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1. Увод
Стратешки план развоја општине Петрово припремљен је од стране посебно формираног
Општинског тима за локални развој. У процесу израде Стратешког плана активно је
учествовала Партнерска група за општински развој која је усмјеравала рад на изради
стратегије. Методолошку, савјетодавну и експертску помоћ пружали су консултанти Развојне
агенције ЕДА из Бање Луке, а финансијску и организациону подршку обезбиједио је МДП –
Пројекат развоја општина (финансиран од стране СДЦ – Швајцарска организација за развој и
сарадњу, имплементира Интерцооператион).
Формиран је општински развојни тим, мултидисциплинаран по саставу и мултисекторски по
раду. Имајући у виду дефиницију локалног економског развоја као процеса у којем партнери
из јавног, приватног и невладиног сектора раде заједно како би створили боље услове за
економски раст и запошљавање формирана је и Партнерска група за општински развој коју
чине представници јавног, приватног и невладиног сектора.
Везе, односи и одговорности различитих учесника у процесу израде Стратешког плана
представљене су сљедећом шемом:

Учесници стратешког планирања развоја
Везе, односи и одговорности

Одлучују
Усмјеравају,
олакшавају

Скупштина и
Начелник

Партнерска група за
развој (обједињује
јавни, приватни и
невладин сектор)

Савјетују
Консултанти /
МДП / ЕДА

Општински
развојни тим

Припремају,
обликују

Сарађују
Доприносе
Службе / одјељења

Владе / агенције / инст.
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2. Методологија рада
Кориштена је модерна методологија партиципативног планирања, развијена и препоручена
од стране Свјетске банке, са сљедећим основним карактеристикама: фазни процес планирања
(представљен испод), уз партнерско учешће јавног, приватног и невладиног сектора, фокус на
критична питања (умјесто секторске организације), избор јасних приоритета дјеловања и
разрађен план имплементације.
Фаза 1: Организација активности
Успостављање општинског тима за локални развој
Формирање Партнерске групе за општински развој

Фаза 2: Анализа стања и SWOT анализа
Сагледано је локално економско и социјално стање, те
најважнији аспекти околине у којој се општина налази ради
идентификације
критичних
питања
и
кључних
конкурентских предности.

Фаза 3: Дефинисање
оперативних циљева

визије,

стратешких

и

Усаглашена је дугорочна визија развоја Петрова у хоризонту
2020. године, из ње су изведене најважније стратешке
оријентације у виду пет стратешких циљева, који су даље
разрађени у виду петнаест временски одређених оперативних
циљева.

Фаза 4: Идентификација и селекција пројеката
Дефинисано је 32 међусобно усклађена пројеката за
реализацију постављених стратешких и оперативних циљева.
Приоритетизација пројеката извршена је узимајући у обзир
аспекте важности за остваривање стратегије и спремности за
имплементацију.

Фаза 5: Припрема за имплементацију стратегије
Припремљен је генерални план имплементације стратегије,
пројектни акциони планови за приоритетне пројекте и
одржана је
обука младих за припрему пројектних
приједлога.

Свакој од наведених фаза рада претходио је семинар за општински тим за локални развој у
којем су разрађиване активности које слиједе. Одржан је низ радионица и састанака са
општинским тимом за локални развој и партнерском групом за општински развој са циљем
размјене искустава и прикупљања информација неопходних за разраду стратешког плана.
Циљ састанака је такође био и усвајање резултата сваке од фаза, како би се они могли
користити као инпути за сваку наредну фазу у процесу.
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3. Извод из анализе стања
Општина Петрово налази се у средишњем јужном дијелу Републике Српске на приближној
површини од 118 км2. Процјењује се да у Петрову тренутно живи око 9.290 становника.
Према званичним подацима, општина Петрово егзистира од 1929. године до 1962. године кад
је извршено њено припајање општини Грачаница. Статус општине враћен јој је
референдумом грађана 1991. године. Општину чини седам мјесних заједница. Петрово је
скоро у цјелини рурарно подручје, осим малог дијела МЗ Петрово, гдје се налази
административни центар општине и гдје је и највећа густина насељености.
Уз велике миграције, узроковане ратом, а послије и недостатком економске и развојне
перспективе, друга кључна демографска карактеристика општине је изразито неповољна
тенденција негативног природног прираштаја.
У географском погледу значајно је да се налази између три значајна привредна базена:
Лукавачко –Тузланског, Зеничког и Добојског.
Поред обрадивих површина и шумског богатства, који су несумљиви ресурси овог подручја,
посебно треба истаћи јединствене минералне ресурсе. Заједничка карактеристика за скоро
све природне и минералне ресурсе којима располаже општина Петрово је њихова недовољна
истраженост, с једне стране, и занемарива економска ефектуираност, с друге стране.
Планина Озрен богата је природним ресурсима, посебно здравом питком водом са
извориштима у еколошки очуваној средини, термо-минералним водама са љековитим
својствима, те рудним и минералним ресурсима. Постојање Манастира „Св. Никола“ на
Озрену, задужбине Немањића из 13. вијека, додатно обогаћује и духовно оплемењује овај
крај. Подручје Петрова препознатљиво је по традиционалним народним скуповима и чувању
етнолошких народних обичаја и културе.
У 2004. години у општини Петрово од 1.215 запослених лица чак 43% је запослено изван
привреде. Дужина чекања на запослење најбољи је показатељ статичности локалног
тржишта рада и стања привреде. Скоро 1/3 незапослених на посао чека преко четири
године. Веома је неповољна и квалификациона структура незапослених, јер
неквалификовани чине скоро трећину, а најквалификованија радна снага једва 1%.
Очигледно, понуда радне снаге у погледу квалификација не може привући послодавце и
инвеститоре. Исто тако, постојећа потражња за радном снагом је ниског интензитета и
ниских захтјева у погледу квалификација.
У погледу броја субјеката предузетничке радње чине преко три четвртине, а
запошљавају нешто више од једне четвртине. Приватна предузећа као друга групација по
бројности (15%) запошљавају тек 28%. Дакле, ради се о структури којом доминирају микро
и мала предузећа. Мала предузећа доминирају и код акционарских друштава.
Када је у питању власничка структура предузећа, иако најмање учествују у запошљавању,
приватна предузећа највише учествују у укупном приходу. Негативан финансијски тренд
код акционарских друштава мало је побољшан у 2004. у погледу укупног прихода, али је и
погоршан у погледу финансијског резултата у односу на друге године.
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Када се изузме јавни сектор, динамички преглед запослености по секторима показује
изразиту доминацију прерађивачке индустрије. Учешће осталих сектора скоро је занемариво.
Слична је ситуација и са финансијским показатељима (стање 2004. године). Прерађивачка
индустрија је, дакле, доминантан привредни сектор, како у погледу запошљавања, тако
и у погледу финансијских показатеља. Остали сектори битно заостају. Индустријска
предузећа, опет, немају потребан ниво конкурентности пословања и конкурентности
производа, да би обезбиједила стварну полугу запошљавања и развоја у општини Петрово.
Иако је покривеност увоза извозом била изузетна за босанскохерцеговачки контекст,
неповољан је тренд који показује пад извоза и раст увоза у 2005. години.
Од индустријских грана, најзаступљенија је дрвопрерађивачка дјелатност (десет фирми).
Доминира примарна и секундарна прерада дрвета. Друга најзаступљенија дјелатност је
прерада пластике (четири предузећа).
Када је у питању пословно окружење општине Петрово, однос општинске управе према
привредном сектору, квалитет и цијена општинских услуга се оцјењују као задовољавајући,
чак веома стимулативни за развој пословања. Што се тиче општинске политике и праксе у
урбанизму и управљању земљиштем највећи проблем представљају неријешени имовинскоправни проблеми у вези са земљиштем приватизованих предузећа и земљиштем у зони
међуопштинског разграничења са општином Грачаница. Такође, нека предузећа имају
потребе за ширењем погона и пословним простором, али немају гдје да се шире или немају
одговарајућих пословних простора. Када је у питању понуда и потражња радне снаге,
стручно образовање и обука и потребе привреде можемо закључити да је Петрово кадровски
веома осиромашено подручје. Финансијска и нефинансијска подршка пословању и развоју
предузећа није задовољавајућа с обзиром да Петрово није привлачно за банке и да
предузетницима не стоје на располагању услуге које би олакшале отпочињање и развој
бизниса/предузећа
а
посебно
је
критичан
и
недостатак
удруживања
предузетника/послодаваца.
Шума и земљиште су два важна природна ресурса којима обилује општина Петрово.
6438,40 хектара површине Петрова налази се под шумама. Обрадиво земљиште је важан али
недовољно искориштен ресурс Петрова. Тренутно се обрађује само земљиште у приватном
власништву, док се државно земљиште не обрађује и налази у јако лошем стању.
Сточарство показује мале знаке опоравка и раста, како у квантитативном тако и у
квалитативном смислу. Најзначајнија производња се остварује у говедарству, свињогојству,
перадарству, пчеларству али ни приближно стварним могућностима и капацитетима овог
подручја.
Током рата и у послијератном периоду, обје задруге и њихови капацитети («ЈединствоОзрен» и «Грачанка»), су скоро уништени, а стручни кадрови су своју егзистенцију нашли у
другим институцијама и органима. На подручју општине дјелују четири удружења
пољопривредних произвођача.
Кроз општину Петрово пролази жељезничка пруга која спаја Тузлу и Добој, кључни
саобраћајни чвор Босне и Херцеговине. Близина главне саобраћајне линије која ће повезивати
средњу Европу (Будимпешта) са Јадранским морем (коридор 5Ц) значајно утиче на квалитет
саобраћајне инфраструктуре овог простора. Локација жељезничке станице и њене околине
имају веома добре претпоставке за модерну индустријску зону.
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У општини Петрово раде двије основне школе и Средњошколски центар. У обје основне
школе и у средњој школи примјетан је благи пад броја ученика. Млади представљају важан,
неискориштен потенцијал и најперспективнији дио друштвеног и људског капитала којим
Петрово располаже. Стратегија развоја треба да, прагматично и ефикасно, активира тај
потенцијал, прије свих осталих. Од 2001. године до данас број спортских клубова порастао је
са два на шест. Запажен је и развој невладиног сектора.
У периоду од 2001. до 2004. године остварен је благи раст буџетских прихода. Повећање је
посљедица сталног раста пореских прихода и реализованог кредитног задужења. Непорески
приходи имали су обрнути тренд, са осцилацијама. Осцилације карактеришу и ставку текућих
и капиталних помоћи и добитака, али и знатно мања остварења од плана. Очигледно је се
очекивани висок ниво финансирања развојних пројеката и капиталног инвестирања за
изградњу комуналне и друге инфраструктуре неће моћи обезбиједити из општинског буџета.
С друге стране, важно је обезбиједити знатно квалитетније финансијско управљање него
у претходном периоду, али и увести вишегодишње финансијско планирање.

7

4. SWOT анализа општине Петрово
SWOT матрица је концепт који треба да омогући систематску анализу пријетњи и прилика
као и њихово усаглашавање са јаким и слабим странама општине. SWOT анализа обезбјеђује
информације корисне за усклађивање општинских капацитета и способности са окружењем у
којем општина дјелује. SWOT анализа представља мост између садашњег стања, које је
утврђено анализом, и жељеног будућег стања које је дефинисано стратешким планом
економског развоја.
Снаге које општини Петрово пружају конкурентне предности, чинећи ово подручје
атрактивним мјестом за живот и пословање, с једне стране, и слабости које представљају
препреке или ограничења за привредни развој општине Петрово, с друге стране, приказане су
у сљедећој табели:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Снаге:
Пословно перспективна локација (на пола пута између Добоја и Тузле, путна и
жељезничка инфраструктура, близина предузетничке зоне Грачаница...)
Јединствени природни ресурси (минерали, воде)
Озрен као јединствено природно, историјско, религијско, ловно, туристички
атрактивно подручје
Повољно локално административно окружење (нижи трошкови пословања,
локална управа истински сервис привреде и подршка развоју предузетништва)
Воља и ентузијазам свих локалних актера да допринесу економском и
друштвеном развоју Петрова
Раст невладиног сектора и грађанског учешћа
Слабости
Депопулација општине, узрокована миграцијама и негативним природним
прираштајем
Сиромаштво и растућа незапосленост (и незапослених и пензионера има више
него запослених)
Недовољна истраженост и занемарива економска ефектуираност природних и
туристичких ресурса
Буџет није довољан ни за оперативно функционисање, а камоли за подршку
развојним активностима (недовољан буџетски прилив, кредитна задуженост и
неодговарајуће буџетско планирање...)
Неразвијена комунална инфраструктура
Неразвијено финансијско и нефинансијско пословно окружење / нема
инфраструктуре за подршку развоју...
Запуштеност и уситњеност парцела, нема савјетодавне помоћи, нема
организоване везе са прерађивачима и каналима дистрибуције
Склоност ка индивидуалном дјеловању, критичан недостатак
самоорганизовања, посебно код предузетника
Неодговајући профили и вјештине расположиве радне снаге на локалном
тржишту рада
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Прилике, које омогућавају или олакшавају реализацију реализацију и развој конкурентских
предности општине Петрово, и пријетње, које доводе до губитка или опадања
конкурентности или привредног развоја уопште, представљене су у сљедећој табели:
Прилике:
o Наћи своје мјесто у изградњи европског коридора 5Ц, брзог пута/аутопута
Тузла-Добој и модернизацији жељезница
o Проактиван приступ привлачењу инвеститора и примјени концесионог модела у
истраживању и експлоатацији јединствених природних ресурса општине
o Проактиван приступ стварању специфичне туристичке инфраструктуре и
понуде Озрена у оквиру ширих развојних туристичких стратегија / кластера
o Активно укључивање у суб-регионални кластер прехрамбене индустрије
o Стварање високо атрактивне пословне зоне са брзо растућим предузећима
o Коришћење знања, веза и капитала дијаспоре за пројекте развоја Петрова и
Озрена...
Пријетње:
o Постојећи систем финансирања стимулише општину да остане неразвијена
o Правна и политичка нестабилност у БиХ и у региону
o Смањење/ престанак донација
o Незаинтересованост инвеститора и финансијских институција за неразвијена
подручја
o Незаинтересованост виших нивоа власти за развој локалних заједница, посебно
у неразвијеним подручјима
o Потпуно неуређен катастар земљишта и неријешени имовинско-правни
проблеми са Грачаницом (међуентитетски проблем)
o Погоршање социо-економских услова може угрозити реформске процесе.
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5. Од визије развоја до имплементације стратегије

Визија развоја општине Петрово
2020

Оперативни
циљеви
1.1. – 1.3.

