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Без обзира на тешку ситуацију у сваком погледу, успјели смо у протеклих осам мјесеци
урадити пуно тога. Поменућу неке пројекте и активности:
1. Значајан посао урађен је на деминирању терена, гдје су нам пуно помогле Влада
Царевине Јапана и њемачка Влада;
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Протекли мјесеци, од објављивања
26. броја Билтена па до данас, на
жалост обиљежени су великим
проблемима
проузрокаваним
елементарним непогодама,
јер
смо у том периоду имали више
природних катастрофа него што је
то било у протеклу деценију, а
можда и дуже. Сви знамо да је у
нашој општини, од маја до августа
ове
године,
три
пута
проглашавано ванредно стање.
Огромне штете претрпјело је
становништво наше општине у
мајским поплавама, када је штета
процијењена на нешто више од
четири милиона марака.
Још једна несрећа задесила нас је почетком августа, када су поново поплављени стамбени
и помоћни објекти, привредни субјекти, пољопривредне површине, уништени километри
асфалтних путева, три моста, бројна клизишта угрозила су куће и путеве, уништени су
пољопривредни усјеви, тако да се и овде ради о вишемилионским штетама.
Али ни ту није био крај природним катастрофама. Невријеме праћено градом величине
јабуке, које је захватило нашу општину, а посебно мјесну заједницу Петрово, 23. августа,
уништило је кровове скоро сваке куће у Петрову, страдали су и објекти Основне школе и
Средњошколског центра, Дома здравља, зграда општине, привредни субјекти.
И сваки пут, након све три катастрофе, ми смо уложили максимум напора да санирамо
последице колико год можемо. Приоритетно смо радили на инфраструктурним објектима,
тако да су сви путеви у рекордно кратком року били проходни. Помогли смо
привредницима, посебно перадарима у Карановцу, да уклоне десетине хиљада угинуле
живине, како не би дошло и до еколошке катасрофе.
На жалост, нисмо могли доћи у сваку кућу и пружити финансијску помоћ, јер немамо
средстава. А немамо их добрим дијелом и из разлога што је Влада Републике Српске,
својом одлуком, општини Петрово од првог јуна ове године узела око 240.000 марака,
новим начином прерасподјеле прихода од ПДВ-а. На жалост, Влада није имала слуха за
милионске штете општине Петрово и њеног становништва. Осим ваучера, које су добили
само поплављени у мајским поплавама, општина Петрово није добила нити једну марку
помоћи. Све што смо урадили, а вјерујем да смо добрим дијелом успјели живот вратити у
нормалу, урадили смо искључиво властитим снагама.

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

БРОЈ 27

2014. ГОДИНА

2. Асфалтирали смо улицу која повезује улицу 23. Августа у Петрову са Студенчином;
3. Остварили смо добру сарадњу са менаџментом фирме „Napco beds factory“ Петрово
и индиректно дали допринос да се овај привредни субјект развија, повећава број
запослених и у коначници пресели у властити погон, бивши „Градњамонт“. Тиме је
и званично стављена тачка на „причу“ познату као „Кемокоп“;
4. Изграђен је објекат за 3 породице погинулих бораца;
5. Реконструисали смо и доградили зграду старе школе у Какмужу, чиме је ова Мјесна
заједница добила пријеко потребан простор за друштвени живот;
6. У току су радови на реконструкцији зграде Дома здравља „Озрен“ Петрово и
изградњи амбуланте породичне медицине у Карановцу;
7. Уредили смо простор за нови производни погон доо „Обућа“ Зворник на Лужањку,
што је омогућило опстанак овог погона и сачувана радна мјеста за 50-ак запослених;
8. Завршен је споменик погинулим борцима ВРС из Карановца;
9. Организовали смо и традиционалне манифестације као што су Васкршњи крос и
Озренски планинарски маратон, као дио добре промоције нашег краја;
10. Врло успјешно су организоване и двије акције добровољног даривања крви;
11. Обиљежен Дан несталих и годишњица НАТО бомбардовања Краљице;
12. Наша Добровољна ватрогасна јединица добила је значајно признање и опрему од
Ватрогасног савеза РС;
13. Организовали смо бројне акције у склопу пројекта Април мјесец чистоће;
14. Морам напоменути да су нам у најтежим тренуцима, у вријеме поплава,
прехрамбеним и другим пакетима помогли побратими из Зубиног Потока са Косова,
ватрогасци из словеначког мјеста Добје, Црвени крст Грачанице, а КУД „Милован
Гајић“ Петрово организовао је хуманитарни концерт за помоћ поплављеним
породицама. Новчано су нам помогли волонтери из Падове;
15. У више наврата помогли смо у рјешавању проблема ЗЗ „Јединство-Озрен“ јер нам је
намјера да ова задруга буде окосница развоја пољопривреде на подручју наше
општине. Недавно је задруга добила трактор са прстеном механизације, као донација
Кинеске Владе;
16. Купили смо пилану у Пословној зони Петрово као и девет дунума земље у овој
пословној зони;
17. Ушли смо у процедуру рјешавања имовинско-правних односа и као резултат тога на
општину је укњижен посјед бивше ауто школе у Сочковцу као и 4 викендице у
Калуђерици;
18. Као имовина општине укњижена је и имовина Дома здравља „Озрен“;
19. Приводи се крају куповина око 28 дунума земљишта у Пословној зони Карановац.
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И наставићемо да радимо на путу развоја наше општине. И даље ћемо бити отворени за
сарадњу са привредницима, инвеститорима који желе да граде и раде на нашој територији.
Свима њима помоћи ћемо колико год је у нашој моћи и вјерујем да ће услиједити добри
резултати. И даље ћемо подржаватио спортске колективе, институцуије културе, удружења
грађана и све оне који желе добро овој средини и овом народу.
