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РАЗГОВОР СА НАЧЕЛНИКОМ ОПШТИНЕ 

 

1. Шта је оно што карактерише ваш 

мандат до сада? 

Изборна 2012. година оставила је буџет 

у значајном дефициту, што је свакако 

имало пресудан значај за наш рад у 

протеклом периоду. Али домаћинским 

радом и трошењем успијевамо измирити 

заостале обавезе, дуговања према 

повјериоцима, као и пратити планиране 

расходе, без обзира да ли је ријеч о 

социјалним давањима или капиталним 

инвестицијама.  

 

2. Које су то капиталне инвестиције 

реализоване у овом периоду? 

Поред већ поменуте изузетно тешке 

финансијске ситуације успјели смо 

реализовати неколико инфраструктурних пројеката. Међу њима је доградња објекта старе школе у 

Какмужу, пројекат вриједан око 30.000 марака. Из буџета општине издвојено је 50% средстава док 

је исто толико обезбиједило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. 

Асфалтирали смо прилазни пут и паркинг простор основне школе у Какмужу и санирали ударне 

рупе на путевима у скоро свим мјесним заједницама. 

Асфалтирали смо улицу 23. августа која води до бившег „Градњамонта“, а садашњег „Напко 

бедса“. Неко ће можда рећи зашто је то финансирано из буџета а интерес је највише власника 

„Напко бедса“? Одговор је врло једноставан: Наше опредјељење је да будемо средина у коју ће 

долазити инвеститори, и ми ћемо урадити све што је у нашој моћи да им обезбиједимо што боље 

услове. Фирма „Напко бедс“ запошљава око 250 радника, што значи сигуран мјесечни приход за 

250 породица. То је разлог што власнику фабрике можда и јесмо учинили услугу издвојивши 

средства за асфалтирање поменуте улице. Желимо да се његов посао и даље шири, да запослених 

буде све више, да оваквих инвеститора у нашој општини буде што више, да дођемо до тога да 

сваки наш грађанин, радно способан, може наћи посао на територији наше општине. То је пут за 

наш сигуран опстанак, за опстанак наших основних школа и Средњошколског центра, Дома 

здравља и свих других институција. У наредном периоду све наше снаге биће усмјерене ка томе. С 

тим циљем формиран је Савјет за привреду при кабинету начелника, који је окупио стручњаке уз 

чију помоћ, знање и искуство намјеравамо кренути путем економског развоја.  

У протеклом периоду успјели смо ријешити имовинске односе на локацији бившег полигона у 

Сочковцу, 14 дунума земљишта укњижено је као власништво општине Петрово и тренутно је на 

дијелу тог посједа поново отворено складиште грађевинског материјала. Такође смо ријешили 

имовинске односе и на општину укњижили четири викендице у Калуђерици. 

Морам нагласити да је, на жалост, било разних шпекулација, опструкција, да су поједини 

инвеститори размишљали о одласку са наше територије, као што је то случај са погоном фабрике 

„Обућа“ Зворник на Лужањку. Успјели смо изнаћи начин да тај погон опстане, да тих педесет 

радница не остане без посла, а адаптацијом наставног центра на Лужањку овај погон ће коначно 

добити сређен и услован простор за рад. И то је доказ да су нам инвеститори који запошљавају 

наше људе веома важни. 

Морам поменути и пројекат изградње тротоара у главној улици у Петрову, којим не само да је 

центар општине љепши и уређенији, него смо значајно допринијели безбиједности учесника у 

саобраћају, посебно наших најмлађих суграђана, основаца и средњошколаца. 
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На жалост нисмо успјели реализовати пројекат уређења Трга Немањића, што ће нам бити један од 

приоритета у наредном периоду. Али смо успјели Дом културе у Петрову, који је дуго зјапио 

празан и већ почео пропадати, отворити нашим суграђанима. Сада у дому имамо и Културно-

умјетничко друштво, и дјечију играоницу, џудо клуб, теретану, кино представе, ускоро и 

опремљен простор за атеље, гдје ће млади таленти, под стручним вођством, стећи прва знања о 

сликарству. Једноставно Дом културе отворили смо за све грађане, који заправо и јесу његови 

власници. 

У сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске реализујемо 

пројекат изградње амбуланте породичне медицине у Карановцу, а договорена је и адаптација 

зграде Дома здравља у Петрову. Са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите, односно 

конкретно са министром Ђокићем, приликом његове посјете нашој општини, договорена је 

изградња три стамбене јединице за породице погинулих бораца. Активности на реализацији овог 

пројекта су већ започеле тако да очекујемо да ће станови бити изграђени и усељиви у овој години. 

У сарадњи са Ватрогасним савезом Републике Српске обезбијеђена су средства за изградњу 

Ватрогасног дома, чиме ће бити ријешен проблем смјештаја возила и опреме Добровољне 

ватрогасне јединице Петрово, а од Савеза смо добили и 15 интервенцијских ватрогасних одијела.  

За проширење уличне расвјете у овој години смо планирали издвојити 17.000 КМ. У склопу 

опремања Пословне зоне у Петрову купили смо некретнину од предузећа „Момац дрво=, и то 

привредну зграду површине 570 м2 и економско двориште површине 3647 м2. Средства за 

куповину у износу од 110.000 Км обезбијеђена су из Развојног програма РС. 

 

3. Каква је ситуација и планови у области водоснабдијевања? 

У прошлој години уложено је доста у израду пројектне документације за рјешавање проблема 

водоснабдијевања. Такође на терену су вршена испитивања издашности изворишта. План је да ове 

године кренемо у реализацију пројекта и коначно ријешимо проблем лошег водоснабдијевања. 

  

4. Какво је стање у пољопривреди? 

Када је ријеч о пољопривреди ситуација каква је сада није задовољавајућа јер су нам 

пољопривредници неорганизовани, парцеле уситњене, у већини случајева производња нестручна 

па самим тим и приходи мањи од могућих. Планирано је да у наредном периоду организујемо 

произвођаче, од Кртове до Карановца, да их окупимо око земљорадничке задруге и организовано 

наступимо на тржишту. С обзиром да и сам долазим из пољопривредне струке, лично ћу се 

заложити да тај план и остваримо. 

 

5. Колико се из буџета општине издваја за подстицаје? 

Ове године у буџету је планирано 80.000 КМ за подстицај привреди и пољопривреди. У наредном 

периоду биће донешен Програм за додјелу подстицајних средстава који ће сви заинтересовани 

моћи погледати на веб страници општине www.petrovo.ba, као и на огласној табли.  

 

6. Када су у питању социјална давања да ли се исплате врше редовно и да ли општина 

издваја додатна средства за помоћ одређеним категоријама становништва? 

Средства намијењена социјалним категоријама редовно се исплаћују, а поред тога из буџета 

издвајамо средства за куповину мјесечних карти за основце и средњошколце који путују до школе. 

За аутобуску линију Кртова – Сижје издвајамо 3.600 марака, а за линију до Пањика 10.500 марака.  

 

7. Колико сте ви задовољни постигнутим у протеклих нешто више од годину дана? 

Не могу рећи да смо у потпуности задовољни оним што је остварено у протеклих годину дана, јер 

увијек може боље. Али с обзиром на економску ситуацију на глобалном плану и стање буџета 

наше општине какво је затечено приликом преузимања власти, ипак је урађено доста. Увјерен сам 

да ће у наредној и долазећим годинама бити још бољих резултата али оцјену тога препустићу 

времену које долази. 

http://www.petrovo.ba/
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ППООЗЗИИВВ  ДДИИЈЈААССППООРРИИ  ЗЗАА  УУЧЧЕЕШШЋЋЕЕ  ННАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЈЈИИ  „„ИИ  ЈЈАА  ММООГГУУ  

ИИННВВЕЕССТТИИРРААТТИИ  УУ  ООППШШТТИИННИИ  ППЕЕТТРРООВВОО““  

 

 

Поштовани Озренци који живите изван Републике Српске, 

 

 

Општина Петрово је снажно опредијељена да уђе у круг економски развијених 

локалних заједница у Републици Српској. Да бисмо то остварили  све своје 

капацитете усмјеравамо ка стварању повољних услова за будуће инвеститоре.  

Ми већ на својој територији имамо стране улагаче из Холандије, Италије, Њемачке и 

Аустрије. Покретање њихових производних погона показује да је Петрово мјесто о 

којем вриједи размишљати као о доброј локацији за инвестирање.  

 

С друге стране, познато је да су многи Озренци успјешни привредници у свијету, а 

један дио наших људи ради на значајним положајима у неким иностраним 

компанијама. Сви они представљају огроман људски и материјални потенцијал који 

желимо усмјерити према нама, на обострано задовољство.  

 

Наш план је да озренце који живе у дијаспори окупимо на једном мјесту и 

представимо им могућности улагања код нас. Зато ћемо у другој половии августа 

2014. године организовати једнодневну конференцију „И ЈА МОГУ 

ИНВЕСТИРАТИ У ОПШТИНИ ПЕТРОВО“. 

 

На конференцији ће бити представљени инвестициони потенцијали општине, 

изнесена искуства предузећа која су овдје већ отворила своје производне 

капацитете, као и обављени конкретни разговори о могућностима улагања. На 

конференцију ћемо позвати све наше људе који живе у иностранству а потенцијални 

су инвеститори, као појединци или организације. 

 

Уколико сте заинтересовани за учешће на конференцији пошаљите нам следеће 

податке на е-маил адресу nacelnik@petrovo.ba : 

1. Име и презиме; 

2. Улица, град и држава; 

3. Броје телефона; 

4. Е-маил адреса; 

5. Предузеће. 

Свима онима који нам пошаљу податке крајем прољећа упутићемо позив за 

конференцију, са тачним датумом одржавања и детаљним програмом рада. 

 

С поштовањем, Озрен Петковић, начелник општине Петрово. 

mailto:nacelnik@petrovo.ba
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ОТВОРЕНО ПИСМО НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ СУГРАЂАНИМА 

 

 

Драги моји суграђани, овим писмом желим да вас упознам са следећим чињеницама:  

 

Људи који су крајем 2012. године претпјели политички потоп, људи који су довели хемичаре и 

троваче у лику и дјелу „Кемокопа“  у Петрово и Сочковац, људи који су општину Петрово 

задужили а којима су грађани општине Петрово рекли „довиђења“, „збогом“, „адио“, „ћао“ и 

„одлазите“, не могу да се помире са том чињеницом. Да имају имало карактера, рационалног и 

реалног размишљања требали би да се, у најблажем смислу, повуку у мишију рупу и да моле бога 

да не заврше иза решетака, јер су у току осам година своје власти успјели да униште, узму и 

задуже и оно мало Озрена што је остало у нашој општини. Напротив, они ни данас не мирују, не 

могу да прихвате пораз, да прихвате то да је дошао човјек који воли и жели боље Петрово, који 

жели да Петрово напредује, који жели да заустави његово пропадање.  

 

Да је лако није, тешко је борити се са политичким отпадницима (да не употријебим неки други 

израз) који желе само једно а то је да оцрне лик и дјело једног релативно младог човјека и 

политичара који је добио подршку бирача коју није никад нико прије њега у нашој општини, нити 

ће, вјерујем, ико послије њега.  