Стратешки циљ 2

Оперативни
циљеви
2.1. – 2.3.

Пројекти
од 1. до 6.

Пројекти
од 7. до 13.

Стратешки циљ
3

Оперативни
циљеви
3.1. – 3.3.

Пројекти
од 14. до 18.

Стратешки циљ
4

Оперативни
циљеви
4.1. – 4.3.

Имплементација стратегије

Креирање статегије

Стратешки циљ 1

Стратешки циљ 5

Оперативни
циљеви
5.1. – 5.3.

Пројекти
од 19. до 25.

Пројекти
од 26. до 32.
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Визија развоја:
Петрово 2020. – у кругу развијених општина
Препознатљиво по приликама за квалитетан живот и уносно пословање,
здрава, подмлађена, напредна средина са стабилним демографским растом,
око 1.000 предузетничких породичних бизниса и одрживих домаћинстава,
преко 100 растућих малих и средњих предузећа,
са квалитетним запошљавањем и улагањима у друштвену инфраструктуру,
заједница која живи у пуном складу са природним и духовним богатством Озрена.

Стратешки циљ
1
Изграђена физичка
и пословна
инфраструктура за
развој малих и
средњих предузећа

Стратешки циљ
2
Развијено
породично и сеоско
предузетништво, са
тржишно
оријентисаном
пољопривредном
производњом

Стратешки циљ
3
Економски
искориштени
природни ресурси и
туристички
потенцијали на
концепту одрживог
развоја

Стратешки циљ
4

Битно побољшана
комунална и
друштвена
инфраструктура

Стратешки циљ
5
Демографски
обновљена и
подмлађена
заједница, са
конкурентним
људским
ресурсима и
развијеним
предузетништвом
младих
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6. Од стратешких циљева до пројеката
6.1 Изградити инфраструктуру за развој МСП
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1
Изграђена физичка и пословна инфраструктура за развој малих и средњих
предузећа

Оперативни циљ 1.1.
 Креирана и усвојена
просторно-планска
документација,
усклађена према
динамици
остваривања
стратешких и
оперативних циљева

Оперативни циљ 1.2.
 Изграђене најмање
двије пословне зоне
за најмање петсто
радних мјеста, до
2009.

Оперативни циљ 1.3.
 Обезбијеђено пружање
информационих,
административних и
пословних услуга
предузетницима, МСП
и инвеститорима, од
половине 2007.

Пројекти:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Израда просторног плана општине Петрово
Израда регулационог плана за локалитет Калуђерица
Пројектовање и опремање пословне зоне Сочковац
Пројектовање и опремање пословне зоне Петрово
Просторно ширење пословне зоне Карановац
Успостављање мулти-сервис центра за предузетнике, МСП и инвеститоре
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Стратешки циљ 1: Изграђена физичка и пословна инфраструктура за развој малих и
средњих предузећа
Разлог:
SWOT анализа као и анализа пословног окружења су показале да један од проблема за развој
пословања на подручју општине Петрово представља недостатак простора за ширење
постојећих и успостављање нових предузећа. Поједина предузећа имају потребе за ширењем
погона и развој пословања, али немају гдје да се шире или немају одговарајућих пословних
простора. Такође је констатовано да не постоје никакве услуге које би олакшале отпочињање
пословања новим предузећима и омогућило бржи развој пословања за постојећа предузећа.
Као предуслов за изградњу пословних зона које ће ријешити проблем недостатка пословног
простора поставља се израда просторно-планске документације.
Шта подразумјевамо под овим циљем:
SWOT анализом је такође констатовано да општина Петрово представља повољно
административно окружење (нижи трошкови пословања, локална управа истински сервис
привреде и подршка развоју предузетништва) као и да постоји воља и ентузијазам свих
локалних актера да допринесу економском и друштвеном развоју Петрова. Под овим циљем
се подразумјева стварање физичке инфраструктуре, односно пословних зона, која ће, уз
претходно наведене предности општине (којим се не могу похвалити велики број општина у
БиХ), омогућити развој постојећих предузећа и, евентуално, привући нове инвеститоре у
Петрово. Израда просторно-планске документације неопходне за просторно уређење
општине је такође обухваћена овим циљем. Циљ обухвата и обезбјеђивање идентификованих
неопходних услуга предузетницима, МСП и инвеститорима.
Ризици
Ризици који се морају узети у разматрање приликом реализације овог стратешког циља
односе се на неријешене имовинско-правне проблеме са Грачаницом (међуентитетски
проблем). Општина Петрово мора предузети озбиљне активности које ће водити ријешавању
ових проблема како наведени проблеми не би угрозили реализацију стратешког циља који се
односи на изградњу инфраструктуре за МСП.
Кораци у процесу реализације стратешког циља:
Стратешки циљ 1. биће реализован правовременим остваривањем сљедећа три оперативна
циља:
1.1. Креирана и усвојена просторно-планска документација, усклађена према динамици
остваривања стратешких и оперативних циљева
1.2.Изграђене најмање двије пословне зоне за најмање петсто радних мјеста, до 2009.
На територији општине Петрово (мјесне заједнице Сочковац и Петрово) постоје локације
чија укупна површина прелази 154 ха, а које су урбанистичким плановима из 1977. односно
2004. године добиле статус индустријског земљишта. За ове двије локације ће се
пројектовати и опремити пословне зоне које би требале ријешити проблем недостатка
пословног простора и обезбједити услове за развој пословања.
1.3.Обезбијеђено пружање информационих, административних и пословних услуга
предузетницима, МСП и инвеститорима, од половине 2007.
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Пројекти који доприносе остварењу циља:
1. Израда просторног плана општине Петрово
2. Израда регулационог плана за локалитет Калуђерица
3. Пројектовање и опремање пословне зоне Сочковац
4. Пројектовање и опремање пословне зоне Петрово
5. Просторно ширење пословне зоне Карановац
6. Успостављање мулти-сервис центра за предузетнике, МСП и инвеститоре
Идентификовати и изградити капацитете за обезбјеђивање најпотребнијих услуга за
нове и постојеће предузетнике.
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6.2. Развити предузетништво и пољопривредну производњу
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2
Развијено породично и сеоско предузетништво, са тржишно оријентисаном
пољопривредном производњом

Оперативни циљ 2.1.
 Остварен сталан
раст отварања нових
породичних бизниса
(најмање 50 у 2007.,
најмање 300 до краја
2010.).

Оперативни циљ 2.2.
 Обезбијеђен
ефикасан и
квалитетан
савјетодавни сервис
за пољопривреднике,
до половине 2007., а
најмање 80%
пољопривредника
активно укључено у
удружења и задруге,
до 2008.

Оперативни циљ 2.3.
 Најмање 3% (у 2007.) и
5% (до 2010.)
буџетских средстава
издвојено за
подстицање развоја
сеоског
предузетништва и
пољопривредне
производње

Пројекти:
7. Унапређење управљања земљиштем увођењем ГИС-а
8. Програм подстицаја пољопривредне производње (регресирање камата,
стимулације...)
9. Успостављање и изградња капацитета општинског савјетодавног сервиса за
пољопривреднике
10. Ревитализација земљорадничке задруге «Јединство-Озрен»
11. Повезивање произвођача са прерађивачима пољопривредних производа
12. Уређење корита Спрече са заштитом од поплава (суб-регионални пројекат)
13. Развој кластера прехрамбене производње (суб-регионални пројекат)
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Стратешки циљ 2: Развијено породично и сеоско предузетништво, са тржишно
оријентисаном пољопривредном производњом
Разлог:
И поред тога што је општина Петрово скоро у цјелини рурарно подручје, осим малог дијела
МЗ Петрово, гдје се налази административни центар општине, према процјенама, обрађује се
мање од 60% обрадивог земљишта. Тренутно се обрађује само земљиште у приватном
власништву, док се државно земљиште не обрађује и налази се у јако лошем стању.
SWOT анализа, као препреку озбиљном развоју пољопривредне производње на подручју
општине Петрово, наводи непостојање савјетодавне помоћи пољопривредницима као и
неповезивање пољопривредних произвођача, прерађивача и канала дистрибуције.
Шта подразумјевамо под овим циљем:
Под овим циљем подразумјева се искориштавање пољопривредних потенцијала општине
Петрово у смислу развијања тржишно оријентисане пољопривредне производње и стварање
повољних услова за развој породичног и сеоског предузетништва.
Кораци у процесу реализације стратешког циља:
За реализацију другог стратешког циља неопходно је остварити сљедећа три оперативна
циља:
2.1.Остварен сталан раст отварања нових породичних бизниса (најмање 50 у 2007., најмање
300 до краја 2010.)
2.2.Обезбијеђен ефикасан и квалитетан савјетодавни сервис за пољопривреднике, до
половине 2007., а најмање 80% пољопривредника активно укључено у удружења и
задруге, до 2008.
2.3.Најмање 3% (у 2007.) и 5% (до 2010.) буџетских средстава издвојено за подстицање
развоја сеоског предузетништва и пољопривредне производње.
Пројекти који доприносе остварењу циља:
7. Унапређење управљања земљиштем увођењем ГИС-а
8. Програм подстицаја пољопривредне производње (регресирање камата, стимулације...)
9. Успостављање и изградња капацитета општинског савјетодавног сервиса за
пољопривреднике
10. Ревитализација земљорадничке задруге «Јединство-Озрен» (укључујући студију
изводљивости која ће показати могућности и начине на које је могуће извршити
ревитализацију задруге, анализу стања, израду пословног плана...)
11. Повезивање произвођача са прерађивачима пољопривредних производа
Пројекат је мањег обима од пројекта успостављања суб-регионалног кластера прехрамбене
производње и, из тог разлога, за његову реализацију је потребно мање средстава и времена и
са његовом реализацијом се може отпочети у кратком временском периоду.
12. Уређење корита Спрече са заштитом од поплава (суб-регионални пројекат)
13. Развој кластера прехрамбене производње (суб-регионални пројекат)
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6.3. Искориштени природни ресурси и туристички потенцијали
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3
Економски искориштени природни ресурси и туристички потенцијали на
концепту одрживог развоја

Оперативни циљ 3.1.
 До 2009. отпочела
реализација најмање
двије веће
инвестиције (са
више од 100 нових
радних мјеста), од
2009. до 2012.
обезбијеђен
стабилан раст
инвестиција и нових
радних мјеста у
експлоатацији и
преради природних
ресурса

Оперативни циљ 3.2.
 До краја 2008.
развијена
приоритетна
туристичка
инфраструктура и
промовисани
туристички
потенцијали Озрена,
од 2009. до 2012.
обезбијеђен
стабилан раст
прихода и
запошљавања у
туризму

Оперативни циљ 3.3.
 Од 2008. уведено
редовно мјерење стања
кључних еколошких
индикатора и
обезбијеђена стална
побољшања стања
животне средине у
периоду 2009-2012.