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Још пуно тога је урађено, без обзира што смо у протеклом периоду били притиснути
изузетно тешким економским стањем.
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Опстанак значајног броја општина
у Републици Српској, међу којима
је и општина Петрово, доведен је у
питање након одлуке Владе
Републике Српске да смањи
коефицијенте расподјеле средстава
од индиректних пореза. Како би
покушали спасити своје локалне
заједници, на нашу иницијативу, у
Петрову су се 25. јула окупили
начелници односно представници
двадесет једне општине.
„Ми, представници општина и
градова оштећених измјенама
коефицијената расподјеле прихода
од индиректних пореза, сматрамо
да је одлука Владе РС о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и
начина распоређивања тих прихода незаконита, нехумана, дискриминаторска, стратешки
погубна и политички наивна. Ми тражимо да се ова одлука одмах поништи и да се
расподјела до 2016. године врши по коефицијентима утврђеним одлуком донесеном 2009.
године“. Овакав закључак потписали су начелници односно њихови представници из 21
општине РС.
„Ова одлука је катастрофална, како за општину Петрово тако и за око 30 општина у
Републици Срској. Невоља нас је натјерала да се састанемо и да тражимо од Владе да ту
одлуку поништи, јер је због ње доведен у питање опстанак значајног броја општина, међу
којима је и општина Петрово“, рекао је начелник општине Петрово Озрен Петковић.
„Неке општине, попут општина Петрово, Доњи Жабар, Источни Стари Град, оштећене су
скоро за 50 осто прихода од ПДВ-а, што је класична дискриминација, и слободно можемо
рећи да се на овај начин иде у гашење појединих мањих општина у Републици Српској“,
истакао је Синиша Ласица, потпредсједник Скупштине општине Пале.
Бојо Гашановић, начелник општине Источни Стари Град, поставио је питање зашто је од
мањих општина узето да би се дало већима.
„Да ли је ово дио националне политике Владе РС да се сво становништво сконцентрише у
пет градова Републике Српске“, питао је Гашановић.
„Замољавам Владу да коефицијенте расподјеле средстава од ПДВ-а врати на пређашње
стање, јер ће у супротном бити стечајни управник ових општина“, рекао је Драго Ћирић,
начелник општине Србац.
Представници општина затражили су од предсједнице Владе РС да најкасније до 31. јула
закаже састанак са начелницима свих оштећених општина, а ако се спорна одлука не укине
најавили су предузимање свих законом предвиђених мјера, како би, како кажу, остварили
права која им припадају.
Влада Републике Српске оглушила се на све захтјеве упућене са овог састанка.
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ЗБОГ ОДЛУКЕ ВЛАДЕ РС МАЊЕ ОПШТИНЕ ДОВЕДЕНЕ ПРЕД СТЕЧАЈ
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У ТРИ МЈЕСЕЦА ТРИ ПРИРОДНЕ КАТАСТРОФЕ
Према коначном извјештају – Елаборату о
процијењеној штети од поплава на подручју
општине Петрово, укупна висина штете од
мајских поплава износи 4.122.307,30 КМ.
Највеће штете претрпљене су у МЗ
Карановац, Сочковац и Какмуж. Укупно
процијењена штета у личној својини грађана
износи 1.158.939,62 КМ чиме су обухваћене
све штете како на земљишту, стамбеним и
помоћним објектима, тако и на опреми,
сточном фонду, обртним средствима и
добрима у домаћинствима.
Према подацима из јединственог регистра
штета, укупно 23 власника поплављених
стамбених објеката остварила су право на
ваучер – ел. картицу у износу од 5.000,00
КМ а 20 власника остварила су право на
ваучер – ел. картицу сразмјерно висини
процјењене штете тј. испод 5.000,00 КМ.
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Процијењена висина штете од поплаве
износи око два милиона марака, с тим што
је сада регистрован већи број објеката
оштећених или угрожених од клизишта за
која се није могла извршити процјена.
Коначна висина штете од елементарне
непогоде у августу биће утврђена анексом
елабората о процјени штете.
Штета од града који је општину Петрово,
односно углавном Мјесну заједницу
Петрово, задесио 23. августа, пријављена је
за око 600 стамбених и помоћних објеката.
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Током августовских поплава захваћена је
већа површина него у мају, посебно на
територији Мјесне заједнице Петрово, али је
процијењена штета мања.
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НАКОН МАЈСКИХ ПОПЛАВА СТИГЛА ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ С
КОСОВА, ИЗ СЛОВЕНИЈЕ И ИЗ ГРАЧАНИЦЕ
Шта је љубав братског народа показали
су грађани општине Зубин Поток с
Космета, који су се, иако и сами у веома
тешкој
ситуацији
већ
годинама,
организовали, прикупили пун комби
најосновнијих животних намирница и
довезли
угроженом
становништву
општине Петрово. Њихов гест има
немјерљив значај, рекао је начелник
општине Петрово Озрен Петковић.
„Од свег срца се захваљујем нашим
побратимима из Зубиног Потока, јер је
ово и огромна морална подршка, доказ
да имамо браћу на Космету који су нам
притекли
у
помоћ
у
тешким
тренутцима“, нагласио је Петковић.

Помоћ је лично уручио предсједник
Скупштине општине Зубин Поток Немања
Јакшић.
Помоћ су становништву општине Петрово
довезли
и
чланови
добровољног
ватрогасног друштва из словеначког града
Добје код Цеља. „Као и цијела Словенији и
ми смо заиста шокирани стањем које су у
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Хуманитарну помоћ довезли су и
чланови
Општинске
организације
Црвеног крста Грачаница.
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овој регији направиле катастрофалне
поплаве. Одлучили смо да прикупимо
помоћ, да помогнемо колико можемо, а
довезли
смо
баш
Добровољној
ватрогасној јединици Петрово јер од
раније имамо пријатељске односе с
њима и жеља нам је да се
побратимимо“, рекао је ватрогасац из
Добја Давид Јокић.