 

Али и послије побједе на изборима борба, на жалост, још траје, јер ти политички, економски, 

новинарски губитници, који су се се прићутали послије пораза на изборима, поново се јављају и 

покушавају да поремете све позитивне процесе, пројекте и догађаје које смо ми покренули.  

Из тог разлога обраћам вам се као начелник свих грађана наше општине, једине општине на 

простору Озрена, општине коју је формирала Српска Демократска Странка, као и Републику 

Српску, у тешком ратном времену. Људи као што су Јово Николић и некада велики СДС-овац а 

послије тога „социјалдемократа“ Озрен Јоргановић, људи су који су били довели „Кемокоп“, људи 

који су нас веома задужили, људи који воле само себе а не Озрен и Петрово, јер чим су изгубили 

власт почели су са тужбама против општине и навијају да се „угаси“ наша општина, наш Радио 

Студио Петрово. Али то им неће успјети, то им ја обећавам! 

 

Да би било потпуно јасно у наставку можете погледати копију тужбе којом Јово Николић од 

општине тражи да му исплати више од шездесет хиљада марака (очито му је било мало све што је 

добио док је био на власти). Такође погледајте и копију дописа који сам ја упутио Радио – 

Телевизији Републике Српске, а који се односи на непрофесионализам њиховог дописника из 

Петрова Озрена Јоргановића. Исти тај Јоргановић већ годинама користи опрему коју је купила 

општина средствима пореских обвезника, свих вас, и прави телевизијске прилоге за које узима 

дебеле хонораре мјесечно, наравно у свој џеп. Још већи апсурд је чињеница да је њему лично 

интернет плаћан из буџета општине. Сада тај Јоргановић на друштвеним мрежама глуми жртву 

коју општина напада, поново обмањује јавност не износећи праве чињенице. А све то након што 

му је истекао други мандат на мјесту директора Народне библиотеке Петрово, (коју је он увијек 

називао својом“, као да му је очевина) и на мјесто директора, након редовне законом прописане 

процедуре,  изабран други кандидат. Очигледно је да је и њему било мало владавине пуних осам 

година и да не може да поднесе пораз. 

 

Драги моји суграђани, овим писмом и прилозима само желим да истина дође до вас, да сагледате 

чињенице, па након тога сами одлучите ко је овдје жртва а ко су нападачи.  

 

Ваш начелник, Озрен Петковић.  
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ВИСОКИ ЗВАНИЧНИЦИ У ПОСЈЕТИ ОПШТИНИ ПЕТРОВО 

 

Министар Ђокић у посјети Петрову 

 
ПОМОЋ ПРИВРЕДНИЦИМА И БОРАЧКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ 

 
Министарство рада и  борачко инвалидске заштите РС 

помоћи ће у очувању радних  мјеста у општини 

Петрово, првенствено у погону за производњу обуће на  

Лужањку. Између осталог ово је договорено приликом 

посјете министра Петра Ђокића општини Петрово 

30.08.2013. године 

„Договорили смо се да ћемо размотрити могућности 

подршке одржавању постојећих радни мјеста, те дати 

подршку предузећима из области дрвне индустрије. У 

области борачко инвалидске заштите договорили смо 

да општина Петрово што прије изради пројекат а ми 

ћемо финансирати изградњу три стамбене јединице за 

породице погинулих бораца и ратних војних инвалида“, рекао је министар Петар Ђокић након 

састанка са начелником општине. Према његовим ријечима договорено је и да ће министарство 

одређеном броју лица из борачке популације, који су нарочито социјално угрожени,  обезбиједити 

одређену врсту социјалне помоћи, која ће им бити важна и као помоћ за лијечење. Начелник 

општине Петрово истакао је да је састанак са министром био веома конструктиван. 

„Посебно нам је важан договор да  заједничким напорима спријечимо затварање погона обуће на 

Лужањку и на тај начин спријечимо да скоро  педесет радника остане без посла, што би нашој 

општини био значајан проблем“, нагласио је начелник Петрова Озрен Петковић. 

На овом састанку је договорено да општина и министарство заједнички приведу крају изградњу 

спомен обиљежја погинулим борцима ВРС у мјесној заједници Карановац. 

 

МИНИСТРИЦА РЕШИЋ У ПЕТРОВУ 

“Оно што нас радује прије свега јесте чињеница да 

Петрово функционише у овим изазовно тешким 

временима, да је буџет усвојен и да је на нивоу 

прошлогодишњег, што је показатељ да, без обзира на 

економски изазовну ситуацију, ова локална заједница 

функционише без већих потешкоћа”, истакла је 

министрица управе и локалне самоуправе РС Лејла 

Решић након састанка са руководством општине у 

Петрову, 21.01.2014. године. Како је нагласила 

упозната је и са проблемима са којима се Петрово 

сусреће. 

“У наредном периоду неопходно је превазилажење 

проблема око земљишних књига са сусједном 

општином Грачаница и вјерујемо да ћемо то успијешно ријешити. У овој години покушаћемо 

радити и на Закону о међуопштинској сарадњи који би све ове проблеме ставио на једно мјесто и 

њима се бавио на институционалан начин”, најавила је министрица Решић. 

Начелник општине Озрен Петковић истакао је да је сасатанак био конкретан и јасан, да су 

лоцирани проблеми ове општине које ће министрица Решић кандидовати на сједници Владе РС. 

Он је посебно нагласио очекивање да ће се Влада Републике Српске укључити у рјешавање 

проблема у области грунтовних података, јер се значајан дио земљишних књига налази у 

федералној општини Грачаница, што отежава даљи развој општине Петрово. 
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ПЕТРОВО ПОСЈЕТИО ПОТПРЕДСЈЕДНИК РС ЕНЕС СУЉКАНОВИЋ  
  

Потпредсједник Републике Српске Енес 

Суљкановић посјетио је 16.01.2014. године 
општину Петрово и на састанку са 

начелником Озреном Петковићем и његовим 

сарадницима упознао се са тренутном 
привредном ситуацијом у овој општини. 

 

Суљкановић је истакао да је циљ посјете 
отварање нових радних мјеста у сарадњи са 

инвеститорима из Федерације БиХ, посебно 

из сусједне општине Грачаница.  

"Мој задатак је да повежем привреднике из 
општина Грачаница и Петрово ради развоја 

општине Петрово и отварања нових радних 

мјеста", рекао је Суљкановић. Он је нагласио 
да је разговарано о могућностима да у 

Петрову буде покренут још један погон 

Фабрике обуће "Фортуна" из Грачанице.  

 
Начелник општине Петрово Озрен Петковић рекао је да ова општина у сарадњи са Владом Републике 

Српске опрема и купује земљиште у пословним зонама Карановац, Сочковац и Петрово.  

"Општина Петрово отворена је за све инвеститоре и ускоро ћемо имати конкретне понуде домаћим и 

страним инвеститорима у овим пословним зонама", рекао је Петковић.  

Суљкановић и Петковић посјетили су фабрику намјештаја "Еко лајн" у Петрову. 

 

Потпредсједник Републике Српске Енес 

Суљкановић 05.02.2014. године 

ученицима подручног одјељења Основне 

школе “Свети Сава” Какмуж у Сочковцу 

уручио је опрему која ће побољшати 

квалитет извођења наставе. Рачунар, 

пројектор, клавијатуре, Орфов 

инструментариј, спортска опрема, дио су 

поклон пакета вриједног 5800 КМ. Своју 

захвалност малишани су показали кроз 

рецитације и пјесму, а наставница 

Бранкица Поповић је нагласила да 

ученици до сада нису имали рачунар.  

“Ово ће нам пуно помоћи код извођења 

наставе и надам се да ће послужити као 

примјер другима, да мала помоћ може 

значити заиста много”, рекла је 

Поповићева. 

 

“Велико хвала вама дјецо јер данас сам ја веселији и заиста сте ме усрећили, зато што видимо да 

мале ствари могу доста да учине, да врате осмијех на дјечија лица”, истакао је Енес Суљкановић 

нагласивши да се политичати “из висина требају спустити на земљу”. 

За донацију су захвалили и начелник општине Петрово Озрен Петковић и директор школе Зоран 

Васић. 

Амбасадор Грчке у посјети општини Петрово 
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ГРЦИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ВЈЕРСКИ ТУРИЗАМ НА ОЗРЕНУ 

 

 У посјети манастиру Озрен односно општини Петрово 

20. јуна 2013. године, боравио је његова екселенција 

амбасадор Грчке у БиХ Каролос Гадис, скупа са 

замјеником министра одбране БиХ Мирком Околићем. 

Са настојатељем манастира Светог Николе на Озрену 

архимандритом Данилом и начелником општине 

Петрово Озреном Петковићем разговарали су о будућој 

сарадњи. 

„Утисци су предивни, одушевљен сам простором, 

предјелима, и убијеђен сам да ће ово врло брзо постати 

врло успјешна општина“, рекао је амбасадор Каролос 

Гадис. 

Замјеник министра одбране БиХ Мирко Околић 

нагласио је да је важност овог сусрета и у чињеници да 

се стварају чвршће везе православног народа Озрена и 

Грчке. 

„Овим сусретом отворена је могућност разговора и 

планирања, односно развоја вјерског туризма између 

Републике Српске, конкретно општине Петрово и 

Грчке“, истакао је Околић. 

Начелник општине Петрово Озрен Петковић изразио је очекивање да је ово био први у низу 

сусрета који ће услиједити с циљем успостављања сарадње општине Петрово и локалних 

заједница у Грчкој.  

 

Холандски амбасадор у посјети привредницима из Холандије у Петрову 

 

КРАК: ХОЛАНДИЈА ЋЕ ПОДРЖАТИ ИНВЕСТИТОРЕ У СРПСКОЈ 

 

Холандски амбасадор у БиХ Јуриан Крак првог 

августа посјетио је фирме “Еко лајн” и “Напко 

бедс” из Петрова, чији су власници 

инвеститори из Холандије. Он је овом 

приликом рекао да ће Влада Холандије 

подржати инвеститоре из те земље који желе да 

улажу у Републику Српску и БиХ, посебно који 

су самоодрживи и запошљавају више радника. 

“Ми имамо фондове намијењене инвеститорима 

а колико ће средстава бити додијељено зависи 

искључиво од квалитета, економске 

оправданости и самоодрживости пројекта, 

односно од инвеститора и њихове 

способности”, нагласио је Крак. 

Крак је приликом обиласка фабрике кревета 

"Напко бедс" у Петрову рекао да је поносан што је холандски инвеститор Денис Корнелисен 

направио добру фирму која запошљава највише радника у овој општини и која и даље повећава 

број запослених. 

Начелник општине Петрово Озрен Петковић рекао је да су свим инвеститорима у овој локалној 

заједници врата отворена и биће дата сва могућа подршка онима који улажу у реални сектор.  