Пројекти:
14. Мапирање природних ресурса и обједињавање истраживачке документације
15. Промоција најизгледнијих прилика и модалитета за инвеститоре
16. Подршка изради и промоцији традиционалних озренских производа домаће
радиности
17. Промоција туристичких потенцијала Озрена (кроз окупљање младих)
18. Реализација приоритетних пројеката према посебном акционом плану
(ЛЕАП)
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Стратешки циљ 3: Економски искориштени природни ресурси и туристички
потенцијали на концепту одрживог развоја
Разлог:
Анализа стања истиче, поред обрадивих површина и шумског богатства, и јединствене
минералне ресурсе као несумљиве ресурсе овог подручја. SWOT анализом је констатован
проблем недовољне истражености и занемариве еконосмске ефектуираност и природних и
туристичких потенцијала. Одређена истраживања минералних потенцијала овог подручја су
рађена прије 1992. године, међутим та истраживања се данас не користе или нису
расположива и задовољавајућа за активно искориштавање наведених ресурса и потенцијала.
Код туристичких потенцијала се посебно издваја Озрен као јединствено природно,
историјско, религијско, ловно, туристички атрактивно подручје. Такође, постоје и
потенцијали за развој бањско-рекреативног, спортског и омладинског (кампинг), вјерског и
ловног туризма.
Шта подразумјевамо под овим циљем:
Под овим циљем се подразумјева обједињавање и допуњавање постојеће истраживачке
документације, истраживања природних ресурса са којима располаже подручје општине
Петрово, промоција тих ресурса према потенцијалним инвеститорима и проналажење
најпогоднијих модалитета инвестирања.
Такође овим циљем општина Петрово намјерава искористити прилику која јој стоји на
располагању проактивним приступом стварању специфичне туристичке инфраструктуре и
понуде Озрена у оквиру ширих развојних туристичких стратегија / кластера. Стварањем
атрактивних туристичких дестинација, адаптацијом објеката за масовнији боравак туриста и
организовањем туристичких манифестација карактеристичних за ово подручје постепено ће
се обликовати јединствени туристички имиџ Озрена и Петрова.
Кораци у процесу реализације стратешког циља:
Реализација сљедећа три оперативна циља воде до остваривања трећег стратешког циља:
3.1.До 2009. отпочела реализација најмање двије веће инвестиције (са више од 100 нових
радних мјеста), од 2009. до 2012. обезбијеђен стабилан раст инвестиција и нових радних
мјеста у експлоатацији и преради природних ресурса
3.2.До краја 2008. развијена приоритетна туристичка инфраструктура и промовисани
туристички потенцијали Озрена, од 2009. до 2012. обезбијеђен стабилан раст прихода и
запошљавања у туризму
3.3.Од 2008. уведено редовно мјерење стања кључних еколошких индикатора и обезбијеђена
стална побољшања стања животне средине у периоду 2009-2012.
Пројекти који доприносе остварењу циља:
14. Мапирање природних ресурса и обједињавање истраживачке документације
(донијети одлуку о томе шта је неопходно мапирати и на који начин, састављање
инвентара природних ресурса са свим неопходним информацијама, проналажење и
обједињавање постојеће истраживачке документације, приједлози и препреке за
кориштење)
15. Промоција најизгледнијих прилика и модалитета за инвеститоре
(пројекат се односи на прављење плана промоције, проналажење потенцијалних и
заинтересованих инвеститора, проналажење одговарајућих модалитета инвестирања,
дефинисање начина промоције и коначно представљање и промоција резултата пројекта
мапирања природних ресурса са којима подручје располаже)
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16. Подршка изради и промоцији традиционалних озренских производа домаће радиности
17. Промоција туристичких потенцијала Озрена (кроз окупљање младих)
18. Реализација приоритетних пројеката према посебном акционом плану (ЛЕАП)
Под приоритетним пројектима се подразумјевају пројекти према Локалном еколошком
акционом плану чији ће обухват, активности, динамика и учесници у имплементацији бити
дефинисани у оквиру плана имплементације ЛЕАП-а.
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6.4. Побољшати комуналну и друштвену инфраструктуру
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4
Битно побољшана комунална и друштвена инфраструктура

Оперативни циљ 4.1.
 Од 2007. уведено
вишегодишње
капитално и
финансијско
планирање;
осигурана стална
унапређења
комуналне
инфраструктуре у
периоду 2008-2012,
према приоритетима
дефинисаним од
стране грађана

Оперативни циљ 4.2.
Обновљене и знатно
унапријеђене
традиционалне
културне, друштвене и
спортске
манифестације, до
2009.; од половине 2008.
осигурано мјесечно
одржавање културних,
друштвених и спорстких
активности

Оперативни циљ 4.3.
 Унапређена
инфраструктура за
развој спортскорекреативних
активности до краја
2009. године

Пројекти:
19. Израда програма капиталног инвестирања и вишегодишњег финансијског
планирања
20. Туристичко обогаћивање и промовисање традиционалних манифестација и
обичаја
21. Реновирање дома културе (пословно-културни центар)
22. Обнављање културно-просвјетне заједнице «Просвета» и културноумјетничких друштава
23. Организовање умјетничких колонија и догађаја (изложбе, представе, сусрети,
такмичења..)
24. Изградња полуотвореног спортског објекта малих спортова (Спортски
центар – Какмуж)
25. Развој извиђачког центра за креативне активности, сусрете и кампове за
младе
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Стратешки циљ 4: Битно побољшана комунална и друштвена инфраструктура
Разлог:
SWOT анализа је као једну од слабости Петрова издвојила неразвијену комуналну
инфраструктуру. Анализа општинског буџета је показала да је очигледно да се очекивани
ниво финансирања развојних пројеката и капиталног инвестирања за изградњу комуналне и
друге инфраструктуре неће моћи обезбиједити из општинског буџета. Али управо из овог
разлога, важно је обезбиједити знатно квалитетније финансијско управљање него у
претходном периоду и увести вишегодишње финансијско планирање. Такође, постојећи ниво
одвијања друштвеног, културног и спортског живота далеко је испод квалитета живота
потребног за амбициознији развој општине и њено демографско подмлађивање.
Шта подразумјевамо под овим циљем:
Под овим циљем подразумијевамо постепену изградњу комуналне, друштвене, културне и
спортске инфраструктуре и битно обогаћивање друштвеног, културног и спортског живота,
који ће учинити Петрово угодним мјестом за живот и посјећивање. Реализација овог циља ће
знатно допринијети задржавању младих у Петрову што је један од основних предуслова за
остваривање сљедећег циља који се односи на подмлађену заједницу и стварање
конкурентних људских ресурса.
Кораци у процесу реализације стратешког циља:
Реализација овог стратешког циља биће омогућена правовременом и одговарајућом
реализацијом сљедећа три стратешка циља:
4.1. Од 2007. уведено вишегодишње капитално и финансијско планирање; осигурана стална
унапређења комуналне инфраструктуре у периоду 2008-2012, према приоритетима
дефинисаним од стране грађана
4.2. Обновљене и знатно унапријеђене традиционалне културне, друштвене и спортске
манифестације, до 2009.; од половине 2008. осигурано мјесечно одржавање културних,
друштвених и спорских активности
4.3 Унапређена инфраструктура за развој спортско-рекреативних активности до краја 2009.
године
Пројекти који доприносе остварењу циља:
19. Израда програма капиталног инвестирања и вишегодишњег финансијског планирања
20. Туристичко обогаћивање и промовисање традиционалних манифестација и обичаја
21. Реновирање дома културе (пословно-културни центар)
22. Обнављање културно-просвјетне заједнице «Просвета» и културно-умјетничких
друштава
23. Организовање умјетничких колонија и догађаја (изложбе, представе, сусрети,
такмичења..)
24. Изградња полуотвореног спортског објекта малих спортова (Спортски центар –
Какмуж)
25. Развој извиђачког центра за креативне активности, сусрете и кампове за младе
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6.5. Подмлађена заједница и конкурентни људски ресурси
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5
Демографски обновљена и подмлађена заједница, са конкурентним људским
ресурсима и развијеним предузетништвом младих

Оперативни циљ 5.1.
 Осигуран сталан
раст активног
учешћа и
иницијатива младих
у раду општинске
скупштине и
администрације

Оперативни циљ 5.2.
 Од 2007. уведени
нови образовни
програми према
потребама нове
економије
(предузетништво,
ИТ...), а од 2008.
осигурано стално
прилагођавање
програма
образовања, обуке и
преквалификације
актуелним и
перспективним
потребама МСП

Оперативни циљ 5.3.
 Остварен сталан раст
отварања предузећа и
радњи од стране
младих предузетника
(најмање 15 до краја
2008. и најмање 100 до
краја 2010.)

Пројекти:
26.«Озренци on-line» - мапирање и привлачење људског капитала Озрена у
дијаспори
27.Успостављање савјета младих (при кабинету начелника и општинској
скупштини)
28.Преквалифације за познатог послодавца
29.Омладинско предузетништво
30.Успостављање инкубатора за младе предузетнике
31.Формирање (ре)креативног кампа за младе на локацији Чавчиновац
32. Изградња капацитета за управљање развојем
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Стратешки циљ 5: Демографски обновљена и подмлађена заједница, са конкурентним
људским ресурсима и развијеним предузетништвом младих
Разлог:
Лоша демографска структура становништва се може, прије свега, поправити побољшањем
животних услова који ће довести до заустављања одлива младих и образованих кадрова који
могу бити носиоци нових технолошких промјена и осавремењавања привредне активности у
складу са свјетским трендовима. Млади представљају важан, неискориштен потенцијал и
најперспективнији дио друштвеног и људског капитала којим Петрово располаже.
Шта подразумјевамо под овим циљем:
Под овим циљем се подразумјева активирање потенцијала младих и образованих кадрова
Петрова без обзира на то да ли живе у Петрову или негдје друго (дијаспора). Стварање
конкурентних људских ресурса је немогуће без квалитетних образовних програма као и
обезбјеђивања могућности сталног учења и прилагођавања потребама тржишта радне снаге
што је такође обухваћено у оквиру овог циља.
Кораци у процесу реализације стратешког циља:
Реализација овог стратешког циља ће бити омогућена путем реализације слиједећих
оперативних циљева:
5.1.Осигуран сталан раст активног учешћа и иницијатива младих у раду општинске
скупштине и администрације
5.2.Од 2007. уведени нови образовни програми према потребама нове економије
(предузетништво, ИТ...), а од 2008. осигурано стално прилагођавање програма
образовања, обуке и преквалификације актуелним и перспективним потребама МСП
5.3. Остварен сталан раст отварања предузећа и радњи од стране младих предузетника
(најмање 15 до краја 2008. и најмање 100 до краја 2010.)
Пројекти који доприносе остварењу циља:
26. «Озренци on-line» - мапирање и привлачење људског капитала Озрена у дијаспори
27. Успостављање савјета младих (при кабинету начелника и општинској скупштини)
28. Преквалифације за познатог послодавца
Преквалификације незапослених на захтјев послодаваца којима су потребни радници
одређених квалификација и који ће након преквалификације запослити обучене раднике.
29. Омладинско предузетништво
Пројекат је намјењен ученицима завршних разреда средњих школа. Пројекат је
дизајниран тако да ученици прођу кроз цијели животни циклус једног предузећа и науче
како да поступају када су пред њима проблеми, препреке и успјеси.
30. Успостављање инкубатора за младе предузетнике
31. Формирање (ре)креативног кампа за младе на локацији Чавчиновац (по фазама, уз
подршку Владе РС и Цркве, know-how Истраживачког кампа Петница...)
32. Изградња капацитета за управљање развојем (техничко и стручно оспособљавање за
управљање имплементацијом стратегије, праћење имплементације и ажурирање
стратегије развоја)
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7. Матрица развоја Петрова
Визија развоја
Петрово 2020. – у кругу развијених општина
Препознатљиво по приликама за квалитетан живот и уносно пословање,
здрава, подмлађена, напредна средина са стабилним демографским растом,
око 1.000 предузетничких породичних бизниса и одрживих домаћинстава,
преко 100 растућих малих и средњих предузећа,
са квалитетним запошљавањем и улагањима у друштвену инфраструктуру,
заједница која живи у пуном складу са природним и духовним богатством Озрена.

Стратешки циљеви

Оперативни циљеви

1. Изграђена физичка и
пословна
инфраструктура за
развој малих и средњих
предузећа

1.1. Креирана и усвојена просторно-планска документација,
усклађена према динамици остваривања стратешких и
оперативних циљева
1.2. Изграђене најмање двије пословне зоне за најмање петсто
радних мјеста, до 2009.
1.3. Обезбијеђено пружање информационих, административних и
пословних услуга предузетницима, МСП и инвеститорима, од
половине 2007.
2.1. Остварен сталан раст отварања нових породичних бизниса
(најмање 50 у 2007., најмање 300 до краја 2010.)
2.2. Обезбијеђен ефикасан и квалитетан савјетодавни сервис за
пољопривреднике, до половине 2007., а најмање 80%
пољопривредника активно укључено у удружења и задруге,
до 2008.
2.3. Најмање 3% (у 2007.) и 5% (до 2010.) буџетских средстава
издвојено за подстицање развоја сеоског предузетништва и
пољопривредне производње.

2. Развијено породично
и сеоско
предузетништво, са
тржишно
оријентисаном
пољопривредном
производњом

Пројекти
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Израда просторног плана општине Петрово
Израда регулационог плана за локалитет Калуђерица
Пројектовање и опремање пословне зоне Сочковац
Пројектовање и опремање пословне зоне Петрово
Просторно ширење пословне зоне Карановац
Успостављање мулти-сервис центра за предузетнике,
МСП и инвеститоре

7. Унапређење управљања земљиштем увођењем ГИСа
8. Програм подстицаја пољопривредне производње
(регресирање камата, стимулације...)