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ПОМОЋ ВОЛОНТЕРА ИЗ ПАДОВЕ
Волонтери из италијанске провинције Падова обезбиједили су 2.923,00 КМ помоћи
општини Петрово за куповину погонског горива за машине ангажоване на санацији штете
на инфраструктурним објектима, проузрокованој поплавама.
„Ово су средства која смо интервентно
прикупили а припремамо нову донаторску
конференцију у Падови, тако да се надамо да
ће наша помоћ бити још већа“, истакла је
Мариана
Масиеро,
предсједница
волонтерске организације Комитет за
одрживи развој мира из Падове.
Начелник општине Петрово Озрен Петковић
нагласио је да је ова делегација прва која је
посјетила
општину
Петрово
након
августовских поплава.
„Ово су наши пријатељи из Италије који већ
дужи низ година помажу општини Петрово и захваљујем им што су увијек ту када је
невоља“, рекао је Петковић, изразивши наду да ће општина Петрово, уз помоћ пријатеља и
донатора, успјети у санацији огромних штета од поплава.
Волонтери из Падове набавили су и школски прибор за основце са територије општине
Петрово чије породице су претрпјеле штете од поплава на стамбеним објектима.
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Хуманиратна организација „World Vision“
у сарадњи са Аустријском агенцијом за
развој (Austrian Development Cooperation –
ADC) а посредством општине Петрово
обезбиједила је 46 грла коза и 31 овцу које
су 24. новембра подијељене пољопривредницима из општине Петрово који
су претрпјели штете од поплава и
клизишта протеклог љета.
“Ово је други круг како ADC помаже
овом подручју. У првом наврату то је
било око 20 тона сјеменских житарица за
јесењу сјетву, које је добило око 150
пољопривредника, а овај пут смо помоћ
донирали за око 30 корисника. Намјера нам је да помогнемо у ублажавању последица од
елементарних непогода како би домаћинства лакше пребродила надолазећу зиму”, рекао је
Един Суљагић, координатор организације „World Vision“.
“Штете које смо претрпјели у поплавама су огромне тако да нам је свака помоћ добро
дошла”, рекли су кориснице ове хуманитарне помоћ.
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ПОМОЋ ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „WORLD VISION“ – КОЗЕ И
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AКТИВНА И АФИРМАТИВНА ПОДРШКА ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА
Поплаве које су погодиле општину Петрово у периоду 2014. као и поплаве из претходних година
2007., 2008., 2010. поново су истакле проблем недостатка, неуређених, запуштених објеката за
превентивне мјере заштите од поплава на подручју општине. Последице поплава су огромне штете
које су највише погађале низинске дијелове општине Петрово, долину ријеке Спрече и насељене
дијелове мјесних заједница Карановац, Сочковац, Какмуж и Петрово.
На основу искустава у наведеним периодима а посебно поплава које су кулминирале 15. маја 2014.
(и поновљене у истом или већем обиму у августу исте године, прим. прир.), Начелник Општине
Петрово је наложио хитну и конкретну анализу узрока поплава и приоритета за провођење
превентивних мјера за умањење штета у будућности. Основна водиља за дјеловање је
општеприхваћени принцип заштите и спашавања „да свака превентивна мјера прије елементарне
непогоде вишеструко умањује штете у току саме непогоде или катастрофе“.
Позитивно реаговање дипломатских представништава свих држава свијета, хуманитарних
међународних организација у БиХ на ситуацију природне катастрофе у БиХ и Републици Српској
дало је додатни подстицај за дјеловање.
Већ половином јуна 2014. Амбасада Краљевине Норвешке је упутила јавни позив за достављање
пројеката за подршку „свим локалним организацијама, заједницама и властима у њиховим
напорима да поврате нормалност и живот у својим заједницама, како би развили сарадњу између
социјалних структура и цивилног друштва у поплављеним подручјима” у Босни и Херцеговини.
Амбасада је оквиру текућег буџета, у Фонд за подршку поплављеним подручјима у Босни и
Херцеговини преусмјерила износ од 4.000.000,00 Норвешких круна или приближно
1.000.000,00КМ. Минимална и максимална вриједност тражених средстава по једном апликанту
или пројекту одређена је од 10.000,00 до 50.000,00КМ.
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1. „Суви мост Карановац - превентива од поплава“
Апликант пројекта: Општинска управа.
- Пројектом је планирана изградња моста или мосног пропуста на локалном путу Л1 Грачаница –
Карановац, на једној од најкритичнијих тачака у вријеме поплава и као дио већ планираног
пројекта „Стари канал“ у регулационом плану пословне зоне Карановац.
2. „Одвођење површинских вода око Дома културе Петрово”
Апликант пројекта: Јавна установа Културно, туристички, спортски центар Петрово.
- Проблем који редовно, од изградње до данас, погађа и наноси велике штете на објекту у центру
општине и рјешавањем којег би се те штете спријечиле а на објектима у ужем окружењу значајно
смањиле.
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На позив Амбасаде Краљевине Норвешке, Начелник Општине Петрово је наложио формирање
радних група и пројектних тимова за припрему листе приоритетних пројеката из свих сектора
дјеловања. На основу те листе од 25 пројектних идеја одабрано и аплицирано седам пројеката.
Редослијед пројеката не одражава њихов значај или квалитет.
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3. „Сигурна кућа“
Апликант пројекта: Јавна установа Културно, туристички, спортски центар Петрово.
Циљ пројекта “Сигурна кућа” је обезбјеђивање прихватне станице за збрињавање становништва у
ванредним ситуацијама (поплаве, клизишта терена, земљотреси, пожари и сл.) а у сврху
побољшања квалитета живота угрожених грађана до коначног рјешења за њихов смјештај.