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА  
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ТРОТОАРИ У ГЛАВНОЈ УЛИЦИ У ПЕТРОВУ 

 

У главној улици у Петрову изграђени су тротоари чиме 

је значајно побољшана безбједност учесника у 

саобраћају, посебно пјешака.  

„Од зграде поште до улаза у Средњошколски центар 

Петрово завршили смо изградњу тротоара са једне 

стране коловоза, ширине један метар, а од зграде 

општине па до жељезничке станице са обје стране коловоза тротоари ће бити реконструисани и 

пресвучени новим слојем асфалта. Лоше вријеме прошле јесени спријечило нас је да окончамо све 

радове али ћемо одмах, с почетком грађевинске сезоне, завршити комплетан пројекат“, рекао је 

Јесенко Стјепановић, власник фирме „Озрен пројект“, која је извођач радова. 

„Ово нам је изузетно важан инфраструктурни пројекат јер ћемо на тај начин пуно допринијети 

безбиједности свих учесника у саобраћају, а посебно ученика основне и средње школе“,  рекао је 

начелник општине Петрово Озрен Петковић. За изградњу тротоара из буџета општине издвојено је 

148.500,00 КМ. 

 

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА 23. АВГУСТА У ПЕТРОВУ 

Из средстава буџета општине издвојено је 32.000,00 

КМ за асфалтирање улице која води до бившег 

„Градњамонта“, а садашњег „Напко бедс-а“. Ова 

инвестиција, како је истакао начелник Петковић, 

доказ је да је општина Петрово спремна да, у оквиру 

својих могућности, помогне свим инвеститорима 

који запошљавају њено становништво. 

 -Наше опредјељење је да будемо средина у коју ће 

долазити инвеститори, и ми ћемо урадити све што је 

у нашој моћи да им обезбиједимо што боље услове. 

Фирма „Напко бедс“ тренутно запошљава око 250 

радника и то је разлог зашто смо издвојили средства 

за асфалтирање поменуте улице. Желимо да се 

његов посао и даље шири, да запослених буде све 

више, да оваквих инвеститора у нашој општини буде што више, да дођемо до тога да сваки наш 

грађанин, радно способан, може наћи посао на територији наше општине – нагласио је Петковић. 
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УРЕЂЕН ПРИЛАЗ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У КАКМУЖУ 

  

Асфалтирањем прилазног пута, пјешачких стаза и паркинг простора ОШ „Свети Сава“ Какмуж 

добила је љепши и безбједнији дворишни простор. Асфалтирана је површина од 200 метара 

квадратних а поправљен је и излаз на главни пут. 

„Остали дио асфалта је још увијек у добром стању 

али је потребно у скорој будућности асфалтирати 

остатак испод школе и фискултурне сале. Имамо 

проблем улазне капије у школско двориште, што у 

недостатку средстава нисмо у могућности 

тренутно завршити, али се надамо да ће бити 

прилике путем пројеката или донација да и овај 

посао завршимо“, рекао је директор школе Зоран 

Васић.  

„Општина Петрово је финансирала овај посао у 

цјелости и у име ученика и радника школе се 

срдачно захваљујемо свима који су препознали 

потребу да се овај посао заврши“, додао је Васић. 

 

ЗГРАДА ОПШТИНЕ ПОД НОВИМ КРОВОМ 

 

Почетком фебруара завршена је друга фаза замјене 

крова на управној згради општине Петрово. Наиме, 

дотрајале плоче салонита већ годинама су пропуштале 

кишницу, што је довело чак до отпадања дијелова плафона у просторијама на последњем спрату 

зграде. Пола крова замијењено је у децембру, након одлуке Скупштине општине о издвајању 

средстава за ову намјену, а накнадно су обазбијеђена додатна средства за препокривање и друге 

половине крова. Комплетна зграда сада је покривена лименим таблама, замијењени су и олуци и 

дотрајали дијелови грађе. За препокривање зграде из буџета општине издвојено је око 20.000 КМ, 

а радове је извела грађевинска фирма „Пејић градње“ из Петрова. 
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РЕАЛИЗОВАНИ И ПРОЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ 

 

 

ПЕТРОВО НА ПУТУ РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА 

Скупштина општине Петрово донијела је одлуку о прихватању кредитног задужења општине код 

Европске инвестиционе банке, чиме је учињен корак ближе ка рјешавању проблема 

водоснабдијевања на територији ове општине. Како је предвиђено одлуком кредитно задужење ће 

бити до 2.300.000 КМ, на период отплате од 25 година, грејс периодом од 8 година и каматном 

стопом испод 2%. 

„Оно што је јако важно јесте да ће општина Петрово, уколико уђемо у овај пројекат, 35% 

вриједности пројекта добити као неповратна средства, а 15% биће урачунати већ одрађени радови 

на терену. Зато нам је изузетно важно да испунимо прописане услове и да уђемо у реализацију 

пројекта“, рекао је начелник општине Озрен Петковић. 

Активности везане за овај пројекат започеле су у марту 2011. године, када је Скупштина општине 

закључком прихватила информацију о могућностима рјешавања проблема водоснабдијевања 

насељених мјеста општине Петрово кредитним средствима Европске инвестиционе банке те 

изразила интерес и иницирала покретање процедуре утврђивања испуњености услова општине 

Петрово за имплементацију овог пројекта. 

 „Скупштина општине је донијела одлуку о приступању активностима за реализацију пројекта 

водоводне инфраструктуре у децембру 2012. године. Именовали смо пројект-имплементациони 

тим и тренутно смо у фази израде пројектног плана“, истакао је Петковић, нагласивши да општина 

Петрово испуњава услове везане за учешће од 15 одсто и простор за кредитно задужење али касни 

са израдом пројектне документације. 

„Морамо максимално убрзати израду пројектне документације на коју ће сагласност дати Тим за 

управљање пројектима именован од стране Владе Републике Српске и који ће на крају, надамо се, 

одобрити представници Европске инвестиционе банке“, закључио је Петковић. 

Како је недавно пренијела СРНА, министар финансија РС Зоран Тегелтија изјавио је да је пројекат 

изградње водоводне и канализационе мреже, укупне вриједности око 100 милиона евра, један од 

највећих пројеката у Српској од њеног постанка, а тренутно се, у различитим фазама, реализује у 

28 општина Републике Српске. 

Уколико испуни прописане услове и реализује пројекат општина Петрово ће ријешити проблем 

водоснабдијевања не само грађана ове локалне заједнице него и пројектованих пословних зона. 

 

Рјешавање проблема чврстог отпада 
 

ИТАЛИЈАНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА УЛАГАЊЕ  

 
Фирма „АМИА“,  чланица корпорације AGSM из Вероне, заинтересована је за инвестирање у 

општинама Петрово, Теслић, Прњавор, Жепче, Маглај и Добој Југ, у заједнички пројекат на 

рјешавању сакупљања и рециклирања чврстог и другог отпада по најсавременијој технологији, у 

складу са директивама ЕУ.  

Тим поводом начелник општине Петрово Озрен Петковић, скупа са представницима поменутих 

општина, почетком августа боравио је у званичној посјети граду Верона, коју је иницирао 

градоначелник овог града Флавио Тоси. 

„Циљ је био да се на лицу мјеста увјеримо у савремену технологију рециклирања отпада 

коју посједује фирма „АМИА“  и оно што смо видјели показало нам је да се ради о пројекту који 

би скоро у потпуности ријешио проблем отпада у нашој општини, а поред свега бисмо имали и 

приход од продаје отпада“ истакао је начелник општине Петрово Озрен Петковић. Како је 

појаснио на простору општине Петрово предвиђено је отварање станице за разврставање и 

паковање отпада, који ће фирма „АМИА“ откупљивати по тржишним цијенама. 

Фирма „АМИА“ из Вероне запошљава 1500 радника и има годишњи буџет 800 милиона евра.  
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ПРИМОПРЕДАЈА АКТИВНОСТИ ДЕМИНИРАЊА У ПЕТРОВУ И ЛУКАВЦУ 

  
У општинама Петрово и 

Лукавац 21.11.2013. 

године је обављена 

завршна примопредаја 

активности деминирања 

којој је присуствовао 

амбасадор Јапана у БиХ 

Хидео Јамазаки. 

Истакнуто је да је у ове 

двије општине очишћена 

површина од 383.000 

метара квадратних, за 

шта је Влада Јапана 

донирала 350.000 евра. 

Амбасадор Јамазаки је 

рекао да је од завршетка 

рата Влада његове 

земље у БиХ донирала 

милијарду марака у 

разним секторима, а 

значајна средства 

утрошена су за деминирање. 

"Надам се да ће Влада Јапана и у будућности наставити да подржава пројекте деминирања и да ће 

допринијети процесу помирења у БиХ,“ рекао је амбасадор Јамазаки. 

Начелник општине Петрово Озрен Петковић захвалио је Влади Јапана на досадашњој помоћи овој 

општини, захваљујући којој је од мина очишћено двије стотине хиљада метара квадратних 

простора, али је истакао да је само дио проблема ријешен.  

“Ситуација још није добра јер наша општина има још пуно минираних подручја поред корита 

ријеке Спрече и у висинским дијеловима, на граници са федералном општином Лукавац. Надамо 

се да ће и у наредном периоду донатори имати разумијевања за овај проблем како бисмо коначно 

комплетан простор општине очистили од мина”, истакао је Петковић. 

Стручни сарадник за локални еколошки развој у општини Петрово Владо Симић прецизирао је да 

је укупна површина минираног простора у општини Петрово преко два милиона метара 

квадратних, што представља ограничавајући фактор за развој привреде, пољопривреде и туризма, 

али и опасност за грађане. 

 Помоћник начелника општине Лукавац Амир Сејдиновић истакао је да су пројекти деминирања 

значајни за пет општина у долини Спрече и да ће помоћи да живот људи на овом подручју буде 

много квалитетнији. 

 “Изузетно је важно да након деминирања Спречког поља можемо ући у пројекат регулације 

ријечног корита како бисмо подручје заштитили од поплава, тако да ријека Спреча коначно 

постане ријека која спаја а не раздваја људе”, истакао је Сејдиновић. 

Посредством Међународног фонда за деминирање и помоћ жртвама мина у БиХ је реализовано 

више од 178.000.000 долара донаторских средстава и очишћено је више од 67.000.000 метара 

квадратних минских поља. 

Руководилац Канцеларије овог фонда у БиХ Грегор Санчанин изјавио је да за сада постоји 

национални нацрт уклањања мина у БиХ до 2019. године и да ће ова организација помоћи тај 

процес заједно са донаторима. 
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ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ИЗ ПЕТРОВА ПОДРЖАВАЈУ ГРАДЊУ МИНИ 

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА СПРЕЧИ  

Мјештани Петрова, који су власници парцела у 

непосредној близини мјеста гдје је планирана 

градња мини хидроелектране на Спречи, немају 

ништа против овог пројекта. На састанку, коме су 

поред мјештана и представника инвеститора – ЕЕХ 

„Хидроенергија“ из Грачанице, присуствовали и 

представници општине Петрово и Владе 

Тузланског кантона, истакнуто је да ће изградња 

мини хидроелектране бити вишеструко корисна. 