9. Успостављање и изградња капацитета општинског
савјетодавног сервиса за пољопривреднике

10. Ревитализација земљорадничке задруге «ЈединствоОзрен»

11. Повезивање произвођача са прерађивачима
пољопривредних производа

12. Уређење корита Спрече са заштитом од поплава (субрегионални пројекат)

13. Развој кластера прехрамбене производње (субрегионални пројекат)

24

3. Економски
искориштени природни
ресурси и туристички
потенцијали на
концепту одрживог
развоја

4. Битно побољшана
комунална и друштвена
инфраструктура

3.1. До 2009. отпочела реализација најмање двије веће
инвестиције (са више од 100 нових радних мјеста), од 2009. до
2012. обезбијеђен стабилан раст инвестиција и нових радних
мјеста у експлоатацији и преради природних ресурса
3.2. До краја 2008. развијена приоритетна туристичка
инфраструктура и промовисани туристички потенцијали
Озрена, од 2009. до 2012. обезбијеђен стабилан раст прихода
и запошљавања у туризму
3.3. Од 2008. уведено редовно мјерење стања кључних еколошких
инд. и обезбијеђена стална побољшања стања животне
средине у периоду 2009-2012.
4.1. Од 2007. уведено вишегодишње капитално и финансијско
планирање; осигурана стална унапређења комуналне
инфраструктуре у периоду 2008-2012, према приоритетима
дефинисаним од стране грађана
4.2. Обновљене и знатно унапријеђене традиционалне културне и
друштвене манифестације, до 2009.; од половине 2008.
осигурано мјесечно одржавање културних и друштвених
активности
4.3. Унапређена инфраструктура за развој спортско-рекреативних
активности до краја 2009. године

14. Мапирање природних ресурса и обједињавање
истраживачке документације

15. Промоција најизгледнијих прилика и модалитета за
инвеститоре
16. Подршка изради и промоцији традиционалних
озренских производа домаће радиности
17. Промоција туристичких потенцијала Озрена (кроз
окупљање младих)
18. Реализација приоритетних пројеката према посебном
акционом плану (ЛЕАП)

19. Израда програма капиталног инвестирања и
вишегодишњег финансијског планирања

20. Туристичко обогаћивање и промовисање
традиционалних манифестација и обичаја

21. Реновирање дома културе (пословно-култ.центар)
22. Обнављање културно-просвјетне заједнице «Просвета»
и културно-умјетничких друштава

23. Организовање умјетничких колонија и догађаја
(изложбе, представе, сусрети, такмичења..).

24. Изградња полуотвореног спортског објекта малих
спортова (Спортски центар – Какмуж)

25. Развој извиђачког центра за креативне активности,
сусрете и кампове за младе

5. Демографски
обновљена и
подмлађена заједница,
са конкурентним
људским ресурсима и
развијеним
предузетништвом
младих

5.1. Осигуран сталан раст активног учешћа и иницијатива младих
у раду општинске скупштине и администрације
5.2. Од 2007. уведени нови образовни програми према потребама
нове економије (предузетништво, ИТ...), а од 2008. осигурано
стално прилагођавање програма образовања, обуке и
преквалификације актуелним и перспективним потребама
МСП
5.3. Остварен сталан раст отварања предузећа и радњи од стране
младих предузетника (најмање 15 до краја 2008. и најмање
100 до краја 2010.)

26. «Озренци on-line» - мапирање и привлачење људског
капитала Озрена у дијаспори
Успостављање савјета младих
Преквалифације за познатог послодавца
Омладинско предузетништво
Успостављање инкубатора за младе предузетнике
Формирање (ре)креативног кампа за младе на локацији
Чавчиновац
32. Изградња капацитета за управљање развојем

27.
28.
29.
30.
31.
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8. Полазна матрица актера и улога у имплементацији Стратегије развоја Петрова
Улоге(
):
Актери(
):

Учешће у имплементацији

Усваја дио буџета за
имплементацију стратегије

Општинска
скупштина

Начелник општине

Учешће у финансирању

- Формира Канцеларију за
управљање општинским
развојем
- Даје радне налоге за
формирање тимова и учешће
општинске управе у реализацији
пројеката

- Предлаже дио буџета за
имплементацију стратегије
- Обезбјеђује потребно
суфинансирање из других извора
(Влада РС, донатори...)

Партнерска група за
развој Петрова

- Разрада пројеката и припрема
за имплементацију
Канцеларија за
- Осигурање избора квалитетних
управљање
општинским развојем партнера за имплементацију
пројеката

Одјељења и одсјеци у
општинској управи

- Промоција стратегије и пројеката
према потенцијалним
суфинансијерима

Учешће у праћењу и евалвацији
- Разматра годишње извјештаје о
реализацији стратегије
- Усваја приједлоге за ажурирање
стратегије
- Разматра кварталне извјештаје о
реализацији стратегије и пројеката
- Предузима мјере за унапређење
реализације
- Подноси годишњи извјештај о
реализацији стратегије
- Подноси приједлоге за ажурирање
стратегије
- Разматра полугодишње извјештаје о
реализацији стратегије и пројеката
- Даје приједлоге за унапређење
реализације и ажурирање стратегије
- Израда система индикатора за праћење и
евалвацију реализације стратегије и
пројеката
- Припрема подлога и извјештавање о
реализацији стратегије и пројеката
- Припрема приједлога за унапређење
реализације и ажурирање стратегије

- Обезбјеђују потребне податке
из свог дјелокруга
- Учествују у реализацији
одговарајућих пројеката
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- Учествује у реализацији
пројеката израде просторног и
- Одјељење за општу
регулационог плана као и
управу, имовинскопројектовање и опремање
правне односе,
пословних зона и других
урбанизам и грађење
одговарајућих пројеката
- Учествују у реализацији
пројеката: успостављање мултисервис центра за предузетнике,
МСП и инвеститоре, програм
подстицаја пољопривредне
- Одјељења за
привреду, финансије и производње, успостављање и
изградња капацитета општ.
друштвене
Сервиса за пољопривреднике,
дјелатности
ревитализација ЗЗ, повезивање
произвођача са прерађивачима
пољ.производа и осталих
пројеката
- Учествује у реализацији
Завод за запошљавање одговарајућих пројеката
(Преквалификације за познатог
РС
послодавца)
- Учествује у реализацији
одговарајућих пројеката
Центар за културу и
(организовање умјетничких
образовање Петрово
колонија и догађаја)
- Учествује у реализацији
одговарајућих пројеката у
Туристичка
организација Петрово подручју развоја туристичке
понуде Петрова
- Пружају стручну помоћ /
Локалне невладине

- Припрема подлога и извјештавање о
реализацији стратегије и пројеката

- Припрема подлога и извјештавање о
реализацији стратегије и пројеката

Обезбјеђује суфинансирање
пројекта успостављања инкубатора
за младе предузетнике и других
одговарајућих пројеката
- Учешће у промоцији стратегије и
пројеката према потенцијалним
суфинансијерима из донаторске
заједнице
- Учешће у промоцији стратегије и
пројеката према потенцијалним
суфинансијерима из донаторске
заједнице
- Промоција стратегије и пројеката

- Припрема подлога за праћење и
евалвацију одговарајућих пројеката
- Путем учешћа у Партнерској групи за
развој Петрова
- Припрема подлога за праћење и
евалвацију одговарајућих пројеката
- Путем учешћа у Партнерској групи за
развој Петрова
- Припрема подлога за праћење и
евалвацију одговарајућих пројеката
- Путем учешћа у Партнерској групи за
развој Петрова
- Припрема подлога за праћење и
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реализују пројекте у подручјима
у којима могу демонстрирати
одговарајуће стручне референце
- Корисници дијела пројеката
(према разрађеним пројектним
приједлозима)
Ресорна министарства и агенције РС
Учествују у реализацији
пројеката који доприносе
остварењу стратешког циља 2.
- Министарство
развијено породично и сеоско
пољопривреде,
предузетништво, са тржишно
шумарства и
оријентисаном
водопривреде
пољ.производњом и других
одговарајућих пројеката
Учествују у реализацији
- Министарство
пројеката успостављања и
привреде, енергетике
опремања пословних зона и
и развоја
других одговарајућих пројеката
Учествују у реализацији
- Министарство за
пројеката израде просторнопросторно уређење,
планске документације и других
грађевинарство и
одговарајућих пројеката
екологију
Учествују у реализацији пројекта
успостављања инкубатора за
- Министарство за
пладе предузетнике, формирање
просвјету и културу
(ре)креативног капма за младе и
других одговарајућих пројеката
Промоција стратегије и
- Министарство за
пројеката према донаторима
економске односе и
координацију
организације и
НЕРДА

према потенцијалним
суфинансијерима из донаторске
заједнице

евалвацију одговарајућих пројеката
- Путем учешћа у Партнерској групи за
развој Петрова

Суфинансирање одговарајућих
пројеката

Евалвација пројеката у чијој
имплементацији директно учествује
(пружајући стручну, финансијску или
било коју другу врсту подршке)

Суфинансирање одговарајућих
пројеката

Суфинансирање одговарајућих
пројеката
Суфинансирање одговарајућих
пројеката

Суфинансирање одговарајућих
пројеката

Евалвација пројеката у чијој
имплементацији директно учествује
(пружајући стручну, финансијску или
било коју другу врсту подршке)
Евалвација пројеката у чијој
имплементацији директно учествује
(пружајући стручну, финансијску или
било коју другу врсту подршке)
Евалвација пројеката у чијој
имплементацији директно учествује
(пружајући стручну, финансијску или
било коју другу врсту подршке)
Евалвација пројеката у чијој
имплементацији директно учествује
(пружајући стручну, финансијску или
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било коју другу врсту подршке)

- Министарство за
породицу, спорт и
омладину

- Министарство
трговине и туризма

- Републичка агенција
за развој МСП - РАРС

Специјализоване
образовне,
истраживачке и
консултантске
организације

Учествују у реализацији пројекта
успостављања инкубатора за
младе предузетнике, формирање
(ре)креативног кампа за младе,
наткривање полигона малих
спортова, реновирање дом а
извиђача и других одговарајућих
пројеката
- Учествује у реализацији
одговарајућих пројеката из
подручја развоја туристичке
понуде Петрова
Учествују у реализацији
пројеката успостављања и
опремања пословних зона,
успостављања мулти-сервис
центра за МСП, успостављања
инкубатора за младе
предузетнике и других
одговарајућих пројеката
- Пружају стручну помоћ /
реализују пројекте у подручјима
у којима могу демонстрирати
одговарајуће стручне референце

Обезбјеђује суфинансирање
пројекта успостављања инкубатора
за младе предузетнике, формирање
(ре)креативног кампа за младе,
наткривање полигона малих
спортова, реновирање дом а
извиђача и других одговарајућих
пројеката

Евалвација пројеката у чијој
имплементацији директно учествује
(пружајући стручну, финансијску или
било коју другу врсту подршке)

Учествују у финансирању и
праћењу имплементације

Евалвација пројеката у чијој
имплементацији директно учествује
(пружајући стручну, финансијску или
било коју другу врсту подршке)

Обезбјеђује суфинансирање
пројекта успостављања инкубатора
за младе предузетнике и других
одговарајућих пројеката

Евалвација пројеката у чијој
имплементацији директно учествује
(пружајући стручну, финансијску или
било коју другу врсту подршке)

- Припрема подлога за праћење и
евалвацију одговарајућих пројеката
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9. Генерални план имплементације стратегије
Стратешки циљ 1: Изграђена физичка и пословна инфраструктура за развој малих и средњих предузећа
Трајање и вријеме имплементације

Пројекти по стратешким
циљевима

2007

2008

2009 2010 2011 2012

Процијењена
Могући
вриједност финансијер/и
пројекта
и постотак
(КМ)
финансирања

Могући
имплементатор/и

1. Израда просторног плана
општине Петрово

60.000 Буџет (100%) Спец.орг. са стручним
реф. + општински тим

2. Израда регулационог плана за
локалитет Калуђерица1

30.000 Буџет (100%) Спец.орг. са стручним
реф. + општински тим

3. Пројектовање и опремање
пословне зоне Сочковац

400.000 Буџет (30%), Пројектни тим
Донатор (70%) (привр.друш. за
управљање пословним
зонама (пз))

4. Пројектовање и опремање
пословне зоне Петрово

200.000 Буџет (20%), Пројектни тим
Донатор (80%) (привредно друштво
за управљање пз)

5. Просторно ширење пословне зоне
Карановац

150.000 Буџет (20%), Пројектни тим
Донатор (80%) (привредно друштво
за управљање пз)
30.000 Буџет (50%). Одјељење за привреду
Донатор (50%)

6. Успостављање мулти-сервис центра
за предузетнике, МСП и инвеститоре

1

С обзиром да се први дио пројекта реализује у 2006. години плаћање половине пројекта ће бити обављено у 2006.
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Стратешки циљ 2: Развијено породично и сеоско предузетништво, са тржишно оријентисаном пољопривредном производњом
Трајање и вријеме имплементације

Пројекти по стратешким
циљевима

2007
7. Унапређење управљања
земљиштем увођењем ГИС-а
8. Програм подстицаја
пољопривредне производње

2008

2009 2010 2011 2012

Процијењена
Могући
вриједност финансијер/и и
Могући
пројекта
постотак
имплементатор/и
(КМ)
финансирања
70.000 Донатор (100%) Пољопривредни
институт Бања Лука
600.000 Буџет (30%),
Донатор (70%)

Одјељење за
привреду

9. Успостављање и изградња
капацитета опш. савјетодавног
сервиса за пољопривреднике
10. Ревитализација земљорадничке
задруге «Јединство-Озрен»

30.000 Буџет (40%),
Донатор (60%)

Одјељење за прив. +
спец.орг.са
стручним реф.

