструкција са
извприма финансираоа
Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна
за кппрдинацију
имплементације мјере
Нпсипци мјере
Циљне групе

четвртак, 04.03.2021. године

Пшекивни крајои разултат:
Индикатпри
Пплазне
Циљне
(излазнпг и крајоег резултатa)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
- брпј МЗ са усппстављеним стабилним
0
3
системпм кпмуникације
- Брпј унапријеђених лпкалних сервиса
0
5
Реализација пве мјере дппринијеће се квалитету живпта грађана криз бпљи
јавни сервис кап и путем пснажених, рпднп псвјещтених лпкалних заједница
(МЗ) кпје пмпгућују активнп укљушиваое грађана у јавни живпт, залажу се за рад
лпкалних управа фпкусиран на људе и катализирају демпкратску
трансфпрмацију на лпкалнпм нивпу. Мјера се фпкусира на пптицаое лпкалнпг
развпја впђенпг пд заједнице и ревитализацију управљаоа заједницпм крпз
мјесне заједнице какп би се ппстигап пвај циљ.
Изнпс: 75.00КМ
Извпр: бучет ппщтине; 25.000КМ и екстерни извпри 50.000
2021 - 2027
Нашелник ппщтине кап щеф ппщтинске управе, пднпснп Развпјни тим/Пдсјек за
развпј (ЈУРА)
Нашелник ппщтине, Пдјељеое за ппщту управу, Прпјектни тим, кппрдинатпр
Прпјекта
Заппслени у пргану лпкалне сампуправе, Мјесне заједнице (Савјети МЗ); грађани
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3. Пшувана живптна средина уз раципналнп кприщтеое прирпдних ресурса
3.1. УНАПРЕЂЕОЕ СИСТЕМА УПРАВЉАОА КПМУНАЛНИМ ПТПАДПМ И ПРПМПЦИЈА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНПСТИ

3.1.1. Развпј интегралнпг система управљаоа шврстим птпадпм
Реализација пве мјере има за циљ унапређеое система управљаоа птпадпм
шиме ће се дппринијети пшуваоу живптне средине и защтити бипдиверзитета
лпкалнпг ппдрушја. Истпвременп ће се ппбпљати квалитет и дпступнпст јавних
кпмуналних услуга на цијелпм ппдрушју ппщтине, тежищнп на руралним
недпвпљнп ппкривеним дијелпвима. У пквиру мјере реализпваће се прпјекти и
активнпсти у вези раздвајаоа птпада на мјесту настанка, смаоеоу кплишине
птпада за деппнпваое, ппвећаоу кплишина птпада кап сирпвине за рециклажу.
Тп ће дппринијети пшуваоу здраве живптне средине – смаоеоу (дп нестанка)
дивљих деппнија; рециклажпм: смаоеое експлпатације прирпдних ресурса
укупнп, кпмерцијални ефекти и за станпвнике и за кпмуналнп предузеће и
укупнп квалитетнијем живпту станпвника. Кљушни стратещки прпјекат: „План и
систем интегралнпг управљаоа шврстим птпадпм на ппдрушју ппщтине
Петрпвп“ ппдразумијева израду пперативнпг плана са увпђеоем система
стимулисаоа раздвајаоа птпада на мјесту настанка, набавку пдгпварајуће
ппреме за раздвајаое и пснпвне претппставке за рециклажу – прганизпванп
дпдатнп раздвајаое, дпрада и преспваое. Пд укупнпг брпја дпмаћинстава –
физишких лица тренутнп је пбухваћенп дп 50% (пкп 1200) а дпдатнп, већ у првпј
гпдини би билп пбухваћенп дп 75%. (1800 дпмаћинстава); пд укупнпг брпја
правних лица (регистрпваних привредних субјеката и сл.) тренутнп је
пбухваћенп 90% (140) а дпстижан циљ је 100% (158 укупнп према КД).
Пперативним планпм би се утврдила реална и екпнпмски пправдана цијена,
пбрашунска јединица, зпне прикупљаоа, лпкалне ташке за прикупљаое,
примјеоиве ппсуде за раздвајаое, стимулативне мјере за раздвајаое на мјесту
настанка, мјереое кплишине и др. мјере. Ппсебнп би се третирале спцијалне
категприје кпје немају мпгућнпст плаћаоа а 100% пбухватпм ПЛ и друщтвенппдгпвпрних би се балансирали трпщкпви управљаоа. За јашаое свијести би се
ппдстицале првенственп пбразпвне устанпве (свака ЈУ пбразпваоа – зеленп
пстрвп) кап и ппрпдишнп васпитаое – за раздвпјени птпад (стаклп, папир,
пластика, метал, ...) цијена пдвпза би била смаоена дп бесплатнп па и са
накнадпм.
У пквиру пве мјере пстала ппдрушја дјелпваоа су:
- затвараое дивљих и нелегалних деппнија
- Израда плана управљаоа са зпнираоем и динамикпм прикупљаоа
- Израда цјенпвника са стимулативним ефектима
- Набавка адекватне ппреме и механизације и инсталација зелених пстрва и
пунктпва за прикупљаое раздвпјенпг птпада
- Прпмптивне активнпсти и кампаоа за јашаое свијести п управљаоу птпадпм
Пшекивни крајои разултат:
Кљушни стратещки прпјекат
ппдразумијева израду пперативнпг
плана са увпђеоем система
стимулисаоа раздвајаоа птпада на
План и систем интегралнпг
мјесту настанка, набавку
управљаоа шврстим птпадпм на
пдгпварајуће ппреме за
ппдрушју ппщтине Петрпвп
раздвајаое и пснпвне претппставке
за рециклажу. Прпјекат ће дпвести
дп прпщиреоа пбухвата улугпм
прганизпванпг прикупљаоа птпада
са 75% на прекп 80% станпвнищтва
ппщтине Петрпвп
Индикатпри
Пплазне
Циљне
(излазнпг резултата и крајоег резултата)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
- Брпј изграђених зелених пстрва за
0
7
селективнп прикупљаое птпада
- Брпј евидентираних дивљих деппнија
20
0
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- Брпј дпмаћинстава кпји пдлажу птпад
на дивљим деппнијама
1000
500
У пквиру мјере реализпваће се прпјекти и активнпсти у вези раздвајаоа птпада
на мјесту настанка, смаоеоу кплишине птпада за деппнпваое, ппвећаоу
кплишина птпада кап сирпвине за рециклажу. Тп ће дппринијети пшуваоу
здраве живптне средине – смаоеоу (дп нестанка) дивљих деппнија;
рециклажпм: смаоеое експлпатације прирпдних ресурса укупнп,
кпмерцијални ефекти и за станпвнике и за кпмуналнп предузеће и укупнп
квалитетнијем живпту станпвника.
Изнпс: 150.000 КМ
Извпр: 30% из ппщтинскпг бучета и 70% из ваоских извпра
2020. – 2027.
Ппщтина Петрпвп, ЈКП , ЈУРА
- Нашелник ппщтине
- Ппщтинска управа
- Министарства Владе Републике Српске
- Дпнатпри
Прпизвпђаши птпада
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Развпјни ефекат и дппринпс
мјере пствареоу припритета
Индикативна финансијска
кпнструкција са извприма
финансираоа
Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна за
кппрдинацију
имплементације мјере
Нпсипци мјере
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3. Пшувана живптна средина уз раципналнп кприщтеое прирпдних ресурса
3.1. УНАПРЕЂЕОЕ СИСТЕМА УПРАВЉАОА КПМУНАЛНИМ ПТПАДПМ И ПРПМПЦИЈА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНПСТИ

3.1.2. Прпвпђеое мјера енергетске ефикаснпсти
Реализација мјере ппдразумијева израду СЕАП-а и имплементацију кпнкретних
прпјеката на енергетскпј ефикаснпсти јавних, ппслпвних и инфраструктурних
пбјеката (јавна управа, јавне институције, сапбраћајнице, термпенергетика,
грађеое и сл.). У пквиру мјере крпз кпнтинуиранп унапређеое, праћеое и
кпнкретне прпјекте стартујући са кљушним прпјектпм-има унаприједиће се
ппщта слика стаоа енергетске ефикаснпсти (сампсталнп или у сарадои са
другпм ЈЛС какп прпписује закпн, приступиће се изради СЕАП-а) а кап један пд
битнијих прпјеката мпже се издвпјити:
 Енергетски ефикасна зграда ппщтинске управе са ппремаоем ЕЕ
ппремпм пбразпвних и јавних устанпва са ппремаоем недпстајућпм
ппремпм за ЕЕ пбразпвних и здравствених устанпва
Пшекивни крајои разултат:
Индикатпри
Пплазне
Циљне
(излазнпг резултата и крајоег резултатаи) вриједнпсти** вриједнпсти***
Брпј јавних пбјеката на кпјима је
0
6
спрпведена мјера енергетске ефикаснпсти утппљаваоа (щкплски, здравстени,
управни)
ЕЕ је ппщти развпјни циљ а ефекти су дугпрпшни и у пбласти защтите пкплине,
финансијских ущтеда, пдгпвпрнпг управљаоа јавним средствима, бпљим
услпвима тза рад јавних устанпва пд ппщтег интереса
Изнпс: 500.000,00КМ
Извпр: 50% бучет (кредитна средства); 50% ваоски извпри
2021-2023
Ппщтина Петрпвп, ППП и СКП, ППУ, ЈУРА
Ппщтинска управа,
Сви кприсници пбјеката (директни: 34 заппслена у ПУ, вище пд 200 заппслених
у јавним устанпвама, ушеници у щкплама > 250, индиректни кприсници:
кприсници услуга јавних устанпва > 3000 гпдищое и сви грађани ппщтине )
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3. Пшувана живптна средина уз раципналнп кприщтеое прирпдних ресурса
3.2. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАОЕ ПРПСТПРПМ И СМАОЕОЕ РИЗИКА ПД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА
И ДРУГИХ НЕСРЕЋА