„Фирма ће о свом трошку очистити 700 до 900 

метара ријечног корита, у истој висини уредићемо 

обје обале, санираћемо мост на ријеци Спречи на 

путу Петрово – Ораховица. Општине Петрово и 

Грачаница имаће приход од концесионе накнаде а 

можда најважније од свега је то да ће фирма током цијеле године, константно, одржавати ријечно 

корито“, рекао је директор „Хидроенергије“ Един Османовић. 

„Ако се све буде радило онако како је речено на овом састанку стање ће бити боље него сада када 

је присутно плављење Спречког поља“, рекао је пољопривредни произвођач Ђорђо из Петрова.  

Начелник општине Петрово Озрен Петковић нагласио је да је састанак са пољопривредницима и 

представницима инвеститора градње мини хидроелектране организован с циљем да се мјештани 

упознају са намјерама инвеститора, да се отклоне било какве сумње или недоумице. 

„Расправа је била добра и конструктивна, чули смо конкретне приједлоге и сугестије и надам се да 

ће изградња мини хидроелектране бити пројекат који ће у економском, еколошком и сваком 

другом погледу бити добар и за нашу локалну заједницу“, рекао је начелник Петковић. 

Фирма "ЕЕХ-Хидроенергија" почетком 2014. године добила је од Министарства просторног 

уређења и заштите околине ТК-а еколошку дозволу за изградњу мини хидроелектране на ријеци 

Спречи. Централа на међуентитетској линији између РС и ФБиХ, односно општина Петрово и 

Грачаница у коју ће бити инвестирано више од 4 мил КМ, треба да буде изграђена у наредне три 

године, а инвеститор гарантује да неће бити плављено обрадиво земљиште у Спречанском Пољу, 

на подручју општине Петрово. 

Након израде пројектне документације, у општинама Петрово и Грачаница биће организоване 

јавне расправе на којима ће представницима власти и мјештанима бити омогућено да, прије 

коначне дозволе за рад, изнесу замјерке на пројекат. 

 

УСПЈЕШНО РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ 

  

Свечаном церемонијом, на којој су промовисани постигнути резултати десет пројеката 

реализованих у склопу Омладинске банке, 22.11.2013. године окончана је друга година 

реализације овог пројекта у општини Петрово. Како је истакнуто овом приликом укупна 

вриједност пројеката износи 35.879 КМ, од чега је из фонда Омладинске банке Петрово 

обезбијеђено 17.144 КМ, а неформалне групе младих обезбиједиле су укупно 18.735 КМ, кроз 

мобилизацију локалних ресурса од седам институција, три организације, шест предузећа и 38 

грађана. У реализацији ових пројеката учествовало је укупно 129 волонтера који су допринијели 

са 2.898 волонтерских сати, а укупан број корисника ових пројеката је око десет хиљада. 

Програм Омладинске банке Петрово биће настављен и 2014. године и овом приликом је упућен 

позив младима да осмисле идеје, направе пројекте и буду спремни за пријаву на јавни позив за 

нове пројекте. 

 

 

ПОГОН „ОБУЋЕ ЗВОРНИК“ НА ЛУЖАЊКУ УСКОРО У НОВИМ ПРОСТОРИЈАМА 
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С циљем очувања постојећих радних 

мјеста, конкретно погона фабрике 

„Обућа“ Зворник на Лужањку, из 

буџета општине Петрово издвојена су 

средства за адаптацију наставног 

центра Лужањак. Раднице погона, које 

су већ годинама радно вријеме 

проводиле у заиста неусловним 

просторијама, ускоро ће радити у 

адаптираном зиданом простору, који је 

наново омалтерисан, измијењена је 

столарија и урађени санитарни 

чворови. Извођач радова је фирма 

„Пејић градње“ из Петрова, а укупна 

вриједност 19.978,92 КМ. 

 

 

„WORLD VISION“  И ОПШТИНА ПЕТРОВО ФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ У СШЦ 

ПЕТРОВО И ОШ ВУК КАРАЏИЋ 

 

У Средњошколском центру Петрово биће изграђена просторија за дежурног ученика, а у 

Подручном одјељењу Основне школе „Вук Караџић“ у Порјечини извршиће се реконструкција 

објекта с циљем побољшања загријавања школског простора. Ове пројекте иницирали су 

средњошколци и основци из Петрова, а подршку су им дали „World Vision Internacional – ADP 

Ozren“  Тузла и општина Петрово, које су обезбиједиле по 50 % неопходних средстава . За ове 

намјене из буџета општине биће издвојено 7.234,72 КМ.  

 

ИЗГРАДЊА АМБУЛАНТЕ У КАРАНОВЦУ И САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА У 

ПЕТРОВУ 

 

Из буџета општине Петрово за 2014. годину издвојиће се 40.000 КМ за изградњу амбуланте 

породичне медицине у Карановцу и санацију здраде Дома здравља у Петрову. Оба ова пројекта 

кандидована су Министарству здравља и социјане заштите Републике Српске. Наведени износ и 

пројектна документација чине учешће општине Петрово у суфинансирању ових пројеката. 

Вриједност пројеката, према пројектно-техничкој документацији, износи 350.000 КМ. Коначна 

вриједност пројеката биће позната након провођења тендерске процедуре од стране министарства. 

Према програму Министарства здравља и социјалне заштите РС ови пројекти биће реализовани у 

току 2014. године. 

 

НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ОБЈЕКТА СТАРЕ ШКОЛЕ У КАКМУЖУ 

У 2014. години из буџета општине Петрово биће издвојено 28.565,16 КМ за другу фазу адаптације 

и доградње објекта старе школе у Какмужу. Овај пројекат Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде суфинансираће са 8.056,84 КМ.  

Прва фаза пројекта реализована је у 2013. години, када је објекат дограђен и покривен. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обезбиједило је 50 % од 29.304 КМ док 

је друга половина средстава издвојена из буџета општине.  

 

СУБВЕНЦИЈЕ И ДРУГА ИЗДВАЈАЊА ИЗ БУЏЕТА 
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СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА У 2013. ГОДИНИ 

 

 

Општина Петрово је у 2013. години, са по стотину марака мјесечно, стипендирала укупно 10 

студената, од којих је њих четворо право на стипендију остварило након конкурса за додјелу 

стипендија у 2013. години. Приликом потписивања уговора са новим стипендистима начелник 

општине  је честитао студентима, нагласивши: 

„ Био бих далеко срећнији, да вам можемо обезбједити стипендије у већем износу, али надам се да 

ће вам и овај износ бити од помоћи“, рекао је Петковић. 

"Захвалила би се општини Петрово и начелнику општине,  што су нам омогућили овај вид помоћи. 

Свака марка је веома значајна за нас, али и за наше родитеље“ изјавила је Владана Цвијановић, 

стипендиста општине за ову годину. 

 Нови стипендисти општине Петрово у 2013. години били су: 

1.Радмила ( Југослав) Самарџић из Какмужа, студент 2. године Факултета Политичких наука у 

Бањој Луци, 

2.Лидија (Недо) Милиновић из Карановца, студент 6. године Медицинског факултета у Новом 

Саду, 

3.Јелена(Сретко) Недић  из Какмужа, студент  2. године Филолошког факултета у Бањој Луци, 

4.Владана (Мићо) Цвијановић из Петрова, студент 1. године Пореске академије у Добоју. 

 

 

ОПШТИНА ФИНАНСИРА МЈЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА УЧЕНИКЕ 

  
За све основце из општине Петрово који до школе путују аутобусом као и за 35 ученика 

Средњошколског центра Петрово општина Петрово обезбјеђује мјесечне карте. За ове намјене из 

буџета општине мјесечно се издвајају средства у износу од 2.298,70 КМ. 

„Када су у питању основци дио средстава за њихове мјесечне карте обезбјеђује Министарство 

просвјете и културе, а из буџета се намирује износ до пуне цијене карте. За средњошколце 

комплетан износ обезбјеђује се из буџета општине“, рекао је начелник општинског Одјељења за 

привреду и финансије Жељко Ђурић. Према његовим ријечима право на мјесечне карте имају 

средњошколци из породица слабијег имовног стања, а по приједлогу разредног старјешине и 

директора школе.  

У буџету општине Петрово за 2014. годину за куповину мјесечних карата ученицима планирано је 

21.000 марака. 

 

 

НОВЧАНИ ПОКЛОНИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА НОВОРОЂЕНЧАД 

Свако новорођенче на подручју општине Петрово у овој години добиће новчани поклон из буџета 

општине. Прво и друго рођено дијете у породици добиће новчани поклон од 100 КМ, треће рођено 

дијете добиће 300 КМ, четврто 500 КМ, а пето и свако наредно новорођенче у породици добиће по 

700 марака. 

„Ово су средства намијењена за помоћ вишечланим породицама у нашој општини и подстицај 

наталитета. Надам се да ће новорођенчади бити пуно више него у претходним годинама и да ће 

сва средства планирана за ову намјену бити утрошена“, рекао је начелник општине Озрен 

Петковић. Он је позвао све родитеље који добију принову у овој години да се ради остварења 

права на ова средства обрате општинском Одјељењу за привреду и финансије. 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ И ОДБОРНИЦИ СДС-А СТИПЕНДИРАЈУ СТУДЕНТЕ 

  



БИЛТЕН ОПШТИНЕ ПЕТРОВО                              БРОЈ 26                                          2014. ГОДИНА 
 

  

 

                             

20 

Начелник општине Петрово, предсједник 

Скупштине општине и преосталих четири 

одборника Српске демократске странке 

потписали су 16.11.2013. године уговор са 

шесторо студената из општине Петрово којим 

су се обавезали да им из личних примања у 

овој школској години обезбиједе стипендије у 

износу од по 100 марака мјесечно. Озрен 

Петковић, Зоран Стјепановић, Брано 

Марјановић, Младен Ристић, Дијана Живковић 

и Драган Протић стипендираће Браниславу 

Лазић, Драгану Полугић, Биљану Томић, Сању 

Протић, Вању Јосиповић и Николу 

Лазаревића. 

 

„Клуб одборника СДС-а једногласно је одлучио да на овај начин, издвајањем из личних примања, 

помогнемо студентима и њиховим родитељима. Важно је нагласити да се приликом одабира 

студената уопште нисмо руководили њиховом страначком припадношћу него искључиво успјехом 

у досадашњем школовању, материјалном ситуацијом у породици и статусом породице, односно да 

ли је ријеч о студентима из породице погинулог борца, ратног војног инвалида или самохраних 

родитеља“, рекао је предсједник Клуба одборника СДС-а у Скупштини општине Петрово Брано 

Марјановић. Он је упутио апел и осталим одборницима да слиједе њихов примјер и помогну 

будућим академским грађанима наше општине у њиховом школовању. 

Начелник општине Петрово Озрен Петковић изразио је наду да ће ова стипендија бити значајна 

помоћ студентима. 

„Свјесни смо чињенице да број студената који се стипендирају из буџета наше општине није 

велики али, на жалост, тренутно нема могућности за већа издвајања. Због тога смо одлучили да из 

личних примања, од плате или одборничке накнаде, одвајамо сваки мјесец по стотину марака, и то 

ћемо чинити до краја мандата“, нагласио је начелник Петковић. 