4. “Опрема за спашавање на води”
Апликант пројекта: Добровољна ватрогасна јединица Петрово
- Проблем неопремљености ДВЈ чамцима и опремом за људство за интервентно спашавање
грађана, животиња и материјалних добара у вријеме поплава (на води и под водом).
5. “Збрињавање грађана угрожених елементарним непогодама кроз санацију и адаптацију
стамбених објеката“
Апликант пројекта: Јавна установа “Центар за социјални рад” Петрово
- Основни циљ овог пројекта је помоћ у збрињавању најугроженијих породица на подручју
општине Петрово које су у претходним елементарним непогодама претрпјеле највише штете и
чије су тренутне економске могућности такве да нису у прилици да самостално ријеше проблеме.
6. „Повећање капацитета организације – бржа и сигурнија достава хуманитарне помоћи”
Апликант пројекта: “Општинска организација Црвеног крста” Петрово
- Циљ пројекта повећати мобилност и ефикасност организације као и да унаприједи услове рада
волонтера, корисника Програма кућне његе, подмлатка и омладине општинске организације
Црвеног крста Петрово.
7. “Сигурна и здрава храна – Изградња пластеника површине 400м2”
Апликант пројекта: Земљорадничка задруга “Јединство-Озрен” Петрово
- Циљ пројекта: Поред побољшања социодемографске и економске слике руралног дијела,
реализација овог пројекта ће осигурати производњу здраве хране у вријеме природних непогода
кроз дислоцирање и диференцирану производњу у равничарском дијелу долине ријеке Спрече
изложеном поплавама у подручја која нису изложена ризику од поплава (брдовита подручја).
Сви пројекти су аплицирани Амбасади Краљевине Норвешке у периоду од 15.07. до 21.07. а
координација над припремом и коначној апликацији вршена је од стране општинског развојног
тима, односно локалне управе.
Од свих аплицираних пројеката Амбасада Краљевине Норвешке је прихватила пројекат „Суви
мост Карановац-превентива од поплава“ и послије свих претходних консултација, увида на терену,
захтијеваних дорада буџета пројекта до 08.10., већ 16.10.2014. потписан је Уговор о
суфинансирању пројекта БХЗ 14/0071 „Суви мост – превентива од поплава“ („Dry bridge - flood
prevention") између Њене Екселенције Амбасадорице Краљевине Норвешке, госпође Vibeke Lilloe
и начелника општине Петрово, господина Озрена Петковића.
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Амбасада Краљевине Норвешке је 24.10.2014. на девизни рачун општине Петрово уплатила
24.789,76€ или у противвриједности 48.484,56КМ. Настала разлика од тражених 49.810,00КМ је у
складу са уговореним обавезама и задржаним правом од стране Амбасаде на корекције (извод са
ТР број 6.; НЛБ Развојне банке од 24.10.2014.).
У међувремену Начелник општине Петрово је наложио провођење претходних и пројектованих
активности – дакле имплементацији самог пројекта према утврђеној динамици:
0. Сагласност Скупштине општине за приступање изради техничког пројекта
- извршено
0.1. Снимање и документовање стања и проблема, консултације са стручним лицима, дефинисање
пројектног задатка
- извршено
1. Припрема просторно планске документације за изградњу објекта
1.1. Припрема и израда локацијских услова
- у току
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Као оквирни буџет пројекта и основа за потписани уговор прихваћено је следеће суфинансирање:
А Укупна вриједност пројекта са ПДВ-ом
%
67.402,00
Б
Извор 1: Грант средства - The Royal Norwegian
73,90
49.810,00
Ц Извор 2: Буџет општине
26,10
17.592,00
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1.2. Снимање геодетске подлоге
- извршено
1.3. Геомеханичка испитивања
- у току
1.4. Техничко пројектовање са предмјером и предрачуном радова
- у току
1.5. Ревизија техничког пројекта
- по завршетку 1.4.
1.6. Дозвола за грађење
- по завршетку 1.4.
2. По обављеним претходним активностима слиједе активности:
2.1. провођења поступка јавних набавки и избор најповољнијег извођача
- крај 2014. год.
2.2. уговарање радова
- крај 2014. год.
2.3. извођење радова – до пројектом предвиђеног рока и грађ, сезоном - април/мај 2015.
2.4. технички надзор над извођењем радова
- у складу са 2.3.
2.5. технички пријем изграђеног објекта
- у складу са 2.3.
2.6. употребна дозвола и уплањење објекта
- у складу са 2.3.
Реалне процјене на основу извршених техничких експертиза и идејног пројекта:
- планирани грађевински објекат са цјелокупном својом конструкцијом и намјеном бит ће у складу
са регулационим планом Пословне зоне Карановац,
- габарити објекта (са свим саставним дијеловима) према идејном рјешењу су: дужина мин. 21,00м
(14,5м армирано-бетонска конструкција; 2x4,00м заштитни прилази мосту ојачани армирано
бетонским зидовима); ширина попречног пресјека 8,00м; свијетли дио моста дужине 13,50м;
висина 2,5-3,0м; пропусна моћ око 50м3 воде/сец; носивост 3,5т/м2; укупна носивост > 30 тона)
- процијењена вриједност извршених радова (према идејним предмјером и предрачуном) је у
складу са буџетом пројекта.
- оправданост пројекта је према објективно мјерљивим индикаторима да својом намјеном умањи
штете за 10% на плавном подручју ријеке Спрече и спријечи задржавање воде на најугроженијем
подручју, посебно у насељеним дијеловима мјесних заједница, дуже од 24 сата по престанку
елементарне непогоде.