24.000 Буџет (40%),
Донатор (60%)

Пројектни тим
(представници ЗЗ,
опш. и локалних пољ.
удр., уз подршку
консултаната)

11. Повезивање произвођача са
прерађивачима пољопривредних
производа
12. Уређење корита Спрече са
заштитом од поплава (субрегионални пројекат)
13. Развој кластера прехрамбене
производње (суб-регионални
пројекат)

100.000 Буџет (15%),
Донатор (85%)
Дефинисаће се
студијом
изводљивости
1.000.000 Буџет (10%),
Донатор (90%)

Одј.за привреду +
НВО са стручним
референацама

Спец. орг. са
стручним
референцама
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Стратешки циљ 3: Економски искориштени природни ресурси и туристички потенцијали на концепту одрживог развоја
Трајање и вријеме имплементације

Пројекти по стратешким
циљевима

2007
14. Мапирање природних ресурса и
обједињавање истраживачке
документације
15. Промоција најизгледнијих
прилика и модалитета за
инвеститоре
16. Подршка изради и промоцији
трад. озренских производа домаће
радиности
17. Промоција туристичких
потенцијала Озрена (кроз
окупљање младих)
18. Реализација приоритетних
пројеката према посебном
акционом плану (ЛЕАП)

2008

2009 2010 2011 2012

Процијењена
Могући
вриједност финансијер/и и
Могући
пројекта
постотак
имплементатор/и
(КМ)
финансирања
30.000 Буџет (40%),
Донатор (60%)

50.000 Буџет (20%),
Донатор (80%)

Пројектни тим уз
подршку канц. за
управљање развојем
Пројектни тим +
специјализована
организација
НВО са стручним
референцама

20.000 Буџет (40%),
Донатор (60%)

НВО са стручним
референцама

30.000 Буџет (40%),
Донатор (60%)

Дефинисати
након израде
ЛЕАП-а
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Стратешки циљ 4: Битно побољшана комунална и друштвена инфраструктура
Трајање и вријеме имплементације

Пројекти по стратешким
циљевима

2007
19. Израда програма капиталног
инвестирања и вишегодишњег
финансијског планирања
20. Туристичко обогаћивање и
промовисање традиционалних
манифестација и обичаја
21. Реновирање дома културе
(пословно-културни центар)

2008

2009 2010 2011 2012

Процијењена
Могући
вриједност финансијер/и и
Могући
пројекта
постотак
имплементатор/и
(КМ)
финансирања
15.000 Буџет (40%),
Донатор (60%)

Специјализована
орг./општински тим

20.000 Буџет (50%),
Донатор (50%)

НВО са стручним
референцама

10.000 Буџет (100%)

Партнерство јавног и
приватног сектора

(за иницијалну
пројектну док.)

22. Обнављање «Просвете» и
културно-умјетничких друштава

60.000 Буџет (20%)
Донатори (80%)

23. Организовање умјетничких
колонија и догађаја (изложбе,
представе, сусрети, такм..).
24. Изградња полуотвореног
спортског објекта малих спортова
(Спортски центар – Какмуж)

Центар за културу
30.000 Буџет (60%),
Донатори (40%)

25. Развој извиђачког центра за
креативне активности, сусрете
и кампове за младе

100.000 Буџет (20%)

Пројек. тим (предс.
Дијаспора (10%) основне школе,
Предузећа (10%) савјета МЗ Какмуж,
Мин.просвј.(20%) општине и спотског
Мин.за породицу, савеза) уз стручну
омл.и спорт (40%) подршку
консултаната
Буџет
(20%)
Одред
извиђача „Св.
100.000
Мин.спорта (40%) Никола“ Петрово
Донатори (40%)
Власт.уч. (20%)
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Стратешки циљ 5: Демографски обновљена и подмлађена заједница, са конкурентним људским ресурсима и развијеним
предузетништвом младих
Трајање и вријеме имплементације

Пројекти по стратешким
циљевима

2007
26. «Озренци on-line» - мапирање и
привлачење људског капитала
Озрена у дијаспори
27. Успостављање савјета младих
(при кабинету начелника и
општинској скупштини)
28. Преквалифације за познатог
послодавца
29. Омладинско предузетништво

30. Успостављање инкубатора за
младе предузетнике
31. Формирање (ре)креативног
кампа за младе на локацији
Чавчиновац
32. Изградња капацитета за
управљање развојем

2008

2009 2010 2011 2012

Процијењена
Могући
вриједност финансијер/и и
Могући
пројекта
постотак
имплементатор/и
(КМ)
финансирања
30.000 Буџет (50%),
Донатор (50%)
-

40.000 Буџет (10%),
Пред. (10%),
Донатор (80%)
13.000 Буџет (20%),
(годишње) Донатор (80%)
300.000 Буџет (10%),
Донатор (90%)
50.000 Буџет (10%)
(студија Донатор (90%)
изводљивости)
15.000 Буџет (30%),
Донатор (70%)

НВО са стручним
референцама
- Општински тим

Завод за запош. и
спец.орг/пред. са
референцама
Фондација Млади
предузетници +
средњошк. центар
Локална НВО
младих/пословни
инкубатор
Локална НВО +
спец.орг. са
стручним реф.
Спец.орг.са
стручним реф.
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10. Пројектни акциони планови
Оперативни циљ: 1.2. Изграђене најмање двије
пословне зоне за најмање петсто радних мјеста,
до 2009.
Назив пројекта: 3. Пројектовање и опремање пословне зоне Сочковац

Стратешки циљ: 1. Изграђена физичка и пословна
инфраструктура за развој малих и средњих предузећа

Кратак опис
пројекта

Очекивани
резултати

Главне активности

Главни ризици

Трајање и вријеме
реализације пројекта

Подразумијева детаљно урбанистичко пројектовање, инфраструктурно уређење и
припрему локације у мјесту Сочковац (површине од 134,70 ха, која је Урбанистичким
планом из 1977. добила статус индустријског земљишта) за предузетнике и привредне
инвеститоре. Након комплетирања планске документације и обезбјеђивања основне
комуналне инфраструктуре, микролокације ће бити под врло повољним условима
понуђене локалним привредницима и потенцијалним инвеститорима из окружења,
укључујући и иностране инвеститоре. Све процедуре и одобрења за рад у пословној
зони биће максимално поједностављени.
- Разрађен Урбанистички пројекат Пословне зоне
- Извршена парцелизација са плановима адаптације постојећих објеката и градње
нови објеката и отворених површина
- Секторска расподјела пословне зоне (по дјелатностима)
- План уређења инфраструктуре
- Административне услуге за отпочињање рада у пословној зони организоване по
принципу «све на једном мјесту и за најкраће вријеме»
- Дефинисани услови и стимулације за предузећа у пословној зони
- Припремљен план промоције пословне зоне са промотивним материјалима
- Најмање 500 потенцијалних корисника и инвеститора упознато са приликама и
олакшицама које нуди пословна зона
- Најмање 40 предузећа са нових 400 радних мјеста отпочело да ради у пословној
зони
Формирање пројектног тима за разраду пројектног задатка
Рјешавање имовинских односа и књижење на општину Петрово
Разрада Урбанистичког пројекта
Анализа инфраструктуре и израда плана развоја инфраструктуре
Идентификација потенцијалних корисника и инвеститора
Организовање административних услуга за пословну зону
Дефинисање услова и олакшица за потенцијалне кориснике и инвеститоре
Припрема плана промоције и промотивних материјала
Активности промоције
Склапање уговора са корисницима и инвеститорима
Неријешени имовински односи
Финансирање комуналне инфраструктуре
Неефикасно управљање пројектом
Слаб одзив инвеститора
Довођење прљавих технологија
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Процијењена вриједност пројекта: 400.000 КМ
Процијењени трошкови у 2007. год.: 150.000 КМ
Извори финансирања пројекта (финансијер и проценат финансирања): Буџет (30%), Донатор (70%)
Кључни потенцијални учесници
Главни имплементатор: Пројектни тим
Директни корисници
Индиректни корисници
(привр. друштво за управљање посл. зонама )
Локални привредници
Општинска управа
Инвеститори (домаћи и
Завод за запошљавање
Партнери на имплементацији пројекта:
инострани)
Незапослено локално
Банке
РАРС РС
становништво
Мониторинг и евалуација пројекта: Канцеларија за управљање развојем и Партнерска група за развој Петрова
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Стратешки циљ:
Оперативни циљ:
1. Изграђена физичка и пословна инфраструктура за
1.2. Изграђене најмање двије пословне зоне за
развој малих и средњих предузећа
најмање петсто радних мјеста, до 2009.
Назив пројекта: 4. Пројектовање и опремање пословне зоне Петрово

Кратак опис пројекта

Очекивани резултати

Главне активности

Главни ризици

Трајање и вријеме
реализације пројекта

Подразумијева детаљно урбанистичко пројектовање, инфраструктурно уређење и
припрему локације у мјесту Петрово (површине од 19,49 ха, која је Урбанистичким
планом из 2004. добила статус индустријског земљишта) за предузетнике и
привредне инвеститоре. Након комплетирања планске документације и
обезбјеђивања основне комуналне инфраструктуре, микролокације ће бити под
врло повољним условима понуђене локалним привредницима и потенцијалним
инвеститорима из окружења, укључујући и иностране инвеститоре. Све процедуре
и одобрења за рад у пословној зони биће максимално поједностављени.
- Разрађен Урбанистички пројекат Пословне зоне
- Извршена парцелизација са плановима адаптације постојећих објеката и градње
нови објеката и отворених површина
- Секторска расподјела пословне зоне (по дјелатностима)
- План уређења инфраструктуре
- Административне услуге за отпочињање рада у пословној зони организоване
по принципу «све на једном мјесту и за најкраће вријеме»
- Дефинисани услови и стимулације за предузећа у пословној зони
- Припремљен план промоције пословне зоне са промотивним материјалима
- Најмање 200 потенцијалних корисника и инвеститора упознато са приликама и
олакшицама које нуди пословна зона
- Најмање 20 предузећа са нових 200 радних мјеста отпочело да ради у пословној
зони
Формирање пројектног тима за разраду пројектног задатка
Рјешавање имовинских односа
Разрада Урбанистичког пројекта
Анализа инфраструктуре и израда плана развоја инфраструктуре
Идентификација потенцијалних корисника и инвеститора
Организовање административних услуга за пословну зону
Дефинисање услова и олакшица за потенцијалне кориснике и инвеститоре
Припрема плана промоције и промотивних материјала
Активности промоције
Склапање уговора са корисницима и инвеститорима
Неријешени имовински односи
Финансирање комуналне инфраструктуре
Неефикасно управљање пројектом
Слаб одзив инвеститора
Довођење прљавих технологија
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Процијењени трошкови у 2007. години: 60.000
КМ
Извори финансирања пројекта (финансијер и проценат финансирања): Буџет (20%), донатор (80%)
Процијењена вриједност пројекта у КМ: 200.000 КМ

Кључни потенцијални учесници
Директни корисници
Индиректни корисници Главни имплементатор: Пројектни тим (привр.
друштво за управљање пословним зонама
Локални привредници
Општинска управа
Инвеститори (домаћи и
Завод за запошљавање
Партнери на имплементацији пројекта:
инострани)
Незапослено локално
Банке
РАРС РС
становништво
Мониторинг и евалуација пројекта: Канцеларија за управљање развојем и Партнерска група за развој Петрова
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Оперативни циљ
1.3. Обезбијеђено пружање информационих,
административних и пословних услуга
предузетницима, МСП и инвеститорима, од
половине 2007.
Назив пројекта:
6. Успостављање мулти-сервис центра за предузетнике, МСП и инвеститоре

Стратешки циљ
1. Изграђена физичка и пословна инфраструктура
за развој малих и средњих предузећа

Кратак опис пројекта:

Очекивани резултати:

Главне активности:

Са циљем поједностављења администативних процедура и успостављања
система лакшег и бржег добијања информација и обезбјеђење основних услуга
инвеститорима и МСП, као посебна канцеларија при Кабинету начелника,
успоставља се посебан центар (2-3 запослена). Након идентификације услуга и
информација које су потребне предузећима и инвеститорима особље центра ће се
оспособити за пружање дефинисаних услуга и прикупљање неопходних
информација. Центар ће, такође, успоставити сарадњу са релевантним локалним,
регионалним, ентитетским и државним институцијама и омогућити
предузетницима и инвеститорима информације које су им потребне за
ријешавање одређених захтјева.
- Особље центра оспособљено за пружање услуга за МСП и инвестотире
- Обезбјеђена подршка пословању предузећа на подучју општине
- Успостављена сарадња са другим локалним инситуцијама и институцијама на
вишим нивоима.
- Формирана база података локлане економије
- Повећано задовољство привредника и инвеститора
- Формирање пројектног тима и разрада пројектог задатка
- Заједничко дефинисање активности центра (инвеститори, МСП,...)
- Ангажовање и обука особља центра у складу са дефинисаним актиностима
центра
- Опремање мулти-сервис центра
- Израда промотивног материјала центра и промоција центра
- Успостављање сарадње са релевантним институцијама и прикупљање
неопходних информација
- Дизајн базе падатака и прикупљање најпотребнијих информација о локалној
економији (најчешће тражених)