Студенти су били пријатно изненађени стипендијама и изразили су захвалност својим донаторима, 

како на материјалној помоћи тако и на признању за остварене резултате ,које им је на овај начин 

указано. 
      

СУБВЕНЦИЈE ЗА ПЛАЋАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  

Скупштина општине Петрово је на тринаестој редовној сједници, одржаној 17. фебруара 2014. 

године, донијела Одлуку о субвенцији за плаћање комуналних услуга одређеним категоријама 

становништва. Како је прецизирано одлуком право на субвенцију имају породице у којима живе 

дјеца са посебним потребама, корисници новчане помоћи социјалне заштите и корисници туђе 

његе и помоћи, ако им је то једини извор прихода. Право на субвенцију имају и породице са 

четворо и више дјеце, породице са тешко обољелим члановима домаћинства (дијализа бубрега, 

малигна обољења и сл), као и ратни војни инвалиди од прве до четврте категорије и породице 

погинулих бораца.  

Износ који се субвенционира је 2,5 КМ мјесечно за потрошњу воде и 50% од утврђене цијене 

одвоза смећа, по домаћинству. Неопходно је да породице из наведених категорија имају 

склопљене уговоре за испоруку воде односно одвоз смећа са комуналним предузећем.  

За ове намјене у буџету општине за 2014. годину планирано је 3.400 КМ. 

 

ТРИНАЕСТ ВОЛОНТЕРА У ОПШТИНСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 
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Тринаесторо високообразованих   

младих људи са територије општине 

Петрово од трећег фебруара 2014. 

године обављају волонтерски рад у 

општинској администрацији, у трајању 

од годину дана. Међу њима је шесторо 

дипломираних економиста, троје 

дипломираних инжењера саобраћаја, 

двоје дипломираних правника, један 

дипломирани инжењер пољопривреде и 

један дипломирани инжењер 

информатике. 

„Овим младим људима пожелио сам 

пуно среће, да науче што више тога. 

Што се тиче општине ми ћемо свој дио 

да испоштујемо и вјерујем да ће овај 

волонтерски стаж бити од користи и 

нама и волонтерима“, рекао је начелник 

општине Озрен Петковић. 

„Одлучио сам се да волонтирам јер ћу стећи одређена искуства која ће ми касније помоћи у даљем 

раду и надам се да овдје стекнем и неко запослење“, рекао је Дражен Благојевић, дипломирани 

инжињер саобраћаја. 

У наредних дванаест мјесеци из буџета општине ће се издвајати мјесечно по 110 КМ за сваког 

волонтера за обавезе за ПИО и здравствено осигурање. 

 

 

ПОКЛОН ПАКЕТИ ПОВОДОМ БОЖИЋА 

  
Шеснаест породица из општине 

Петрово на Бадњи дан су посјетили 

начелник општине и предсједник 

Скупштине општине и поводом 

Божића даривали им пакете са 

прехрамбеним намирницама. Између 

осталих посјетом су обрадовани 

најстарији бака и дједа из насеља 

Порјечина, демобилисани незапослени 

борци из Калуђерице и Петрова, те 

други стари или изнемогли којима је 

помоћ увијек добро дошла, из свих 

мјесних заједница ове општине. 

Неколико малишана обрадовано је 

новогодишњим пакетићима. Сви које 

су посјетили били су им захвални, 

колико за поклон толико и за пажњу 

која им је на овај начин указана. 

 

 

НОВИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА БОРАЧКИ ДОДАТАК 
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У 2013. години ступила је на снагу нова Уредба о борачком додатку којом су нешто детаљније 

прописани услови и начин остваривања права на мјесечни борачки додатак. За разлику од раније 

Уредбе, новом Уредбом прописано је да мјесечни борачки додатак може остварити категорисани 

борац када наврши 60 година живота, ако му је рјешењем надлежног органа признат статус борца 

од прве до пете категорије и да је ове услове стекао након 24.05.2012. године. Право на мјесечни 

борачки додатак признаје се од 1. јануара наредне године у односу на годину у којој су услови 

испуњени.  

 

То значи да категорисани борац који је нпр. 21.11.2013. године навршио 60 година, а има утврђен 

статус борца од прве до пете категорије, право на добијање мјесечног борачког додатка остварује 

од 01.01.2014. године, односно борац наведених категорија који 01.01.2014. године или 31.12.2014. 

године наврши 60 година живота право на мјесечни борачки додатак има од 01.01.2015. године. 

Изузетно од овог мјесечни борачки додатак може остварити борац од прве до пете категорије и 

прије навршених 60 година живота уколико је до 31. јануара 2012. године био корисник личне 

пензије која му је у складу са прописима из области пензијско-инвалидског осигурања била 

одређена од гарантованог пензијског основа.. 

 

Уредбом је такође прописано да борац-корисник права на инвалидску пензију код којег је узрок 

инвалидности повреда задобијена за вријеме вршења војне дужности у околностима оружаних 

сукоба, односно болест која је узрочно –посљедично везана за сукобе нема право на борачки 

додатак, али  да ће се изузено и тим категоријама признати под условом да је инвалидитет утврђен 

само дјелимично у односу на укупан инвалидитет, а највише до 50%. 

 

 

ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА 

ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦА ПОГИНУЛОГ БОРЦА 

 

Према Програму потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида од I-IV категорије у Републици Српској у општини Петрово планирана је изградња три 

стамбене јединице за збрињавање чланова породица погинулих бораца. У 2013. години у сарадњи 

са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите, вођене су активности на реализацији овог 

Програма у дијелу који се односи на нашу Општину. Обавеза општине Петрово јесте обезбјеђење 

локалције, израда пројектне и пратеће документације (локацијски услови, одобрење за грађење и 

остале сагласности за изградњу), изградња прикључне инфраструктура (вода, струја и др.). 

 

Општина је дио својих обавеза већ испунила, а то су: обезбијеђена локација - мјесто изградње овог 

објекта биће на Лужањку у Петрову ( ту су у ранијем периоду изграђена три стамбена објекта са 

неколико стамбених јединица), урађена је пројектно-техничка документација (идејни пројекат, 

главни пројекат). Остале обавезе Општина ће благовремено обезбједити чим се од надлежног 

министарства и изабраног извођача радова, добију детаљније упуте о динамици и времену 

изградње.  

 

Пројектном документацијом, предвиђено је да се гради један приземан објекат са три једнособне 

стамбене јединице нето површине око 43m2. Додјела ових стамбених јединица извршиће се 

лицима која се налазе на коначној ранг-листи за стамбено збрињавање чланова породица 

погинулих бораца, одобреној од стране Министарства. Очекујемо да ће се изградња ових 

стамбених јединица реализовати у току 2014. године. 

 

БРАТИМЉЕЊЕ И СВЕЧАНИ ПРИЈЕМИ 

 

 

ПЕТРОВО И ЗУБИН ПОТОК ПОБРАТИМИ 
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 „Ово је зов вере, наде и љубави. 

Обавезујемо се својом чашћу, 

потписујући ову повељу, да ћемо у 

братском споју предано градити, 

неговати и чувати све тековине наше 

прошлости и садашњости, упирући 

поглед у будућност, у култури, 

просвети, здравству, економији, 

спорту... Сад и одмах!“, наведено је, 

између осталог, у Повељи о 

братимљењу, коју су потписли 

начелник општине Петрово Озрен 

Петковић и предсједник општине 

Зубин Поток Славиша Ристић. Овим 

чином, обављеним на свечаности 

одржаној 27. јуна у Звечану, створен 

је основ за јачање и развијање 

међусобних веза ради унапређења економске сарадње и размјене искустава у области образовања, 

културе, привреде, спорта, екологије, туризма, управљања у локалним јавним службама, као и 

других активности које су од интереса за братске општине. 

 

 „Жеља нам је да нашој браћи на 

Косову и Метохији, а посебно у 

општини Зубин Поток, са којом 

смо се побратимили, пружимо 

прије свега моралну подршку, која 

им је у овом времену итекако 

потребна. Међутим, неће све стати 

на томе. Планирали смо 

успостављање сарадње у области 

привреде, повезивање ученика 

наших школа, повезивање 

културно умјетничких друштава, 

спортских колектива“ , рекао је 

начелник Петковић, додавши да ће 

ускоро фудбалери из Петрова и 

Зубиног Потока одиграти 

пријатељску утакмицу у Петрову. 

 

У протеклом периоду општина Петрово се активно укључила у хуманитарне акције које су за циљ 

имале прикупљање помоћи српским општинама на Косову и Метохији, као и појединцима, 

углавном дјеци, којима су неопходна средства за лијечење. Како је договорено са Одбором за 

помоћ Космету и предсједницима Културно умјетничких друштава из општине Петрово у августу 

2014. год око педесеторо малишана из братске општине Зубин Поток и других општина са 

Космета боравиће седам дана у општини Петрово, а домаћини ће им бити чланови КУД-ова из 

Петрова, Сочковца и Карановца.  

 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЗА СВЕШТЕНИКЕ СПЦ  
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Начелник општине Петрово Озрен 

Петковић уприличио је тридесетог 

јануара 2014. године  пријем за 

свештенике Српске Православне Цркве 

са подручја општине, на ком је 

разговарано о досадашњој сарадњи и 

будућим пројектима које ће заједнички 

реализовати свјетовна и црквена власт. 

Састанку су присуствовали архимандрит 

Данило Радојчић, протојереј-ставрофор 

Никола Пекић, протојереј-ставрофор 

Душко Видовић и јереј Давор Петковић. 
 

„Имали смо лијеп, пријатан сусрет уз 

срдачне и отворене разговоре. Договорили смо да оно што су потребе цркве, народа, државе, 

заједнички одрадимо на општу корист и задовољство свих“, рекао је протојереј-ставрофор Никола 

Пекић. Како је нагласио сваки свештеник је изнио потребе своје парохије и договорено је да ће 

општина помоћи реализацију планираних пројеката у сваком мјесту. 

„Сигуран сам да ће и у наредном периоду наша сарадња бити изузетно добра, а ја ћу са својим 

сарадницима бити на располагању Српској Православној Цркви да помогнемо онолико колико се 

може, све с циљем добробити наших грађана односно вјерника“, истакао је начелник општине 

Озрен Петковић. 

У буџету опшине за ову годину планирано је 10.000 КМ за помоћ Српској Православној Цркви а 

како је најавио начелник Петковић биће уложени напори да се изнађу додатна средства за 

довршетак градње вјерских објеката и реализацију других приоритетних пројеката.  
                       НАЧЕЛНИК УГОСТИО НАЈМЛАЂЕ СУГРАЂАНЕ 

 

Ученици првих разреда ОШ „Свети Сава“ 

Какмуж посјетили су 16.октобра 2013. 

године Административну службу општине, 

РРС - Студио Петрово, ОО ЦК, полицијску 

станицу и Народну библиотеку. 

Малишани су видјели шта и како се ради у 

шалтер сали општине и матичном уреду, а 

пријем за њих уприличио је начелник 

општине Озрен Петковић. 