Упоредо са техничким пројектовањем претходног објекта, као новопроистекли а приоритетни
проблем, приступило се припреми техничког пројекта „Мост на ријеци Јадрини – Михољданска
улица“. Мост је урушен у августовским поплавама (04.08.2014.) а за финансијску конструкцију и
припрему пројектне апликације евентуалном донатору услов је располагање техничком
документацијом са предмјером и предрачуном. Процјена је да укупна вриједност пројекта неће
бити већа од пројектоване вриједности Сувог моста у Карановцу. За пројектни приступ и
управљање пројектним циклусом користе се искуства са пројекта „Суви мост Карановац“ што је
још један од позитивних резултата тог пројекта.
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Закључно са 14.11.2014. остали одобрени, реализовани или пројекти у току подржани од
међународних даваоца грант средстава уз директну или индиректну координациону подршку
општинске управе су:
1. Пројекти противминског дјеловања (ПМА)
1.1. ИД 1001662, Карановац 5/1 Петрово, 4.957,05м2 (Амбасада Њемачке)
- завршен 13.11.2014
1.2. ИД 1001663, Карановац 5/2 Петрово, 6.615,86м2 (Амбасада Њемачке)
- завршен 13.11.2014
2
1.3. ИД 1001664, Карановац 5/2 ТИ Петрово, 101.330,98м (Амб. Њемачке) - завршен 27.10.2014.
1.4. ПМА - Реизвиђање Мост Ораховица – предсанациони радови (UNDP) - завршен 16.08.2014.
2. Пројекти санације друштвене инфраструктуре
2.1. Санација сале Дома културе Петрово, 6.809,68 КМ, (USAID)
- завршен 07.11. 2014.
Припремио: Владо Р. Симић, стручни сарадник за локални економски развој
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У овом прегледу су детаљније обрађени аплицирани и одобрени пројекти од стране Амбасаде
Краљевине Норвешке. Поред ових пројеката од стране општинске управе, јавних или буџетских
организација и организација цивилног друштва у периоду мај-октобар аплицирано је више
пројеката према разним даваоцима грант средстава, подстицаја и подршки.
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ИОМ АДАПТИРА 6 КУЋА УНИШТЕНИХ У ПОПЛАВАМА
Захваљујући Међународној организацији за миграције (ИОМ) шест
породица са територије општине
Петрово, чији су стамбени објекти и све
у њима уништени у поплавама
претходног љета, до зиме ће уселити у
адаптиране домове. У кућама се ради
све, од изливања плоче до постављања
столарије и вањске фасаде.
“Поплаве у мају а потом и оне у августу
уништиле су нам све у кући, комплетно
приземље је било у води, сав намјештај,
подови, зидови, столарија, све је
уништено. Презадовољни смо овом
помоћи, јер без тога ништа не бисмо
могли урадити супруга, кћерка и ја, јер
немамо никаква примања. Не би имали
гдје живјети”, рекао нам је Данило
Грујичић из Какмужа.
ИОМ је на територију општине Петрово
дошао захваљујући молби за помоћ
упућеној
од
стране
руководства
општине.
“Најмање шест кућа биће адаптирано и
усељено до краја ове године, а постоји
могућност да се тај број повећа за још двије куће. Наредне године ова организација ће нас
уврстити у буџет и настојаће да узму у санацију и поправку и стамбене објекте оштећене у
августовским поплавама и објекте оштећене усљед клизишта”, рекао је начелник општине
Петрово Озрен Петковић.
Међународна организација за миграције – ИОМ је једина организација која је до сада
помогла у санацији штета од поплава на територији општине Петрово.
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Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске одобрило је и дозначило
средства за помоћ у санацији штете настале у поплавама и клизиштима у мају ове године
за три породице које су претрпјеле материјалну штету у овим елементарним непогодама.
Укупан износ одобрених средстава је 4.544,00 КМ а средства су издвојена по пријави на
јавни конкурс за расподјелу дијела прихода од игара на срећу за прво полугодиште 2014.
године.
Поменути износ средстава је утрошен за санацију штета и помоћ породицама Цвијановић
Момчила из Сочковца, Милотић Саве из Калуђерице и Костић Миладина из Калуђерице.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА У ПЕТРОВУ И ИЗГРАДЊА
АМБУЛАНТЕ У КАРАНОВЦУ
У првој половини септембра
започела је реализациија
пројекта
„Санација
и
реконструкција објекта Дома
здравља
у
Петрову“.
Завршени су радови на
препокривању
објекта,
односно замјена дотрајале
дрвене грађе и постављање
лимене покривке, дотрајала
дрвена столарија замијењена
je новом столаријом од
пластичних
профила,
фасадни зидови обложени су

„Демит“ фасадом д=10 цм, замијењени
се и дотрајали подови, обојени
унутрашњи зидови и плафони и друго.
Укупна
вриједност
пројекта
је
179.649,75 КМ а извођач радова је
„Универзал БС“ Бања Лука.
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За адаптацију објекта Дома здравља
у Петрову и изградњу амбуланте у
Карановцу из буџета општине
Петрово издвојено је 40.000 КМ,
као и средства за изградњу темеља у
Карановцу, пројектне документације
и
грађевинске
дозволе.
Министарство здравља и социјалне
заштите средства је обезбиједило
кроз реализацију пројекта „Јачање
здравственог сектора“, односно из
кредита Свјетске и Банке Савјета
Европе.
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Истовремено су започели и радови на
изградњи
амбуланте
породичне
медицине у Карановцу. Вриједност
пројекта је 128.089,35 КМ, извођач
радова је „Озренпројект“ Петрово а рок
за завршетак 120 дана.
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КАКМУШКА СТАРА ШКОЛА У НОВОМ РУХУ

Половином јуна окончани су радови на
доградњи и адаптацији објекта старе
школе у Какмужу.
Прва фаза радова, завршена прошле
године, подразумијевала је надоградњу
простора, док су у другој фази завршени
послови унутрашњег уређења просторија,
степениште и вањска фасада.