Главни ризици:
Трајање и вријеме
реализације пројекта

2007

2008

Процијењена вриједност пројекта: 30.000 КМ

2009

2010

2011

2012

Процијењени трошкови у 2007. години:
15.000 КМ

Извори финансирања пројекта (финансијер и проценат финансирања):
Буџет (50%), донатор (50%)
Кључни потенцијални учесници:
Директни корисници:
МСП и инвеститори
Новооснована предузећа

Индиректни корисници:
Становништво

Главни имплементатор:
Одјељење за привреду
Партнери на имплементацији пројекта:
РАРС РС

Мониторинг и евалуација пројекта:
Канцеларија за управљање развојем и Партнерска група за развој Петрова
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Оперативни циљеви:
2.1. Остварен сталан раст отварања нових породичних
бизниса (најмање 50 у 2007., најмање 300 до краја 2010.)
2.2 Обезбијеђен ефикасан и квалитетан савјетодавни
сервис за пољопривреднике, до половине 2007., а најмање
80% пољопривредника активно укључено у удружења и
задруге, до 2008.
Назив пројекта:
10. Ревитализација земљорадничке задруге «Јединство-Озрен»
Заједничким радом ангажованог експертског тима и интерног менаџерског тима
урадиће се анализа тренутног стања у којем се налази задруга, план ревитализације и
реалистичан пословни план, са планом финансирања који ће бити презентован
Кратак опис
заинтересованим финансијерима (општина, Влада РС, банка, евентуални донатор...)
пројекта:
План ревитализације ће утврдити могућности за ревитализацију као и најбоља
рјешења која ће допринијети интензивирању пољопривредне производње на
подручју општине Петрово уз помоћ задруге.
- Урађена детаљна анализа тренутног стања задруге и SWOT анализа
- Менаџерски тим оспособљен за разраду и имплементацију плана ревитализације
и плана финансирања
Очекивани
- План ревитализације задруге усвојен од стране свих релевантних актера
резултати:
- Пословни план са планом финансирања презентован свим потенцијалним
финансијерима
- Формирање пројектног тима и разрада пројектног задатка
- Усаглашавање приступа и интереса са заинтерованим странама
- Ангажовање консултаната (ако буде потребно)
- Формирање и оспособљавање менаџерског тима за промјене
- Анализа стања са SWOT анализом
Главне активности: - Разрада нацрта плана ревитализације задруге
- Разматрање и усвајање плана ревитализације задруге
- Разрада пословног плана са планом финансирања
- Презентовање пословног плана са планом финансирања потенцијалним
финансијерима
- Реализација пословног плана
- Немогућност рјешавања имовинско-правних односа
- Стављање на располагање неопходне документације
Главни ризици:
- Незаинтересованост донатора и банака
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Трајање и вријеме
реализације пројекта

Стратешки циљ
2. Развијено породично и сеоско
предузетништво, са тржишно
оријентисаном пољопривредном
производњом

Процијењена вриједност пројекта:
24.000 КМ

Процијењени трошкови у 2007. години:
24.000 КМ

Извори финансирања пројекта (финансијер и проценат финансирања):
Буџет (40%), донатор (60%)
Кључни потенцијални учесници:
Директни корисници:

Индиректни корисници:

Главни имплементатор:
Пројектни тим којег чине представници ЗЗ,
Пољопривредни произвођачи
Становништво
општине и локалних пољопривредних
удружења, уз стручну подршку консултаната
Партнери на имплементацији пројекта:
Општинска управа, Министарство
пољопривреде РС, Локална удружења, ЛАМП
пројекат
Мониторинг и евалуација пројекта: Канцеларија за управљање развојем и Партнерска група за развој
Петрова
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Оперативни циљ 2.1. Остварен сталан раст
отварања нових породичних бизниса (најмање 50
Стратешки циљ 2.
у 2007., најмање 300 до краја 2010.)
Развијено породично и сеоско предузетништво, са
2.2 Обезбијеђен ефикасан и квалитетан
тржишно оринтисаном пољопривредном
савјетодавни сервис за пољопривреднике, до
производњом
половине 2007., а најмање 80% пољопривредника
активно укључено у удружења и задруге, до 2008.
Назив пројекта: 11. Повезивање произвођача са прерађивачима пољопривредних производа
Овим пројектом се организовано подржава стварање продуктивних веза између
пољопривредних произвођача и прерађивача пољопривредних производа, тако да обје
стране остваре користи за које су заинтересоване: произвођачи сигуран и економски
Кратак опис
исплатив откуп, а прерађивачи поуздано, квалитетно и економски повољно тржиште
пројекта
сировина. Притом општинска управа олакшава, убрзава и осигурава успостављање
таквих веза.
- Снимљено стање понуде и установљене потребе пољопривредних произвођача у
општини Петрово
- Формирана шира листа потенцијалних и ужа листа заинтересованих прерађивача,
са прегледом потреба
Очекивани
- Организовани састанци између представника произвођача, дистрибутера и
резултати
заинтересованих прерађивача
- Потписани протоколи о сарадњи са заинтересованим прерађивачима
- Усаглашене инвестиције са прерађивачима и произвођачима
- Раст пољопривредне производње и откупа...
- Детаљна разрада пројектног задатка
- Разрада методологије и инструмената за снимање стања и потреба
- Снимање стања понуде и потреба пољопривредних произвођача на одговарајућем
узорку
- Формирање шире листе и контактирање прерађивача
- Формирање уже листе заинтересованих прерађивача, са испитивањем њихових
Главне активности
услова и потреба
- Израда акционог плана организовања радних састанака произвођача и прерађивача
- Одржавање састанака
- Припрема и потписивање протокола са прерађивачима
- Усаглашавање потребних инвестиција
- ...
пасиван однос корисника услуга (грађана и привредника) у првим фазама пројекта
Главни ризици
Трајање и вријеме
2007
2008
2009
2010
2011
2012
реализације
пројекта
Процијењени трошкови у 2007. години:
Процијењена вриједност пројекта:
50.000 КМ
100.000 КМ
Извори финансирања пројекта (финансијер и проценат финансирања):
Буџет (15%), донатор (85%)
Кључни потенцијални учесници
Директни корисници
Пољопривредни
произвођачи
- Прерађивачи пољопр.
производа

Главни имплементатор:
Општинско одјељење за привреду + НВО са
стручним референцама
Партнери на имплементацији пројекта:
- Задруге и удружења пољопривредних
произвођача
- Министарство пољопривреде РС
(пољопривредна савјетодавна служба)
- Привредна комора
Мониторинг и евалуација пројекта: Канцеларија за управљање развојем и ПГ за развој Петрова
-

Индиректни корисници
Задруге и удружења пољопр.
произвођача
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Оперативни циљеви:
3.1. До 2009. отпочела реализација најмање двије веће
инвестиције (са више од 100 нових радних мјеста), од 2009.
до 2012. обезбијеђен стабилан раст инвестиција и нових
радних мјеста у експлоатацији и преради природних ресурса
Назив пројекта: 14. Мапирање природних ресурса и обједињавање истраживачке документације
Овим пројектом треба да се створе неопходне подлоге за економско коришћење
природних, посебно минералних ресурса који се налазе на територији општине
Петрово. То, прије свега, значи припрему визуелно и садржајно ефектних
прегледа и мапа ресурса са кључним показатељима који занимају потенцијалне
инвеститоре. Такође и прикупљање и обједињавање већ постојеће, разбацане и
скоро изгубљене истраживачке документације о стању и количинама тих ресуса,
како би потенцијални инвеститори могли да процијене ниво средстава које
Кратак опис пројекта:
треба уложити у додатна испитивања и експлоатацију, те да их успореде са
потенцијалним ефектима инвестиције.
Овај пројекат је у непосредној вези са пројектом «Промоција најизгледнијих
прилика и модалитета за инвеститоре» који ће онда, на основу
систематизованих налаза досадашњих истраживања и припремљених мапа
ресурса, разрадити и промовисати прилике које се могу брзо реализовати, са
одговарајућим модалитетима инвестирања.
- обједињена и допуњена постојећа истраживачка документација
- урађени прегледи и систематизовани налази досадашњих истраживања
- прикупљене иницијалне информације о заинтересованости инвеститора
Очекивани резултати:
- дизајниране одговарајуће мапе ресурса у одговарајућим формама
- створено језгро стручњака за одговорно и проактивно управљање природним
ресурсима општине
- Формирање пројектног тима, стварање почетних услова за рад и разрада
пројектног задатка
- Израда плана рада
- Лоцирање извора информација и документације
- Организовање прикупљања информација и истраживачке документације и
рад на терену
Главне активности:
- Анализа прикупљених информација и припрема одговарајућих прегледа
- Елаборирање приједлога, мјера, идеја и препрека за кориштење
- Дизајн и израда одговарајућих мапа ресурса
- Припрема улазних елемената за пројекат «Промоција најизгледнијих
прилика и модалитета за инвестирање»
- Непостојање спремности укључених актера да учествују у пројекту и да
пруже неопходне информације
Главни ризици:
- Стављање на располагање већ постојеће документације
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Трајање и вријеме
реализације пројекта

Стратешки циљ 5:
3. Економски искориштени природни
ресурси и туристички потенцијали на
концепту одрживог развоја

Процијењени трошкови у 2007. години:
15.000 КМ
Извори финансирања пројекта (финансијер и проценат финансирања): Буџет (40%), донатор (60%)
Процијењена вриједност пројекта: 30.000 КМ

Кључни потенцијални учесници:
Директни корисници:
Инвеститори и предузетници

Индиректни корисници:
Грађани Петрова

Главни имплементатор:
Пројектни тим уз подршку канцеларије за
управљање развојем
Партнери на имплементацији пројекта:

Мониторинг и евалуација пројекта: Канцеларија за управљање развојем и Партнерска група за развој
Петрова
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Оперативни циљ 4.2.
Обновљене и знатно унапређене традиционалне
културне и друге друштвене манифестације,
изграђено најмање 10-так пословних простора за
најмање двадесет радних мјеста до 2010.
Назив пројекта: 22. Реновирање Дома културе и Трга Немањића (Пословно Културни Центар)
Пројекат подразумијева рјешавање правно-имовинских односа, израду просторнопланске и пројектне документације (од регулационог плана Центра до изведбених
грађевинских пројеката, посебно за Дом културе, простор ЦЕДАМ-а, заједничко
централно гријање и уређење ближе околине), избор извођача радова, реконструкцију и
проширење комплетног дома и уређење трга Немањића. У склопу Дома налазе се
дијелови који би се морали дјелимично реновирати, измијенити кровну конструкцију а
Кратак опис
малтер /фасаду изнутра и вани обити и поново нанијети. Урадити плочу изнад цијелог
пројекта:
објекта гдје би се надзидало поткровље за НВО и др. Око сале би се надоградили
пословни простори за привредни сектор. Зграда општине и Дом културе би имали
заједничко гријање а простор ЦЕДАМ-а би користио као ресторан за потрeбе ПКЦ када
се организују неке културне манифестације, пословни састанци и сл. Коначно,
реализацијом овог пројекта биће створени основни предуслови за развој културно друштвеног живота на подручју општине Петрово.
- Створени услови за рад постојећих и формирање нових удружења, НВО и др.
- Обезбјеђени услови за развој (инкубатор) привредног и НВО сектора.
- Остварена јача сарадња и подијељена већа одговорност за културна, друштвена и
пословна дешавања у општини и шире кроз сарадњу у имплементацији пројекта,
Очекивани
- Створени услови за организацију омладинских инкубатора, удружења привредника,
резултати:
разноразних школа као и одржавање више врста културних и привредних активности
(смотре, сајмови, приредбе).
- Изграђено мјесто за дружење свих грађана општине Петрово.
- Формирање пројектног тима за разраду пројекта ()
- Усаглашавање приступа и интереса са заинтересованим странама ()
- Индентификација потенцијалних корисника и инвеститора ()
- Израда регулационог плана Центра ()
- Израда пројектне документације за реновирање Дома и уже околине ()
Главне активности:
- Промоција пројекта ()
- Утврђивање структуре буџета и прикупљање финансијских средстава ()
- Извођење радова – техничка реализација ()
- Дефинисање и организација друштвено – културних манифестација (, )
- Неефикасно управљање пројектом
- Неразумијевање коначног циља пројекта
Главни ризици:
- Незаинтересованост инвеститора и донатора
- Пасиван однос корисника услуга у првим фазама пројекта
Трајање и вријеме
2007
2008
2009
2010
2011
2012
реализације



           
пројекта
Процијењена вриједност пројекта у КМ:
Процијењени трошкови у 2007. години:
350.000,00
50.000,00
Извори финансирања пројекта ( финансијер и проценат финансирања ):буџет општине (30%), привреда (20%);
министарство ( 20%): донатори (30%)
Стратешки циљ 4.
Битно побољшана комунална, пословна и
друштвена инфраструктура