„Ово ми је један од најљепших пријема до 

сада. Задовољство је било дружити се с 

малишанима којима сам пожелио срећно 

дјетињство, те да им школски дани као и 

ова посјета остану у најљепшем сјећању“ 

рекао је начелник Петковић. 

Првачићи су потом посјетили РРС – 

Студио Петрово гдје су видјели како се производи радијски програм. У Полицијској станици 

стекли су нова знања у области безбједност саобраћаја а у ОО ЦК Петрово званично су постали 

чланови подмлатка Црвеног крста Републике Српске. 
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ЈОШ ЈЕДНА УСПЈЕШНА ГОДИНА ЏУДИСТА "ОЗРЕНА" 

  
Начелник општине Петрово Озрен 

Петковић приредио је 20.11.2013. 

године пријем за чланове џудо клуба 

"Озрен" из Петрова који су на 

неколико такмичења у Републици 

Српској, БиХ и Србији освојили 

медаље. Он је овом приликом истакао 

да локална заједница издваја значајна 

средства за спортске клубове међу 

којима је и џудо клуб и да су у буџету 

за наредну годину планирана средства 

у истом износу, без обзира што се 

планира смањење буџетских прихода. 

“Задовољство је имати један овакав 

клуб који на најбољи начин 

представља нашу општину у земљи и 

окружењу, и зато ће и у будућности 

имати пуну подршку општине”, рекао је начелник Петковић. 

Тренер Џудо клуба "Озрен" Слободан Дујковић прецизирао је да су џудисти овог клуба ове године 

освојили 24 медаље, од којих девет златних, пет сребрних и десет бронзаних.  

Такмичари Стефан Цвјетковић и Срђан Јелисић истакли су да им џудо спорт пуно помаже у 

физичком развоју али и психичком јачању и позвали све младе да се баве спортом како би израсли 

у здраве и јаке личности. 

Урош Тодоровић, такође тренер овог клуба, најавио је омасовљење клуба и одржавање школе 

џудоа. 

  
БРОЈНИ УСПЈЕСИ КАРАТИСТА ИЗ ПЕТРОВА 

 

 

Начелник општине Петрово Озрен 

Петковић уприличио је пријем за 

каратисте КК “Слога – Хемофарм” Добој, 

карате секција “Озрен-Петрово”. 

Млади спортисти, скупа са тренером 

Милорадом Поповићем, начелника су 

упознали са својим радом и бројним 

успјесима на државним и међународним 

такмичењима.  

Начелник Петковић честитао је младим 

каратистима и обећао помоћ овом клубу 

из буџета општине за наредну годину, а 

новчаним поклоном даровао је такмичаре 

из Петрова: Данку Дујковић, Миодрага 

Божића и Богдана Катанића, као помоћ за 

одлазак на  међународно карате 

такмичењу у  Бечу. 
МИХОЉСКО ЉЕТО У ПЕТРОВУ 
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ОПШТИНА ПЕТРОВО ПРОСЛАВИЛА 22 ГОДИНЕ ПОНОВНОГ ПОСТОЈАЊА 

  

Општина Петрово је на Михољдан, 

дванаестог октобра 2013. године, 

прославила 22 године од поновног 

оснивања. Године 1962., тадашњим 

Законом о укидању појединих општина 

у БиХ, Петрово је доживјело судбину 

да му се територија распарча и умјесто 

општине постало мјесна заједница.  

  

„За то што данас имамо своју општину 

захвални смо Озренцима који су 1991. 

године препознали тренутак, уложили 

знање, труд, способност, ризиковали 

пуно тога, како бисмо ми данас били 

кројачи своје судбине на овим 

просторима“,  рекао је начелник 

општине Петрово Озрен Петковић на 

свечаној сједници Скупштине општине. Како је нагласио у протеклих годину дана, од како је 

дошло до промјене на политичкој сцени општине, и поред изузетно тешке финансијске ситуације, 

извршена је консолидација буџета, отплаћују се наслијеђена дуговања али и улаже у капиталне 

пројекте. 

„Санирали смо објекат старе школе у Какмужу, асфалтирали улицу 23. Августа у Петрову, радимо 

тротоаре у главној улици у Петрову, санирали смо путеве у скоро свим мјесним заједницама, 

трудимо се да задржимо постојеће и доведемо нове инвеститоре у нашу општину, улажемо напоре 

да ревитализујемо земљорадничку задругу и организујемо пољопривредне произвођаче, 

формирали смо Савјет за привреду при кабинету начелника општине од кога очекујемо велику 

стручну помоћ на путу развоја наше општине, Дом културе у Петрову отворили смо за наше 

грађане, организовали бројне манифестације, тако да, иако увијек може и треба боље, можемо 

бити задовољни“,  рекао је 

Петковић. 

 

На свечаној сједници Скупштине 

општине заслужним колективима и 

појединцима уручене су 

овогодишње Михољданске награде 

и признања, а највеће признање, 

Плакету Михољско љето, добио је 

ФК “Озрен” Петрово. 

 

Претходно је у храму Покрова 

Пресвете Богородице у Петрову 

служен парастос погинулим 

српским борцима, а у Спомен соби и 

на Спомен гробљу у Петрову 

положено је цвијеће и прислужене 

свијеће. 

 

МИХОЉДАНСКА СМОТРА ФОЛКЛОРА 
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Михољданском смотром фолклора, одржаном четвртог октобра, почела је манифестација 

“Михољско љето у Петрову”, организована поводом Дана и Крсне славе општине.  

 

Након свечаног дефилеа кроз центар 

Петрова учесници програма пјесмом, 

игром, ношњама, одушевили су публику у 

препуној сали Дома културе у Петрову.   

Поред културно-умјетничких друштава из 

општине Петрово на смотри су 

учествовали и КУД-ови из Крепшића, 

Усоре и Трњана, као и специјални гости 

КУД “Јелек” из Њемачког града 

Вупертала. Организатори смотре били су 

КУД “Милован Гајић” и Центар за 

културу и образовање, а покровитељ 

општина Петрово. Намјера организатора 

је да у будуће смотра постане 

традиционални саставни дио 

Михољданских свечаности. 

 

ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА 

У галерији  Дома култре у Петрову 07. октобра отворена је ликовна изложба, на којој су изложене 

34 слике и 6 скулптура, дјела ликовних умјетника из Републике Српске и Србије, настала на 

“Ликовном саборовању Озрен-Какмуж 2013 “.  

 

Отварању изложбе, поред осталих, 

присуствовали су ученици 

Средњошколског центра Петрово, који, 

како је рекла професорица Бранкица 

Јокановић, до сада нису имали довољно 

интересовања, а можда ни прилике да 

заволе ликовну умјетност.  

Начелник општине Петрово Озрен 

Петковић истакао је овом приликом да ће 

свој допринос томе да млади упознају  и 

заволе ликовну умјетност дати и 

Општина, нагласивши да је планирано да 

у склопу Центра за културу буде 

организована ликовна секција, у којој ће 

сви млади таленти имати прилику да под 

стручним вођством академског сликара 

стекну основно знање када је у питању сликање или вајање.  Предвиђено је и опремање атељеа у 

Дому културе тако да ће будући сликари из општине Петрово имати и свој стваралачки кутак.  

У данима који су услиједили организоване су посјете изложби и за ученике основних школа из 

Петрова и Какмужа. Организатори изложбе били су Удружење умјетника “Арт”, Народна 

библиотека и Центар за културу и образовање Петрово.  

 

ИЗЛОЖБА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕТРОВО 
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Туристичка организација Петрово 

организовала је 4.10.2013. године у Дому 

културе у Петрову изложбу озренских 

јела, ношњи, ручних радова и старог 

новца.   

На изложби су посјетиоци са 

одушевљењем пробали традиционалну 

храну и пиће озренског краја које су 

припремиле чланице кола српских 

сестара из Сочковца, Какмужа и 

Петрова.  Анђелко Видаковић, колекци-

онар, нумизматичар из Какмужа 

посјетиоцима је представио дио своје 

богате колекције, од старих фотографија, 

затим новца из Краљевине Југославије, 

царске Русије, значки, амблема 

озренских бригада итд.  

Туристичка организација Петрово представила је сувенире и промотивни материјал за туристичке 

потенцијале овог краја. 

 

 

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАРИВАЊА КРВИ 

 

У сарадњи са Службом трансфузије крви  Добој Општинска организација Црвеног крста Петрово 

10. октобра организовала је акцију добровољног даривања крви. Одличан одзив резултирао је са 

10,5 литара крви која ће у добојској болници чекати животно угрожене пацијенте. 

 

- Акцији се одазвало преко педесет 

особа, а крв је дало њих 35. Сваки 

давалац је дао по 300 гр 

крви.Задовољни смо успјехом акције 

поготову што је то друга по реду акција 

те врсте ове године - истакла је Марица 

Никић, секретар Општинске 

организације Црвеног крста Петрово. 

Доктор Божидар Славујевић истакао је 

значај оваквих акција јер је неопходно 

стално обнављање залиха крви. 

-Рок трајања црвених крвних зрнаца у 

фрижидеру је свега 35 дана тако да 

морамо стално да обнављамо залихе и 

да будемо у ситуацији да крв чека 

пацијента а не пацијент крв – рекао је 

др Славујевић. 

 

Међу добровољним даваоцима било је и оних који су крв даривали и четрдесет пута, али и оних 

којима је ово било прво даривање. Акцију су подржали и припадници Оружаних снага БиХ из 

општине Петрово. 

 

 

МИХОЉДАНСКЕ УЛИЧНЕ ТРКЕ 
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Jеданаесте “Михољданске уличне 

трке” окупиле су ученике основних 

школа “Вук Караџић” Петрово и 

“Свети Сава” Какмуж као и 

Средњошколског центра Петрово. 

У четири категорије учесници су 

истрчали стазе дужине од шест 

стотина до хиљаду метара. Најбржа 

међу основкама била је Тијана 

Пејић, а најбржи основац Немања 

Јеремић, oboje из Какмужа. Најбржа 

међу средњошколкама била је 

Марина Лазаревић, а најбржи 

средњошколац Владимир Николић.  

 

-Прелијеп је осјећај попети се на 

побједничко постоље, бити први. 

Мени је ово четврто учешће у 

Михољданским тркама и сваки пут 

сам побиједила, прво као ученик 

основне а потом и средње школе – 

рекла нам је Марина Лазаревић. 

Исто је потврдио и Владимир 

Николић, нагласивши да млади 

требају што више времена 

проводити у спортским активно-

стима, са другарима, а не за 

рачунаром и игрицама.  

Уличне трке је организовао 

Општински спортски савез Петрово 

у сарадњи са основним школама и 

Средњошколским центром, а 

покровитељ је био начелник општине. За побједнике, као и за друго и треће пласиране 

обезбијеђене су новчане награде. 