Опремљени простор има укупну корисну
површину 123,66 м2, односно једну салу од
74,5 квадрата, два канцеларијска простора од
по 11,90 м2 и мокри чвор.
За другу фазу пројекта из буџета општине
издвојено је 36.622 КМ а извођач радова
била је фирма ,,Грамат’’ из Грачанице.
Опремањем ових просторија МЗ Какмуж
добила је пријеко потребан простор за рад
како Савјета МЗ тако и удружења или
организација из овог насеља.
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У јулу 2014. године у Карановцу је
завршена изградња споменика за
погинуле борце у протеклом
одбрамбено-отаџбинском рату. На
споменику су исклесана имена
погинулих из насељених мјеста
Карановац, Лендићи и Грачаница као и
имена осталих погинулих жртава рата
из наведених насељених мјеста.
Завршетак радова финансирало је
Министарство рада и борачкоинвалидске заштите Републике Српске
у износу од 5.000,00 КМ.
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ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА СПОМЕНИКА У КАРАНОВЦУ
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ДОДИЈЕЉЕНИ СТАНОВИ ЗА ТРИ
ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
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“Овај програм, који се оцјењује као
најхуманији програм који је власт Републике
Српске проводила послије рата, потпуно се
приводи крају у овој години. Тим програмом
је стамбено збринуто 5606 породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида
од прве до четврте категорије у свим
општинама Републике Српске. Само у овој
години смо изградили или градимо 774
стана, око 1800 породица је добило
неповратна новчана средства, која ће у
наредних мјесец дана добити још око 400
породица, тако да ће програм стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида од прве до четврте категорије бити завршен за цијелу Републику Српску”,
истакао је министер Ђокић. Начелник општине Петрово Озрен Петковић изразио је
захвалност Министарству рада и борачко-инвалидске заштите.
“Коректна је била сарадња са министарством, општина је свој дио обавеза одрадила на
вријеме, тако да су ове три породице коначно добиле кров над главом”, рекао је Петковић.
На подручју општине Петрово, до сада, заједничким средствима општине и Министарства
рада и борачко-инвалидске заштите стамбено је збринуто 45 корисника, и то 30 породица
погинулих бораца и 15 ратних војних инвалида.
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“ Син Предраг ми је погинуо 1992. године.
Ја сам као избјеглица у Карановцу живио
двадесет година и сада захваљујем и
министрима и општини и свима који су
помогли да добијем овај стан”, рекао је
Борислав Пејановић.
Министар Ђокић је нагласио да су за још 6
породица погинулих бораца из општине
Петрово обезбијеђена неповратна новчана
средства те да је на тај начин овдје
завршен посебан програм стамбеног
збрињавања породица погинулих бораца.

Министар рада и борачко-инвалидске
заштите Републике Српске Петар Ђокић и
начелник општине Петрово Озрен Петковић
18.11. су уручили рјешења и кључеве
станова за три породице погинулих бораца
ВРС из општине Петрово.
Вида Стојановић и Злата Ристић, супруге
погинулих бораца и Борислав Пејановић,
отац погинулог борца, коначно су дочекали
да имају свој кров над главом.
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НОВИ МЕТРИ АСФАЛТА
Из
буџета
општине
Петрово
издвојено је 15.679,17 КМ за
суфинансирање асфалтирања пута
који спаја улице „23. Августа“ и
„Студенчина“ и некатегорисаног
прилазног пута, у непосредној
близини фирме „NAPCO BEDS
FACTORY“ у Петрову. Дужина
путева је 319 метара, а радове је
извела
фирма
„Грамат“
из
Грачанице.
Укупна вриједност
инвестиције је око 32.000 КМ а
суфинансијер је фирма „NAPCO
BEDS FACTORY“.

САНИРАНЕ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА У КИНО САЛИ ДОМА КУЛТУРЕ У
ПЕТРОВУ
Захваљујући УСАИД-овом пројекту
„ПРО-Будућност“, кино сала Дома
културе у Петрову заблистала је
новим сјајем. Наиме, поплаве које су
направиле
огромне
штете
на
територији општине Петрово у
августу, нису заобишле ни објекат
Дома културе, а највише је страдала
управо кино сала. Уништен је под на
бини, као и паркет и доњи дијелови
зидова у сали. Санациони радови,
који су подразумијевали замјену
бродског пода на бини, набавку и
уградњу керамике умјесто паркета у
сали и санацију оштећења на
зидовима, коштали су 6.586,15 КМ, и све је завршено у року предвиђеном пројектом.
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У петак, 07. новембра у обновљеној сали одржана је конференција младих из Петрова и
Грачанице, који су размијенили идеје о пројектима које ће реализовати у наредне три
године, колико траје пројекат „ПРО будућност“, у ком су Петрово и Грачаница, партнерске
општине.
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Укупан износ финансиран је Фондом солидарности, успостављеним у оквиру пројекта
ПРО-Будућност (Повјерење, Разумијевање, Одговорност за Будућност) Међународне
агенције за међународни развој (УСАИД) који имплементира Catholic Relief Services у
сарадњи са Фондацијом Мозаик, Царитасом БК БиХ, Форумом грађана Тузле и
Хелсиншким парламентом грађана Бања Лука.
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Свечаним пресијецањем
врпце директор и власник
фабрике кревета „Napco
beds
factory“
Денис
Корнелисен и начелник
општине Петрово Озрен
Петковић
27.
јуна
отворили
су
нови,
властити
погон
ове
фирме,
у
којој
је
запослено 253 радника.
Од 15 радника, колико је у
овој
фирми
било
запослено у јуну 2011.
године, када је почела
производња, дошло се до
тренутног
броја
запослених, купљен је
властити погон који се
простире на 21.150 м2 земљишта, освојено је тржиште Холандије, Њемачке, Исланда,
Швајцарске,
Аустрије,
Кине,
Данске,
Белгије,
Кариба...