Директни корисници:
Удружења и НВО
Привредни субјекти
Народна библиотека

Кључни потенцијални учесници:
Индирект. корисн.:
Главни имплементатор:
Пројектни тим (представници општине, представници
Грађани општине Петрово НВО сектора, бизнис сектора и донатори)
Посјетиоци и др. стални и Партнери на имплементацији пројекта: Општина,
повремени корисници
Министарство културе РС,
услуга
Мониторинг и евалуација пројекта:
НВО, Тим за имплементацију СПР-а општине Петрово
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Оперативни циљ: 4.2. Обновљене и знатно унапријеђене
традиционалне културне, друштвене и спорстке
манифестације, до 2009.; од половине 2008. осигурано мјесечно
одржавање културних, друштвених и спортских активности
Назив пројекта: 24. Изградња полуотвореног спорстког објекта малих спортова (Спортски центар –
Какмуж)
Пројекат подразумјева израду пројектне документације, реконструкцију подлоге,
проширење трибина и наткривање комплетног спортског полигона О.Ш. «Свети Сава» у
Какмужу (1.000 м2), те развођење расвјете у објекту. У склопу овог полигона налази се
већ изграђени објекат спорстких свлачионица са изграђеном комуналном
инфраструктуром и свим пратећим садржајима, који би био укомпонован у полуотворени
Кратак опис
спорстки објекат. Ту је и мања фискултурна сала у склопу основне школе, која ће
пројекта:
послужити као помоћни објекат новоизграђеног спортског центра- Какмуж. Изградњом
спортског центра- Какмуж биће створени неопходни услови за развој спорта и физичке
културе у општини Петрово, а реализацијом овог објекта и преласка у затворени спорски
објекат- спортску дворану.
Створени услови за формирање нових спортских клубова из различитих
спортских грана
Обезбјеђени услови за бављење спортским активностима за оба пола те свих
старосних категорија
Очекивани
Остварена јача сарадња и подјељена већа одговорност за спорт у општини кроз
резултати:
сарадњу на имплементацији пројекта
Створениу услови за организацију спорских школа и кампова, као и спорских
приредби
Изграђено мјесто за дружење младих
Формирање пројектног тима за разраду пројекта
Усаглашавање приступа и интереса са зантересованим странама
Идентификација потенцијалних корисника и инвеститора
Израда пројектне документације (грађевински пројекат)
Главне
Прикупљање финансијских средстава
активности:
Извођење радова- техничка реализација
Промоција пројекта
Дефинисање и организација спорстких приредби и манифестација
- Неефикасно управљање пројектом
- Незаинтересованост инвеститора и донатора
- Стављање на располагање већ постојеће документације
Главни ризици:
- Пасиван однос корисника услуга (спорских организација и грађана) у првим фазама
пројекта
Трајање и вријеме
2007
2008
2009
2010
2011
2012
реализације
пројекта
Процијењена вриједност пројекта: 100.000 КМ
Процијењени трошкови у 2007. години: 40.000 КМ
Извори финансирања пројекта (финансијер и проценат финансирања):
буџет општине (20%), Дијаспора (10%), домаћи предузетници (10%), Министарство просвјете (20%),
Министарство за породицу, омладину и спорт (40%)
Кључни потенцијални учесници:
Директни корисници:
Индиректни
Главни имплементатор:
Пројектни тим (представници ОШ, савјета МЗ
корисници:
Какмуж, општине и Спортског савеза, уз стручну
Спортске организације;
Становништво
помоћ консултаната
Ученици и наставници ОШ
«Свети Сава»Какмуж;
Рекреативци
Невладине
Партнери на имплементацији пројекта:
организације
Општина, мин.просвјете РС, мин.за пор.,омладину
и спорт РС и грађани и локални предузетници
Мониторинг и евалуација пројекта: Канцеларија за управљање развојем и ПГ за развој Петрова
Стратешки циљ 4. Битно побољшана
комунална и друштвена
инфраструктура
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Стратешки циљ :
4. Битно побољшана комунална и друштвена
инфраструктура

Оперативни циљ:
4.3. Унапријеђена инфраструктура за развој
спортско-рекреативних активности до краја
2009.

Назив пројекта: 25. Развој извиђачког центра за креативне активности, сусрете и кампове за младе
Донijети регулациони план центра, откупити још 2000м2 земљишта, опремити дом
Кратак опис
извиђача, уредити постојећи полигон, изградити приступни мост, уредити корито
пројекта:
Каменичке ријеке, довести воду и електичну енергију на терен за камповање.
обезбијеђени услови за рад и активности младих
развијен креативно-едукативни центар
Очекивани
обезбијеђени услови за боравак два и више дана у природи и организовање раних
резултати:
образовних садржаја.

Главне активности:








Главни ризици:

 слаб интерес потенцијалних донатора

формирање посебног тима за реализацију пројекта
израда регулационог плана
откуп земљишта (око 2000м2)
прикупљање средстава путем пројеката („корак по корак“)
извођење радова и промоција пројекта
организовање смотри и такмичење извиђача, школа, семинара и радионица за
младе

Трајање и вријеме
реализације пројекта

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Процијењена вриједност пројекта:
Процијењени трошкови у 2007. години:
100.000,00КМ
40.000,00КМ
Извори финансирања пројекта (финансијер и проценат финансирања):
 општина Петрово (буџет) ............................................................................................................................ 20%
 Министарство спорта, омладине и породице ............................................................................................ 40%
 Остали донатори (спонзори) ....................................................................................................................... 20%
 Властито учешће извиђача и других омладинских организација ............................................................ 20%
Кључни и потенцијални учесници
Директни корисници:

Индиректни корисници:

организације младих

кампери и

грађани општине

љубитељи природе

Главни имплементатор:
Одред извиђача „Св.Никола“ Петрово
Партнери на имплементацији пројекта:
Општина Петрово, Министарство, СИРС

МЗ Какмуж
Мониторинг и евалуација пројекта:
Скупштина општине Петрово, Начелник општине, Скупштина удружења извиђача
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Оперативни циљеви:
5.1. Осигуран сталан раст активног учешћа и
иницијатива младих у раду општинске скупштине
Стратешки циљ
и администрације
5. Демографски обновљена и подмлађена
5.2. Од 2007. уведени нови образовни програми
заједница, са конкурентним људским ресурсима и
према потребама нове економије (предузетништво,
развијеним предузетништвом младих
ИТ...), а од 2008. осигурано стално прилагођавање
програма образовања, обуке и преквалификације
актуелним и перспективним потребама МСП
Назив пројекта:
26. «Озренци on-line» - мапирање и привлачење људског капитала Озрена у дијаспори

Кратак опис пројекта:

Очекивани резултати:

Главне активности:

Главни ризици:
Трајање и вријеме
реализације пројекта

Огроман дио интелектуалног капитала и креативне енергије Озрена разасут је по
свијету, без стварне прилике да допринесе развоју свог завичаја. Пројекат је
намјењен повезивању Озренаца у дијаспори са развојем општине Петрово.
Тежиште ће бити на мапирању интелектуалног капитала Озрена и креирању
виртуелне мреже за размјену идеја и пројеката о будућности Петрова. Полазна
основа биће Стратегија развоја Петрова, промовисана тако да подстакне
заинтересованост и улагања знања, идеја, а послије и капитала Озренаца, ма гдје се
налазили.
Израђена wеб страница Озренци on-line
Мапиран људски капитал Озрена у земљи и дијаспори
Промовисана Стратегија развоја Петрова
Развијени модалитети ажурирања информација и сарадње
Озренци из дијаспоре укључени у реализацију већине пројеката
Генерисане и разрађене нове пројектне идеје за реализацију визије развоја
Раст улагања у развојне приоритете
Успостављање пројектног тима и дефинисање пројектног задатка
Дефинисање метода којим ће мапирати људски капитал у дијаспори као и
извора информација
Израда базе података стручњака у дијаспори и мапирање људског капитала
Дефинисање и израда интерактивне wеб странице «Озренци on-line»
Штампање промотивног материјала и промоција пројекта
Испитивање интересовања Озренаца у дијаспори и дефинисање начина за
њихово активирање на подручју општине Петрово
Бирократски приступ реализацији пројекта
Неповјерење и незаинтересованост дијаспоре
2007

Процијењена вриједност пројекта у КМ:
30.000

2008

2009

2010

2011

2012

Процијењени трошкови у 2007. години:
-

Извори финансирања пројекта (финансијер и проценат финансирања):
буџет општине (50%), донатор (50%)
Кључни потенцијални учесници:
Директни корисници:
Озренци у дијаспори
Млади Петрова

Индиректни корисници:
Становници Петрова
Привредници Петрова

Главни имплементатор:
НВО са стручним референцама
Партнери на имплементацији пројекта:
Општинска управа

Мониторинг и евалуација пројекта:
Канцеларија за управљање развојем и Партнерска група за развој Петрова
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Оперативни циљ
5.2. Од 2007. уведени нови образовни програми
Стратешки циљ
према
потребама
нове
економије
5. Демографски обновљена и подмлађена заједница,
(предузетништво, ИТ...), а од 2008. осигурано
са конкурентним људским ресурсима и развијеним
стално прилагођавање програма образовања,
предузетништвом младих
обуке и преквалификације актуелним и
перспективним потребама МСП
Назив пројекта:
28. Преквалификације за познатог послодавца
Пројекат доприноси запошљавању радника који су пријављени на Завод за
запошљавање. Послодавац који има потребу да запосли раднике одређених
занимања а не може да их пронађе у окружењу обраћа се Заводу за запошљавање и
наводи кадрове који су му потребни. Завод организује обуку незапослених према
Кратак опис пројекта:
захтјеву послодавца тако да су обучени радници спремни да практично примјене
стечене способности. Послодавац, након обуке, запошљава преквалификоване
раднике.
- Незапослена лица преквалификована за критична занимања захтјевана од
стране послодавца
Очекивани резултати:
- Омогућено запошљавање преквалификованих лица (смањење незапослености)
- Упостављен систем усаглашавања понуде и тражње радне снаге
-

Главне активности:

Главни ризици:

Трајање и вријеме
реализације пројекта

Прикупљање и анализирање захтјева послодаваца
Избор незапослених лица која ће се преквалификовати у складу са захтјевом
послодавца (анализа заинтересованости и способности)
- Избор специјализоване организације или предузећа са референцама које ће
вршити преквалификацију
- Одржавање обуке за незапослене раднике
- Запошљавање радника
- Промоција најуспјешнијих пракси у циљу проширења програма
- Незапослени пријављени на завод за запошљавање нису заинтересовани за
преквалификацију (запослени су «на црно»)
- Немогућност проналажења специјализованих компанија са референцама за
обављање преквалификација
- Послодавац одбија да прими раднике након преквалификације
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Процијењена вриједност пројекта у КМ:
Процијењени трошкови у 2007. години:
40.000
Извори финансирања пројекта (финансијер и проценат финансирања):
Буџет (10%), предузећа (10%), Завод за запошљавање (80%)
Кључни потенцијални учесници:
Директни корисници:

Индиректни корисници:

Главни имплементатор:
Завод за запошљавање и специјализоване
Незапослени
Општинска управа
организације/предузећа са референцама
Послодавци
Завод за запошљавање
Партнери на имплементацији пројекта:
Општинска управа
Мониторинг и евалуација пројекта: Завод за запошљавање и Канцеларија за управљање развојем
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Оперативни циљ
5.2. Од 2007. уведени нови образовни програми
Стратешки циљ
према потребама нове економије
5. Демографски обновљена и подмлађена заједница,
(предузетништво, ИТ...), а од 2008. осигурано
са конкурентним људским ресурсима и развијеним
стално прилагођавање програма образовања,
предузетништвом младих
обуке и преквалификације актуелним и
перспективним потребама МСП
Назив пројекта:
29. Омладинско предузетништво
Формирањем омладинских предузећа заинтересовани ученици завршних разреда
средње школе (уз помоћ одабраних и обучених професора, савјетника за
предузетништво и локалних предузетника) пролазе кроз цијели животни циклус
предузећа (развој пословне идеје, израда бизнис плана, регистрација и организовање
Кратак опис
предузећа, прикупљање финансијских средстава, пословање и вођење пословних
пројекта:
књига, ликвидација предузећа). Тиме се припремају за евентуалну будућу
предузетничку каријеру и постају промотори предузетништва у школама и међу
младима. Пројекат преузима методологију Фонда отворено друштво БиХ и норвешке
организације Бусинесс Инноватион Програмс.
- Између 20 и 25 средњошколаца оспособљено за промоцију предузетништва и
предузетничку каријеру (једна школа за једну школску годину)
- Развијено 6-7 пословних идеја, бизнис планова и 4-5 омладинских предузећа
Очекивани
- Организован сајам/изложба омладинских предузећа
резултати:
- Уведено предузетништво у систем образовања
- Успостављена сарадња између средње школе и локалних предузетника
- Промоција пројекта и избор заинтересованих ученика и професора
- Оспособљавање професора
- Симулација животног циклуса предузећа – организовање омладинских предузећа
(развој пословне идеје, израда бизнис плана, регистрација и организовање
Главне активности:
предузећа, прикупљање финансијских средстава, пословање и вођење пословних
књига, ликвидација предузећа)
- Организовање школског сајма омладинског предузетништва
- Незаинтересованост и неоспособљеност професора
- Незаинтересованост локалних предузетника
Главни ризици:
- Немогућност добијања сагласности за извођење програма од Министарства
просвјете и културе РС
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Трајање и вријеме
реализације пројекта
Процијењена вриједност пројекта:
Процијењени трошкови у 2007. години:
13.000 КМ (годишње)
13.000 КМ
Извори финансирања пројекта (финансијер и проценат финансирања):
Буџет (20%), донатор (80%)
Кључни потенцијални учесници:
Директни корисници:
Средњошколци, будући
предузетници