 

ОДИГРАН ПРВИ СТОНОТЕНИСКИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР И 

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ 

 

Стонотениски клуб “Озрен” Какмуж – Петрово организовао је први стонотениски турнир под 

називом “Михољдан 2013”. Учествовало је 20 такмичара из Карановца, Какмужа и Порјечине који 

су били подијељени у четири групе. У женској конкуренцији најбоља је била Ивана Томић, док је 

титулу најбољег стонотенисера овог турнира освојио Драженко Стјепановић. Најбољи су од 

стране СТК “Озрен” Какмуж добили дипломе и новчане награде, а намјера организатора је да у 

будуће и овај турнир постане традиционално дио михољданских свечаности. 

Снаге су традиционално одмјерили шахисти ШК “Озрен” Петрово. Најбољи међу њима био је 

Невен Алексић, друго мјесто освојио је Мирослав Томић а трећепласирани био је др Миленко 

Лукић. Традиционално су се окупили и основци из општине Петрово, одигравши турнир у малом 

фудбалу. Побједник овогодишњег турнира била је екипа ОШ “Свети Сава” Какмуж.  
ОБИЉЕЖАВАЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ДАТУМА 
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НА ОЗРЕНУ ОБИЉЕЖЕН 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН НЕСТАЛИХ 
 

Служењем парастоса, паљењем свијећа 

и полагањем цвијећа на Озрену је 30. августа 

обиљежен међународни Дан несталих. Још 

једном је са овог мјеста упућен апел свима који 

могу да помогну у процесу тражења, да 

породице коначно сахране кости својих 

најмилијих, да пред лице правде буду изведени 

извршиоци и налогодавци злочина али и они 

који све ове године прикривају истину и штите 

злочинце. Министар рада и борачко-

инвалидске заштите Републике Српске Петар 

Ђокић рекао је  да је Република Српска незадовољна радом Хашког трибунала и Суда БиХ и 

њиховом селективном правдом. Горан Крчмар из Републичког центра за истраживање рата, 

ратних злочина и тражење несталих лица нагласио је да нема помака у тражењу несталих Срба  у 

БиХ, наводећи да ове године није ексхумирано ниједно српско тијело. Предсједник Републичке 

организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске 

Недељко Митровић нагласио је да се само са подручја Озрена још увијек преко стотину лица води 

као нестали, а да је на овом подручју у протеклом одбрамбено-отаџбинском рату извршен 

ограничени геноцид над српским народом. 

У Републици Српској још се као нестало води 1.680 лица, а досадашњим темпом њиховог 

проналажења и идентификације тај процес ће трајати још педесет година.  

 
18 ГОДИНА ОД РУШЕЊА КРАЉИЦЕ 

 

На озренском врху Краљица седмог септембра 

служен је помен борцима Војске Републике 

Српске који су погинули на тај дан 1995. 

године, када су НАТО авиони бомбардовали 

телекомуникациони торањ. Слободан Милотић 

из Калуђерице, Миркон Тривуновић из  Осиње, 

Драган Савановић из Добоја, Свето 

Каишаревић из Кожуха и Жељко Лукић из 

Чечаве у тренутку удара НАТО бомбе били су 

у приземљу торња и на њих се обрушила 

огромна количина бетона. 

Потпредсједник Борачке организације 

Републике Српске и предсједник Одбора 

ратних војних инвалида Мико Шкорић 

нагласио је да је септембра 1995. године, 

ничим изазвана, НАТО авијација напала српску страну и гађала углавном цивилне циљеве, међу 

које се може убројати и торањ на Краљици, јер је то био репетитор са кога је  радијским и тв 

сигналом покривана територија Републике Српске. 

Начелник општине Петрово Озрен Петковић нагласио је да је седми септембар крвавим словима 

уписан у историју озренског краја и да се никада не смије заборавити. 

„Надамо се да ће истина једном изаћи на видјело и да ће они који су криви за погибију ових 

бораца и рушење симбола Озрена бити приведени суду и праведно кажњени“,  рекао је Петковић. 

СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

ИЗБОРИ СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ 2012. И 2013. 
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 Традиционална манифестација „Избор 

спортисте године општине Петрово“, на којој 

су проглашени најбољи за 2012. годину у свим 

категоријама, одржана је 25.01.2013. године. 

Најбољи су били: 

1.Спортиста године – Новица Бркић из 

Петрова, џудиста ЏК „Озрен“ Петрово; 

2.Спортисткиња године – Мирославка Божић 

из Петрова, каратисткиња КК „Слога-секција 

Озрен; 

3.Најуспјешнији јуниор – Богдан Катанић из 

Петрова, каратиста КК „Слога-секција Озрен; 

4.Најуспјешнија јуниорка – Сања Јанковић, 

каратисткиња КК „Слога-секција Озрен; 

5.Најуспјешнији кадет – Миодраг Божић из Петрова, каратиста КК „Слога-секција Озрен; 

6.Најуспјешнија кадеткиња – АнаМарија Бркић из Петрова, џудисткиња ЏК „Озрен“ Петрово; 

7.Најуспјешнији тренер – Слободан Дујковић из Петрова, тренер ЏК „Озрен“ Петрово; 

8.Најбољи спортски радник – Саво Алексић из Петрова, секретар ШК „Озрен“ Петрово; 

9.Најперспективнији млади спортисти: 

   -Огњен Илић из Петрова, џудиста ЏК „Озрен“ Петрово; 

   -Немања Павловић из Карановца, каратиста КК „Слога-секција Озрен; 

10.Најперспективнија млада спортисткиња – Ина Божић из Петрова, каратисткиња КК „Слога-

секција Озрен; 

 

Најбољи у 2013. години проглашени су на 

манифестацији одржаној 31.01.2014. 

године. Признања су добили:  

1.Спортиста године – Богдан Катанић из 

Петрова, каратиста КК „Слога-секција 

Озрен; 

2.Спотисткиња године – Данка Дујковић 

из Петрова, каратисткиња КК „Слога-

секција Озрен“; 

3.Најуспјешнији спортски колектив – 

Џудо клуб „Озрен“; 

4.Најуспјешнији јуниор – Владо 

Михајловић, КК „Слога-секција Озрен; 

5.Најуспјешнија јуниорка – Љиљана Благојевић, џудисткиња ЏК „Озрен“ Петрово; 

6.Најуспјешнији кадет – Срђан Јелисић џудиста ЏК „Озрен“ Петрово; 

7.Најуспјешнија кадеткиња – АнаМарија Бркић, џудисткиња ЏК „Озрен“ Петрово; 

8.Најбољи спортски радник – Љубиша Ђурић из Какмужа, члан управе ФК „Звијезда“ Какмуж; 

9.Најперспективнији млади спортисти: 

   -Вељко Божић, каратиста КК „Слога-секција Озрен;  -Душан Цвјетковић, џудиста ЏК „Озрен“; 

10.Најперспективнија млада спортисткиња – Натали Ракановић, КК „Слога-секција Озрен“; 

11.Специјална награда за индивидуални допринос развоју и афирмацији женског фудбала – Тијана   

     Ристић из Какмужа; 

12. Специјална награда најуспјешнијој женској спортској екипи – Женски фудбалски клуб „Слога“   

      Петрово.  

 

ВАСКРШЊИ КРОС ОЗРЕН 2013 
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Девета традиционална спортско – културна манфестација „Васкршњи крос Озрен 2013“ одржана је 

10. маја 2013. године на метоху манастира „Свети Никола“ на Озрену. Учествовало је око 300 

ученика из 19 основних и 4 средње школе  Републике Српске који су истрчали 6 трка од 600 до 

1000 метара по следећим категоријама:  

І  трка (ученице 6. и 7. разреда основних школа - 600 м) 

 1. мјесто – Милица Карановић, О.Ш. „19. април“ Дервента, 

 2. мјесто – Нада Малешевић, О.Ш. „Лијешће“ Лијешће,  

 3. мјесто – Ана Остојић, О.Ш. „Вук Караџић“ Братунац. 

ІI  трка (ученици 6. и 7. разреда основних школа - 700 м) 

1. мјесто – Ненад Ђурић, О.Ш. „Петар Петровић Његош“ Бољанић, 

2. мјесто – Момчило Илић, О.Ш. „Вук Караџић“ Братунац, 

 3. мјесто – Игор Шарац, О.Ш. „Вук Караџић“ Братунац. 

ІІІ трка (ученице 8. и 9. разреда основних школа - 700 м) 

1. мјесто – Маја Живковић, О.Ш. „19. април“ Дервента, 

 2. мјесто – Рада Савић, О.Ш. „19. април“ Дервента, 

 3. мјесто – Дајана Стјепановић, О.Ш. „Свети Сава“ Какмуж. 

IV трка (ученици 8. и 9. разреда основних школа - 800 м) 

            1. мјесто (дијели) – Слађан Ступар, О.Ш. „Јован Дучић“ Шековићи, 

            1. мјесто (дијели) – Синиша Мићић, О.Ш. „Ђура Јакшић“ Подновље, 

 2. мјесто – Марко Максимовић, О.Ш. „Вук Караџић“ Братунац, 

 3. мјесто (дијели) – Данијел Љубојевић, О.Ш. „Свети Сава“ Брод, 

 3. мјесто (дијели) – Иван Свичић, О.Ш. „Лијешће“ Лијешће. 

V трка (ученице од 1. до 4. разреда средњих школа - 800 м) 

1. мјесто – Дејана Андријашевић, СШЦ „Алекса Шантић“ Невесиње, 

2. мјесто – Милица Топић, СШ „Никола Тесла“ Брод, 

 3. мјесто – Данијела Беуковић, „Стручна и техничка школа“ Дервента. 

VI трка (ученици од 1. до 4. разреда средњих школа - 1000 м) 

1. мјесто - Саша Зиројевић, СШЦ „Алекса Шантић“ Невесиње,  

 2. мјесто  - Владимир Николић, СШЦ „Петрово“ Петрово, 

3. мјесто – Немања Пајкић, СШЦ „Петрово“ Петрово. 

 

„ОЗРЕНСКИ ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН 2013“ 
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Учешће на  „Озренском планинарском 

маратону 2013“, који је одржан од 07. до 

09. јуна 2013. године,  узело је 300 

планинара који су пјешачили 

планинарским стазама од 5,8 (стаза 

задовољства), 23,5 (Јадрина), 35,5 

(Краљица), 46,6 (Остравица) и 101 

(Ултрамаратон) километар а учесници на 

свим стазама су кренули  08.06.2013. 

године (субота) у  0900 часова. 

Стазу задовољства прешло је 50 

планинара и љубитеља природе, стазу 

Јадрина 129,  стазу Краљица 55 а стазу 

Остравица 40 планинара.  

 

 

 

На Ултрамаратон кренуло је 26 

планинара а њих 17 је прешло ову 

најатрактивнију стазу. Први је на циљ 

стигао Мирослав Новаковић из Новог 

Сада 09. јуна у 0348 часова. 

У склопу ове манифестације у петак  

07. јуна 2013. године  у планинарском 

кампу органозовано је и такмичење у 

спремању „Озренског златног 

котлића“. Учествовало је 13 екипа a 

прво мјесто је освојила екипа 

„Општина Борово“ из Борова. 