„На овом нећемо стати. Намјера нам је да се и даље развијамо, да повећавамо број
запослених, повећавамо извоз, и у коначници да будемо највећа фабрика за производњу
„бокс спринг“ кревета у свијету“, рекао је власник фирме Денис Корнелисен.
Начелник
општине
Петрово Озрен Петковић
истакао је важност ове
фирме
за
локалну
заједницу.
„Данас
присуствујемо
догађају који је без сумње
један од најзначајнијих од
поновног
формирања
општине Петрово. Ово је
један од корака који
гарантују
развој,
просперитет и бољи живот
на
овом
простору.
Захваљујући раду ове
фирме и пласману робе на
инострано тржиште општина Петрово има већи годишњи извоз од далеко развијенијих и
већих општина.“, нагласио је Петковић. Отварању нове фабрике присуствовали су
представници јавног и политичког живота из добојског региона и Републике Српске, те
гости из иностранства, а свечаност су својим наступом употпунили чланови КУД-а
“Милован Гајић” из Петрова.
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„ОБУЋА“ ЗВОРНИК У НОВОМ ПОГОНУ НА ЛУЖАЊКУ
Захваљујући разумијевању руководства општине Петрово и настојањима
да се сачувају сва радна мјеста на
територији општине, погон фабрике
обуће „Обућа“ Зворник сада је
смјештен у новим просторијама, са
неупоредиво бољим условима за рад.
Из буџета општине издвојено је око
двадесет
хиљада
марака
за
адаптацију просторија у наставном
центру на Лужањку, тако да су
умјесто гашења погона и губитка
посла за више од 50 радника (што би
се догодило да нису обезбијеђени
бољи услови) обућари из Петрова

коначно добили нормалне услове за рад.
„Дугујемо огромну захвалност руководству општине, на челуи са начелником Озреном
Петковићем, који су имали слуха за наше проблеме и помогли нам да останемо да радимо
и то у далеко бољим условима. Данас смо заиста срећни“, рекла је Мира Сарафијановић,
руководилац погуна „Обуће“ на Лужањку.
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У првој половини новембра започели су
радови на изградњи гаражног простора за
возила Добровољне ватрогасне јединице
Петрово. За гаражу је искориштен простор
испод улазног степеништа у зграду
општине. Како је предвиђено пројектом
гаража ће бити спојена на централно гријање
зграде општине тако да ће возила за гашење
пожара и током зиме у сваком моменту
имати пун резервоар воде спремне за
интервенцију, без бојазни од смрзавања.
Вриједност радова на изградњи гараже је
24.918,82 КМ. Укупна средства обезбијеђена
су из буџета општине и то 14.513,00 КМ
намјенских средстава за финансирање
посебних мјера заштите од пожара а
10.405,82 КМ из осталих властитих
средстава. Извођач радова је фирма “Пејић
градње” из Петрова.
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ГРАДИ СЕ ГАРАЖА ЗА
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АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ „ВУК КАРАЏУЋ“ ПЕТРОВО
Почетком септембра 2014. године средствима World Vision организације, започела је
санације штете Основне школе „Вук Караџић“ у Петрову узроковане мајским поплавама.
Средствима у износу 40.000 КМ
обновљен је кров на школи, кров на
помоћној згради, кабинет музичке
културе, те кабинет за биологију.
Поред ових радова у 4 учионице је
замијењено 8 прозора, а у
библиотеци два прозора те двоја
врата. Санација је настављена
захваљујући средствима УНДП-а,
те је тако школски објекат добио и
нову фасаду.
После невремена које је задесило
општину Петрову у августу ове године, услед града на крову основне школе „Вук
Караџић“ у Петрову поломљено је око 2000 црепова, те полупана стакла на једној страни
школе. Општина Петрово је финасирала санирање ове штете у износу од 3.111,00 КМ.
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Преко три стотине радних мјеста на којима су запослени грађани општине Петрово
најважнија је корист од фирме „Napco beds factory“ за локалну заједницу, али и поред тога
постоје бројни примјери и докази да је овај привредни субјект, чији је власник Холанђанин
Денис Корнелисен, опредијељен да ради за добробит цијеле заједнице.
Тако је ова фирма у протеклом
периоду, између осталог, помогла у
опремању дјечије играонице у
Петрову, помоћ је пружена и
појединцима
поплављеним
у
мајским и августовским поплавама,
а посебну захвалност им дугују
чланови
управе
и
играчи
фудбалског клуба „Озрен“ Петрово.
Наиме, поред помоћи у набавци
опреме „Napco beds factory“ овом
клубу је притекао у помоћ након
треће овогодишње елементарне
непогоде, када је град уништио кров на свлачионици клуба и вода продрла кроз плафоне у
унутрашњост просторија. Захваљујући овој фирми, која је преузела комплетно
финансирање, објекат свлачионице добио је нови лимени кров.
„Захвални смо господину Корнелисену на помоћи коју је до сада пружио како фудбалском
клубу „Озрен“ тако и другим организацијама и надамо се да ћемо и у будуће имати добру
сарадњу“, рекао је начелник општине Петрово Озрен Петковић, нагласивши да је „Napco
beds factory“ заиста добар примјер друштвено одговорне фирме.
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КУПЉЕНЕ НЕКРЕТНИНЕ У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ ПЕТРОВО
Скупштина општине Петрово, на сједници одржаној дана 18.09.2013. године, донијела је
Одлуку о куповини некретнина у обухвату Регулационог плана пословне зоне Петрово од
Д.О.О. „Момац дрво експорт импорт“ Петрово у површини од 4.217 м2, и то привредна
зграда површине 570 м2 и економско двориште површине 3.347 м2, по купопродајној
цијени од 110.000,00 КМ.