Индиректни корисници:
Предузетници, стварање
предузетничке климе
Руководство и професори
Средњошколског центра

Главни имплементатор:
Фондација Млади предузетници + средњошколски
центар

Партнери на имплементацији пројекта:
Фонд отворено друштво БиХ
Општинска управа
Локални предузетници
Мониторинг и евалуација пројекта: Фондација Млади предузетници, Партнерска група за развој
Петрова
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Стратешки циљ
Оперативни циљ
5. Демографски обновљена и подмлађена заједница, са 5.3. Остварен сталан раст отварања предузећа и
конкурентним људским ресурсима и развијеним
радњи од стране младих предузетника (најмање
предузетништвом младих
15 до краја 2008. и најмање 100 до краја 2010.)
Назив пројекта:
30. Успостављање инкубатора за младе предузетнике
Пословни инкубатор за младе предузетнике замишљен је као оквир са више
инкубационих јединица које ће се формирати у тренутно запуштеним и неискориштеним
објектима, како би се заинтересованим младим предузетницима у највећој могућој мјери
олакшало отпочињање предузетничке дјелатности. Уз уређивање и обезбјеђивање
одговарајућег физичког радионичког и канцеларијског простора, по најнижој могућој
цијени, пројекат треба да осигура иницијалну обуку и стручну помоћ за отпочињање и
Кратак опис
вођење властитог бизниса, те услуге заједничке за све заинтересоване кориснике
пројекта
пословног инкубаторе (технички сервис, администрација, рачуноводство...). Након
најмање прве двије инкубационе јединице у 2008. години, планира се отварање по 3-4
инкубационе јединице у 2009. и 2010. години, зависно од расположивих објеката и
заинтересованости младих предузетника. Пројекат се може посматрати и као нека врста
наставка и надоградње пројекта «Омладинско предузетништво».
- Оспособљено 80-100 потенцијалних младих предузетника за отпочињање властитог
бизниса (најмање 20 до краја 2008.)
- Генерисано око 200 пословних идеја и развијено око 100 пословних планова
(најмање 20 до краја 2008.)
Очекивани
- Реновирани запуштени и неискориштени објекти и извршена њихова адаптација за
резултати
потребе пословног инкубатора (најмање 2 до краја 2008.)
- Више од 50 микро и малих предузећа формирано од стране младих предузетника
(најмање 10 до краја 2008.) са запошљавањем више од 200 нових радника, претежно
младих људи (најмање 40 до краја 2008.)
- Формирање пројектног тима и разрада пројектног задатка
- Обука пројектног тима за пројектовање и вођење пословног инкубатора
- Израда прегледа запуштених и неискориштених објеката (потенцијалних
инкубаторских станица)
- Испитивање и подстицање заинтересованости потенцијалних младих предузетника
- Израда архитектонског пројекта за адаптацију простора
- Промоција пројекта према потенцијалним суфинансијерима и осигурање извора
Главне
финансирања
активности
- Организовање иницијалне обуке за отпочињање властитог бизниса
- Организовање стручне помоћи за израду пословних планова
- Извођење грађевинско-занатских радова
- Разрада критеријума и избор станара инкубатора
- Осигурање неопходних техничких и заједничких услуга
- Припрема нових инкубационих јединица...
- Тешкоће у проналажењу и додјељивању објеката за потребе инкубатора
- Трошкови адаптације објеката могу бити знатно већи од расположивих средстава
- Недовољна иницијална заинтересованост и оспособљеност младих предузетника
Главни ризици
- Непредузетно, бирократско вођење инкубатора
- Недостатак почетног капитала за младе предузетнике
Трајање и вријеме
2007
2008
2009
2010
2011
2012
реализације
пројекта
Процијењени трошкови у 2007. години:
Процијењена вриједност пројекта:
35.000 КМ
300.000 КМ
Извори финансирања пројекта (финансијер и проценат финансирања):
Буџет општине Петрово (10%),
Министарство за омладину и спорт (20%),
Завод за запошљавање РС (20%),
Републичка агенција за МСП (10%),
Донатори (40%)
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Кључни потенцијални учесници
Директни корисници
Млади Петрова

Индиректни корисници
Локални предузетници
Завод за запошљавање РС,
Општинска управа

Главни имплементатор:
Локална НВО младих / пословни инкубатор
Партнери на имплементацији пројекта:
Мулти-сервис центар,
Специјализоване организације за подршку
предузетницима,
Одјељење за привреду ,
Републичка агенција за развој МСП,
Министарство за омладину и спорт,
Регионалне развојне агенције
Мониторинг и евалуација пројекта: Канцеларија за управљање развојем и Партнерска група за развој
Петрова, Савјет младих
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Оперативни циљ: 5.2. Од 2007. уведени нови
образовни програми према потребама нове
Стратешки циљ 5. Демографски обновљена и
економије (предузетништво, ИТ...), а од 2008.
подмлађена заједница, са конкурентним људским
осигурано стално прилагођавање програма
ресурсима и развијеним предузетништвом младих
образовања, обуке и преквалификације
актуелним и перспективним потребама МСП
Назив пројекта: 31. Формирање (ре)креативног кампа за младе на локацији Чавчиновац
Овај пројекат има посебан дугорочни карактер, усмјерен на стварање новог имиџа
Петрова као мјеста гдје се окупљају млади таленти да истражују, вјежбају дух и
тијело, уче, и, као најважније, стварају и реализују своје идеје. Физички,
Кратак опис
подразумијева адаптацију и уређивање локалитета Чавчиновац за (ре)креативна
пројекта:
окупљања младих, а концепцијски подразумијева пренос искустава и метода
истраживачке станице Петница (код Ваљева) и прилагођавање ове изузетне праксе
локалним околностима и могућностима.
- Успостављена сарадња са истраживачком станицом Петница и другим
релевантним актерима
- Разрађен концепт (ре)креативног кампа за младе
- Разрађен план промоције са промотивним материјалима
Очекивани
- Разрађен пословни план са планом инвестирања у физичку и пословну
резултати:
инфраструктуру кампа
- Привучени потенцијални донатори и инвеститори
- Формиран (ре)креативни камп за младе са управљачким тијелима
- Реализоване прве идеје младих, креиране у кампу
- Формирање иницијалног пројектног тима и разрада пројектног задатка
- Израда студије изводљивости за формирање (ре)креативног капма за младе
- Успостављање сарадње са истраживачком станицом Петница и пренос
одговарајућих искустава и метода
- Разрада концепта и садржаја кампа, са модалитетима управљања и инвестирања
Главне активности:
- Израда плана промоције
- Разрада пословног плана и плана инвестирања
- Активности промоције
- Активности формирања кампа
- Реализација пословног плана и плана инвестирања
- Немогућност добијања објекта на кориштење
- Неразумијевање суштине и потенцијала пројекта
- Недовољни иницијални локални стручни и организациони ресурси за
Главни ризици:
имплементацију пројекта
- Незаинтересованост ИС Петница за пренос знања и искустава
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Трајање и вријеме
реализације пројекта
Процијењена вриједност пројекта: 50.000 КМ (студија
Процијењени трошкови у 2007. години:
изводљивости)
30.000 КМ
Извори финансирања пројекта (финансијер и проценат финансирања): Буџет (10%), донатор (90%)
Кључни потенцијални учесници:
Директни корисници:

Индиректни корисници:

Главни имплементатор:
Локална НВО уз стручну подршку
Млади
Становници Петрова
специјализоване организације са референцама
Партнери на имплементацији пројекта:
Истраживачка станица Петница
Општинска управа,....
Мониторинг и евалуација пројекта: Канцеларија за управљање развојем и Партнерска група за развој
Петрова
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11. Процјена буџета стратегије
Назив пројекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Израда просторног плана општине Петрово
Израда регулационог плана за локалитет Калуђерица2
Пројектовање и опремање пословне зоне Сочковац
Пројектовање и опремање пословне зоне Петрово
Просторно ширење пословне зоне Карановац
Успостављање мулти-сервис центра за предузетнике,
МСП и инвеститоре
Унапређење управљања земљиштем увођењем ГИС-а
Програм подстицаја пољопривредне производње
(регресирање камата, стимулације...)
Успостављање и изградња капацитета општинског
савјетодавног сервиса за пољопривреднике
Ревитализација земљорадничке задруге «ЈединствоОзрен»
Повезивање произвођача са прерађивачима
пољопривредних производа
Уређење корита Спрече са заштитом од поплава (субрегионални пројекат)
Развој кластера прехрамбене производње (субрегионални пројекат)
Мапирање природних ресурса и обједињавање
истраживачке документације
Промоција најизгледнијих прилика и модалитета за
инвеститоре
Подршка изради и промоцији традиционалних
озренских производа домаће радиности
Промоција туристичких потенцијала Озрена (кроз
окупљање младих)
Реализација приоритетних пројеката према посебном
акционом плану (ЛЕАП)
Израда програма капиталног инвестирања и
2

Процјењена укупна
Износ
вриједност
финансирања из
пројекта
општинског буџета
60.000
60.000
30.000
15.000
400.000
120.000
200.000
40.000
150.000
30.000

Потребан износ за
финансирање из
других извора

План општинског
буџета за 2007. годину

0
0
280.000
160.000
120.000

30.000
10.000
30.000
12.000
5.000

30.000
70.000

15.000
0

15.000
70.000

8.000
0

600.000

180.000

420.000

45.000

30.000

12.000

18.000

8.000

24.000

9.600

14.400

9.600

100.000
Дефинисаће се
студијом извод.

15.000

85.000

7.000

1.000.000

100.000

900.000

0

30.000

12.000

18.000

6.000

30.000

12.000

18.000

0

50.000

10.000

40.000

0

20.000
Дефинисати након
израде ЛЕАП-а
15.000

8.000

12.000

2.000

6.000

9.000

4.000

С обзиром да се први дио пројекта реализује у 2006. години плаћање половине пројекта ће бити обављено у 2006.
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вишегодишњег финансијског планирања
20. Туристичко обогаћивање и промовисање
традиционалних манифестација и обичаја
21. Реновирање дома културе (пословно-културни центар)
22. Обнављање «Просвете» и културно-умјетничких
друштава
23. Организовање умјетничких колонија и догађаја
(изложбе, представе, сусрети, такмичења..).
24. Изградња полуотвореног полигона малих спортова
(Спосртски центар- Какмуж)
25. Развој извиђачког центра за креативне активности,
сусрете и кампове за младе
26. «Озренци on-line» - мапирање и привлачење људског
капитала Озрена у дијаспори
27. Успостављање савјета младих (при кабинету начелника
и општинској скупштини)
28. Преквалифације за познатог послодавца
29. Омладинско предузетништво
30. Успостављање инкубатора за младе предузетнике
31. Формирање (ре)креативног кампа за младе на локацији
Чавчиновац
32. Изградња капацитета за управљање развојем
Други пројекти који доприносе реализацији циљева
УКУПНО

20.000
10.000

10.000
10.000

10.000
0

0
0

60.000

12.000

48.000

0

30.000

18.000

12.000

0

100.000

20.000

80.000

8.000

100.000

20.000

80.000

0

30.000

15.000

15.000

0

0

0

0

0

40.000
13.000
(годишње)
300.000
50.000
(студија
изводљивости)

4.000

36.000

0

2.600

10.400

2.600

30.000

270.000

5.000

5.000

45.000

5.000

15.000

4.500

10.500

3.000

340.000(3

140.000

200.000

20.000

3.947.000

935.700

3.011.300

220.200

(3

Планирани износ средстава за пројекте који нису наведени у Стратегији развоја, али који доприносе реализацији циљева ће се
повећавати сваке године (у 2007. износи 40.000 КМ, у 2008. години износиће 50.000 КМ, у 2009. г. 70.000 КМ, 2010 г. 80.000 КМ,
док ће 2011. године средства намјењена за пројекте који доприносе реализацији циљева износити 100.000 К
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јово Николић
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Прилог I: Списак учесника у изради Стратегије развоја Петрова
Општински развојни тим:
•

Вукадин Благојевић, (начелник одјељења за привреду, финансије и друштвене
дјелатности),

•

Драгица Пејић (самостални стручни сарадник за планирање и развој),

•

Владо Симић (стручни сарадник за планирање и развој),

•

Озрен Петковић (самостални стручнни сарадник за пољопривреду),

•

Весна Петровић (шеф одјела за финансије),

•

Златан Благојевић (претходни шеф одјела за финансије),

•

Зоран Васић (директор НВО ОЗ).

Партнерска група за развој Петрова је састављена од 30 представника јавног, приватног и
невладиног сектора који су дали значајан допринос изради Стратешког плана развоја
Петрова. За предсједника партнерске групе именован је г-дин Љубан Јовановић,
дипломирани инжињер електротехнике.
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