Манифестација је завршена у недјељу 

09.06.2013. године око 1500 часова када 

су последњи маратонци са 

Ултрамаратона стигли на циљ. 

 

 

 

Организатори деветог међународног 

„Озренског планинарског маратона 2013“ 

били су општина Петрово, Општински 

спортски савез „Петрово“ Петрово, 

Туристичка организација Петрово и ПД 

„Озрен – Краљица 883“ Петрово. Поред  

општине Петрово спонзори 

манифестације као и предходних година 

биле су Оружане снаге БиХ а веома 

значајну подршку у организацији су 

пружили припадници полицијске станице 

Петрово.     

 

60 ГОДИНА ФК “ОЗРЕН” 
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Фудбалски клуб “Озрен” из Петрова 2013. године обиљежио је значајан јубилеј – 60 година 

постојања. Тим поводом, а у склопу “Михољског љета у Петрову”, уприличена је свечаност на 

којој је најзаслужнијем спортском раднику из протеклих деценија Бошку Вуковићу-Солету 

уручена Плакета клуба. 

- Ово ми је најдраже признање у животу јер су моје најљепше успомене везане за овај клуб и 

вријеме када је он под мојим вођством ушао у Прву лигу Републике Српске – рекао је Бошко 

Вуковић.  

 

ФК “Озрен” основан је далеке 1953. године, захваљујући тадашњем директору предузећа “Босна 

Азбест” Драгиши Пајићу. Клуб је у почетку и носио име “Босна азбест” а у “Озрен” је 

преименован на Скупштини клуба 1968. године. Било је успона и падова, добрих и мање добрих 

резултата, кратког прекида почетком рата и поновног окупљања играча већ 1993. године.  Најбољи 

резултат “Озрен” је забиљежио у сезони 2001/2002 године, када је ушао у Прву лигу Републике 

Српске, у којој се такмичио годину дана. Од тада па до данас овај клуб је стабилан друголигаш. 

 

Поводом 60 година постојања ФК “Озрен” на стадиону овог клуба “Лужањак” одиграна је 

ревијална утакмица, у којој су снаге одмјерили ветерани и први тим. Бројну публику игром су 

одушевили и једни и други а на крају је ипак младост превагнула над искуством и сусрет је 

завршен резултатом 5:4 за први тим.  

 

БИЦИКЛИСТИЧКО-ЕКОЛОШКИ СУСРЕТ МЛАДИХ ИЗ ЦИЈЕЛЕ БиХ У ОПШТИНИ 

ПЕТРОВО  
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Свечаним отварањем кампа, који је реализован у склопу пројекта “Брдско-бициклистички кампови 

и бициклијаде као веза између људи и популаризација различитости”, из Петрова је послата 

порука мира и толеранције. Пројекат је окупио младе из цијеле БиХ а његов основни циљ је 

дружење у атмосфери толеранције, међусобног уважавања и поштовања према природи.  

 

Првог дана кампа, 18. октобра, 

учесници су бициклима прешли 

стазу дугу 15 километара по 

озренским висоравнима, а другог 

дана су организоване радионице на 

тему ГПС и орјентација у природи и 

припрема и едукација за МТБ 

вожњу. Младима је представљен и 

програм стипендирања 

средњошколаца и студената од 

стране Амбасаде САД-а у БиХ. 

 

“Ми смо препознали да је брдски 

бициклизам и боравак у природи 

нешто што повезује људе и што нас 

одваја од суморне свакодневнице. 

Жеља нам је, не само да 

приближимо младе из цијеле БиХ, 

него и да анимирамо локалне ресурсе и људе у општини Петрово да се укључе у овакве пројекте и 

на тај начин дају значајан допринос у изградњи инфраструктуре, која ће привући већи број људи. 

Јер Озрен је природни бисер који као да је прављен за брдски бициклизам и заиста би била штета 

да то људи са свих страна не виде и не користе” , рекао је директор пројекта Един Делић. 

 

Начелник општине Петрово Озрен 

Петковић изразио је задовољство 

чињеницом да је камп организован 

управо на територији ове општине, 

јер се на тај начин промовише и 

сама општина и њени туристички 

потенцијали али и мултиетничност, 

толеранција, екологија, спорт. 

“Надам се да ће бити још пуно 

сличних пројеката који ће увијек 

бити подржани од стране општине 

Петрово”, истакао је Петковић. 

Домаћин и суорганизатор кампа био 

је Одред извиђача “Свети Никола” 

Петрово. Организатор кампа био је 

конзорциј од шест невладиних 

организација из Добоја, Власенице, 

Лукавца, Тузле, Прибоја и Сарајева, 

а финансијску подршку у износу од 50.000 марака дала је Амбасада САД-а у БиХ. 

 
 

 

ОДРЖАНО ПЕТО ЛИКОВНО САБОРОВАЊЕ НА ОЗРЕНУ 
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У организацији удружења умјетника 

„АРТ“ Петрово у Какмужу је од 03. до 

07. јула одржано пето ликовно 

саборовање „Какмуж – Озрен 2013“ на 

ком су сликали и вајали Зоран Гојковић, 

Миломир Васиљевић, Горан Бијелић, 

Вера Петрушић, Брано Ђукановић, 

Цвијетин Јовановић и млади ликовни 

таленти из општина Петово и Добој.  

Миленко Арсенић, предсједник 

удружења умјетника „Арт“ и домаћин 

саборовања истакао је да су и ове 

године, када ово ликовно саборовање 

прославља мали јубилеј, створена 

изузетно квалитетна ликовна дјела, и 

слике и скулптуре. 

 

„Радили смо у смањеном броју јер на жалост са нама више није Бранислав Бане Вишт, који је и 

био идејни творац овог окупљања прије пет година. Али његове колеге, пријатељи, ученици, 

наставили су традицију, ријешени да и на тај начин чувају успомену на великог умјетника“, рекао 

је Арсенић. Он је нагласио да је ове године ликовно саборовање имало материјалну подршку 

општине Петрово, без које би организација дошла у питање. 

„Начелник општине Петрово Озрен Петковић имао је „слуха“ за ово саборовање и његов значај, 

посебно са апекта промоције нашег краја, тако да нам је то значајно олакшало организацију“ , 

рекао је Арсенић. 

У оквиру ликовног саборовања приређено је и књижевно вече на ком су стихове говорили 

Цвијетин Јовановић, Миладин Недић, Мирослав Спасић, Недељко Томић и други.  

 

 

"ЦРВЕНКАПИЦА" У ПЕТРОВУ 

 

Ученици петог и шестог разреда Основне 

школе "Свети Сава" из Какмужа извели су 

22.11.2013. године луткарску представу 

"Црвенкапица" у Дому културе у Петрову. 

Било је ово треће приказивање представе 

која одушевљава публику, посебно 

малишане предшколског и школског 

узраста. 

“Ово је модерна изведба Црвенкапице, овде 

се страшни вук претвара у једну добрицу. 

Овде су дјеца искористила своја права и 

своју доброту да зло претворе у добро”, 

рекла је наставница Љерка Вуковић која је 

режирала представу. 

Средства за реализацију представе од 1.182 

КМ обезбиједили су фондација Мозаик, 

општина Петрово и грађани ове локалне заједнице, односно програм Омладинска банка Петрово. 

 

 

ДЈЕД МРАЗ ПОСЈЕТИО ПРВАЧИЋЕ  
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Све првачиће из општине Петрово 26.12.2013. године посјетио је Дјед Мраз и даривао им 

новогодишње пакетиће. Малишани су били одушевљени његовом појавом колико и добијеним 

поклонима па су Дједу Мразу рецитовали и пјевали пјесмице, играли и глумили. 

  

Малишани из подручног одјељења ОШ „Свети Сава“ Какмуж из Карановца поклонили су му 

новодишњу честитку коју су сами направили.  

 

Дједица је првачићима пренио најљепше жеље које им је, поводом новогодишњих празника, 

упутио начелник општине Озрен Петковић, који је Дједа Мраза и послао у посјету малишанима. 

Поклон пакетиће обезбиједио је власник предузећа „Ђурић МББ“ Милош Ђурић. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДЈЕЧИЈЕ ИГРАОНИЦЕ У ПЕТРОВУ И КАКМУЖУ 
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Петрово: У новом Дому културе у Петрову 18.07.2013. године почела је да ради дјечија играоница, 

коју је покренуло Коло српских сестара "Света Марија Магдалина", уз финансијску подршку 

Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске од 4.500 КМ. 

Предсједница Кола српских сестара Драгана Стјепановић изјавила је да је боравак 52 дјеце узраста 

од 1,5 до 10 година у играоници бити бесплатан, а да ће удружење настојати да, уз помоћ 

донатора, омогући бесплатан боравак и након завршетка шестомјесечног пројекта.  

 

Протојереј Никола Пекић је, након освештања просторија Кола српских сестара и Дјечије 

играонице у Дому културе, рекао да ће се дјеца у играоници осјећати као дио заједнице и као дио 

тијела Христовог, који се зове Српска православна црква. 

 

Какмуж: Као резултат труда чланица Кола српских сестара "Света Ирина" из Какмужа чији 

пројекат су финансијски подржали Министарство управе и локалне самоуправе РС, Wорлд Висион 

БиХ и општина Петрово, у Јошијаку у Какмужу у септембру је отворена дјечија играоница. 

Урњеђен је вањски дио, у потпуности прилагођен малишанима, а опремљена је и једна просторија 

за најмлађе. Простор за играоницу уступио је Одред извиђача "Свети Никола" Петрово. 
 

 

 

ПРАВОСЛАВНА НОВА ГОДИНА ДОЧЕКАНА НА ТРГУ У ПЕТРОВУ  
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Неколико стотина грађана 

окупило се на Тргу Немањића у 

Петрову 13. јануара и уз добру 

забаву, кувано вино, 

новогодишњу томболу и 

ватромет дочекали су Нову 

годину по Јулијанском 

календару. Добру забаву 

направили су локални музичари: 

Зоран Дамјановић, Зоран 

Недељковић-Каре, Перо Божић-

Цигањ, Слађана Миличевић, 

Горан Саркичевић и изворна 

група “Озренски вез”. Велико 

интересовање изазвала је 

новогодишња томбола за коју су 

награде обезбиједили “Обућа” 

Зворник – радна јединица 

Петрово, ЈКП “Вода”, фудбалски 

клубови “Озрен” “ и “Звијезда” Какмуж, ресторани “Пит стоп”, “Коноба код Гепета”, “Ћићко” и 

“Елипсе” и начелник општине. Продато је око 550 томбола а сав приход од продаје дониран је 

Удружењу родитеља дјеце са посебним потребама. 

Начелник општине Озрен Петковић и предсједник Скупштине Општине Зоран Стјепановић у 

поноћ су грађанима честитали нову 2014. годину уз жеље за добро здравље, срећу и благостање. 

 Дочек православне нове године на тргу у Петрову организовали су Општина Петрово, Центар за 

културу и образовање, Општински спортски савез, Туристичка организација и ЈКП “Вода”. 

Покровитељ је био начелник општине. 

 

Б И Л Т Е Н–Интерно информативно гласило општине Петрово  
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