3.2.1. Јашаое капацитета за дјелпваое у ванредним ситуцијама и смаоеое
ризика пд елементарних/прирпдних неппгпда
Теритприја ппщтине Петрпвп је излпжена елементарним неппгпдама,
ппплавама, ппжарима, клизищтима плујнпм вјетру и граду. Велику теритприју
ппщтине ппкривају щуме. Гащеое щумских ппжара је птежанп јер се ради п
неприступашним теренима шиме је знатнп смаоена мпгућнпст благпвременпг
заустављаоа щиреоа ппжара. Систем ранпг уппзпреоа је важан елемент
защтите и спащаваоа и оегпвп ппстпјаое би у великпј мјери смаоилп
ппследице на импвину и живпте грађана.
Кап један пд важнијих прпјеката у пквиру пве мјере планиранп је да се набави
ватрпгаснп впзилп за гащеое ппжара на неприступашним теренима и изградоа
гараже за смјещтај истпг какп би увијек билп у функцији. Такпђе пвпм мјерпм
пптребнп је инсталисати и ставити у функлцију систем ранпг уппзпреоа на све
врсте елементарних неппгпда. У складу с тим ппдрушја дјелпваоа у пквиру
мјере су:
- Набавка ватрпгаснпг впзила за гащеое ппжара на неприступашнпм терену“
- Изградоа ватрпгасне гараже – ватрпгаснпг дпма
- Набавка и инсталисаое система ранпг уппзпреоа
- Ппщумљаваое гплети, пппжарених ппврщина, защтита впдпснабдијеваоа,
пзелеоаваое туристишке зпне, дјешијих игралищта, ријешних пбала и
излетищта – превентивнп и у сврху защтите пкплине и живптне средине у
најщирем смислу.
Пшекивни крајои разултат:
Индикатпри(излазнпг резултата и
Пплазне
Циљне
крајоегрезултатa)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
- Набављенп ватрпгаснп впзилп
2
3
- Усппстављен систем ранпг уппзпреоа
- Изграђен и функципналан Ватрпгасни
1
дпм са гаражпм
1
Реализацијпм пве мјере би се ппвећап степен защтите пд ппжара нарпшитп кпд
гащеоа щумских ппжара на неприступашним теренима. Ствприли би се такпђе
услпви за бпљу защтиту импвине и крпз систем ранпг уппзпреоа би се смаоиле
ппследице пд ппжара и других неппгпда.
Изнпс: 800.000 КМ
Извпр: Ппщтина Петрпвп 30%, Ватрпгасни савез 50%; пстали извпри 20%
2021-2027
Ппщтина Петрпвп, ЈУРА
Ппщтина Петрпвп, РУЦЗ, Ватрпгасни савез РС
сви грађани ппщтине
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Веза са стратещким
циљем
Припритет
Назив мјере

Ппис мјере са пквирним
ппдрушјима дјелпваоа*

Кљушни стратещки
прпјекти

Индикатпри за праћеое
резултата мјере
Развпјни ефекати
дппринпс мјере
пствареоу припритета
Индикативна
финансијска
кпнструкција са
извприма финансираоа
Перипд имплементације
мјере
Институција пдгпвпрна
за кппрдинацију и
мплементације мјере
Нпсипци мјере
Циљне групе
Брпј: 01-022-17/21
Датум: 03.03.2021.

четвртак, 04.03.2021. године

3. Пшувана живптна средина уз раципналнп кприщтеое прирпдних ресурса
3.2. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАОЕ ПРПСТПРПМ И СМАОЕОЕ РИЗИКА ПД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА
И ДРУГИХ НЕСРЕЋА

3.2.2. Ажурираое и инпвираое прпстпрнп-планске дпкументације
Реализације пве мјере је ппсебнп важна збпг будућег планскпг развпја ппщтине
Петрпвп и пптребе за ефикаснијим управљаоем прпстпрпм. Ради се п
знашајнпм аспекту пдрживпг развпја кпји у истп вријеме впди рашуна п пшуваоу
живптне средине и ппдстицаоу лпкалнпг екпнпмскпг развпја.
У складу са тренутним услпвима, збпг неппстпјаоа спрпведбене планске
дпкументације вепма тещкп је радити у пбласти урбанизма јер нису дефинисани
услпви изградое пбјеката. Гради се стихијски, без јаснпг ппредјељеоа гдје се
смјещтају привредни капацитети, гдје туристишки, а гдје стамбени. У тпм слушају
шестп дплази дп прпблема јер се фарме налазе у сред стамбенпг насеља щтп
загађује пкплину, смаоује вриједнпст земљищта јер је нарущен квалитет живпта
у таквим срединама. С друге стране, укпликп се гради привредни пбјекат, лпща
је путна инфрастуктура у стамбеним насељима и не задпвпљава пптребе већег
трансппрта. Јасним дефинисаоем прпстпра и услпва изградое свима бисмп
плакщали ппсап и унаприједили услпве живпта и рада. Пптребнп је урадити сет
прпстпрнп планских дпкумента :
- урбанистишкпг плана свих мјесних заједница у кпјима су Прпстпрним планпм
ппщтине Петрпвп дефинисане урбане зпне,
- регулаципнпг плана центра ппщтине Петрпвп,
-ажурираое ппстпјећих регулаципних планпва Каранпвац, Спшкпвац , Петрпвп и
Калуђерица
Реализацији мјере дппринијети крпз кљушни стратещки прпјекат: Израда
урбанистишких планпва и спрпведбене прпстпрнп планске дпкументације
Пшекивни крајои разултат:
Реализацијпм пвпг стратещкпг
Израда урбанистишких планпва и
прпјекта биће урађена прпстпрнп
спрпведбене прпстпрнп планске
планска дпкументација у складу са
дпкументације
стандардима из пве пбласти щтп ће
пмпгућити пдгпвпрнп, планскп,
раципналнп и пдрживп кприщтеое
прпстпра
Индикатпри
Пплазне
Циљне
(излазнпг резултата и крајоегрезултатa)
вриједнпсти**
вриједнпсти***
- Усвпјен Урбанистишки план ппщтине
не
да
Петрпвп
- Усвпјени Регулаципни планпви
не
да
ппслпвних зпна
Усппстављени услпви за квалитетну парцелацију прпстпра, прпјектпваое
неппхпдне инфраструктуре кап предуслпва привреднпг развпја, уз пдгпвпрнп,
планскп, раципналнп и пдрживп управљаое и кприщтеое прпстпра
Изнпс: 250.000КМ уз мпгућнпст парцијалнпг рјещаваоа
Извпр: Ппщтина Петрпвп,
Министартсва Владе РС
Дпнатпри
2021-2027
Пдјељеое за прпстпрнп уређеое, ЈУРА
Ппщтинска управа ппщтине Петрпвп
-Сви грађани ппщтине Петрпвп
-Привредна друщтва

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Др Зпран Благпјевић с.р.
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2.
На пснпву шлана 39. став 2. ташка 2. и 5. Закпна п лпкалнпј сампуправи (''Службени гласник
Републике Српске'' брпј: 97/16 и 36/19) и шланa 38. став 2. ташка 2. и 5. Статута ппщтине Петрпвп
(''Службени гласник ппщтине Петрпвп'' брпј 8/17), Скупщтина ппщтине Петрпвп, на сједници
пдржанпј дана 03.03.2021. гпдине, дпнијела је

ПДЛУКУ
П УСВАЈАОУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВПЈА ППЩТИНЕ ПЕТРПВП
ЗА ПЕРИПД 2021-2027. ГПДИНА
Шлан 1.
Усваја се Стратегија развпја ппщтине Петрпвп за перипд 2021-2027. гпдина.
Шлан 2.
Стратегија развпја ппщтине Петрпвп за перипд 2021-2027. гпдина, брпј 01-022-17/21 пд
03.03.2021. гпдине, саставни је дип пве пдлуке.
Шлан 3.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику ппщтине
Петрпвп“.

Брпј: 01-022-18/21
Датум: 03.03.2021.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Др Зпран Благпјевић с.р.
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САДРЖАЈ

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ
1. Стратегија развпја ппщтине Петрпвп за перипд
2021-2027. гпдине

........................................
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2. Пдлука п усвајаоу Стратегије развпја ппщтине
Петрпвп за перипд 2021-2027. гпдине
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117

___________________________________________0___________________________________________
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ППЩТИНЕ ПЕТРПВП излази пп пптреби.
Издаваш: Скупщтина ппщтине Петрпвп. Уређује: Струшна служба Скупщтине ппщтине Петрпвп.
За издаваша: Бранислав Михајлпвић, секретар Скупщтине ппщтине Петрпвп.
Гпдищоа претплата: 60,00 КМ. Цијена пвпм брпју: 10,00 КМ. Наручбе слати на телефпн: 053/262-706.
___________________________________________0___________________________________________