Скупштина општине Петрово је и 25.03.2014. године донијела Одлуку о куповини
некретнина у обухвату Регулационог плана пословне зоне Петрово од Пејић (Бошка)
Милана из Калуђерице и Пејић (Цвијетина) Славише из Калуђерице, у површини од 6.757
м2, по купопродајној цијени од 60.813,00 КМ.
Средства за куповину наведених некретнина обезбијеђена су из економско социјалне
компоненте Развојног програма Републике Српске, на основу раније потписаног
Меморандума о реализацији пројекта „Пројектовање и опремање пословних зона –
изградња привредне инфраструктуре у општини Петрово“.

ПЕТРОВО У “ПРО БУДУЋНОСТ”
Општина Петрово једна је од 32 локалне заједнице у БиХ одабране за учешће у УСАИДовом пројекту "ПРО будућност", који ће се реализовати у наредне четири године, а чији је
фонд милион конвертибилних марака годишње.
Пројектне активности укључиће младе, невладине организације, удружења жена, вјерске
заједнице, медије, различите нивое институција власти, који ће заједнички допринијети
изградњи помирења и повјерења међу грађанима свих етничких група и бољем суживоту.
Пројекат "ПРО будућност" /Повјерење - Разумијевање - Одговорност за будућност/ уз
подршку УСАИД-а проводиће хуманитарна организација ЦРС - Католик рилиф сервис
/Catholic Relief Services/ у сарадњи са Фондацијом "Мозаик", Каритасом БиХ, Форумом
грађана Тузла и Хелсиншким парламентом грађана Бањалука.
На позив свим локалним заједницама у БиХ пријавило се њих 86, први круг прошле су 83,
затражену додатну документацију доставило је њих 65, а "зелено свјетло" добиле су 32.
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У уторак, 18. новембра, завршено је деминирање локалитета Какмуж 4, у непосредној
близини пута Какмуж – Доња Лохиња, на лијевој обали ријеке Спрече. Деминирана је
површина од 7242 м2, чиме је омогућено власницима земљишта да први пут послије рата
уђу у своје посједе, а створени су и предуслови за чишћење корита Мекиљичке ријеке.
Извођач радова била је фирма „Стоп мине“ Пале а пројекат је финансирао УНДП из
програма „Хитно деминирање поплављеног појаса“.
Окончани су радови деминирања и на два локалитета у Мјесној заједници Карановац,
укупне површине 11 573 м2. Овај пројекат у цијелости је финансирала амбасада Савезне
Републике Њемачке а радове је извела фирма „НН Ивша“ из Орашја.
Половином новембра почело је деминирање по пројекту Какмуж 5, површине од 7699,05
м2, која се налази испод пруге, непосредно уз Поточанску ријеку. Деминирање ове
површине врше деминери Републичке управе цивилне заштите РС.
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Како на подручју општине Петрово пољопривредна производња није у довољној мјери
развијена, општина Петрово све више пажње и подршке придаје унапређењу
пољопривредне производње и пољопривредних произвођача.
Тако су у 2014.години усвојена три Програма унапређења пољопривредне производње на
подручју општине Петрово: „Програм кориштења подстицајних средстава за подизање
нових вишегодишњих производних засада у воћарству за 2014. годину, на подручју
општине Петрово“, “Програм кориштења подстицајних средстава за производњу
краставаца корнишона у 2014. години на подручју општине Петрово“ и “Програм
кориштења подстицајних средстава за подизање нових пластеника у 2014. години на
подручју општине Петрово“. Сви пољопривредни произвођачи са простора општине
Петрово који испоштују услове и критеријуме ових програма могу да искористе новчана
подстицајна средства за развој пољопривредне производње.
Општина Петрово је у сарадњи са Пољопривредним институтом из Бања Луке, у априлу
2014.године, реализовала Програм ревитализације и његе старих аутохтоних сорти воћа уз
очување њихове традиционалне употребе у сеоским газдинствима на подручју општине
Петрово. Засађен је колекцијски засад аутохтоних сорти воћа, које су произведене на
Пољопривредном институту у Бања Луци у оквиру реализације овог програма.
Већ четврту годину општина Петрово подстиче и даје подршку Програму „Стварање
основе за производњу квалитетно приплодног подмлатка у говедарству на подручју
општине Петрово“. Основни циљ програма је едукација фармера о одгоју квалитетно
приплодног подмлатка на властитој фарми, затим да се обезбиједи добра генетска основа
за високу производњу млијека и добар приплодни подмладак за тржиште. Дјеловањем овог
програма до сада је извршена теоретска и практична едукација фармера, прикупљене
информације о капацитетима и стању производње на фармама, одабране фарме и грла која
су ушла у програм планског осјемењавања квалитетно приплодним сјеменом. Овај програм
из буџета општине Петрово финансира се у цјелости.
Општина Петрово је и у 2014.години као и претходних година донијела „Одлуку о
новчаном подстицају произвођачима млијека на подручју општине Петрово“. Овом
одлуком су исплаћена подстицајна средства за произведено и предато млијеко свим
пољопривредним произвођачима који су у органзованом откупу млијека са мљекарама.
Подручје општине Петрово је у мају и августу мјесецу 2014. године захватила
елементарна непогода – поплава и град, гдје су настале велике штете у пољопривредној
производњи. Поплаве су нанијеле велике штете на пољопривредним усјевима, штете су
огромне и у перадарској производњи. Да би се ублажиле последице насталих штета
општина Петрово је улагала напоре да изнађе средства и начина да се помогне
пољопривредним произвођачима. У сарадњи са Републичким робним резервама помогло
се у набавци и подјели концентроване сточне хране за перадаре и мљекаре са подручја
наше општине који су претрпјели штете од поплава и чија је производња доведена у тешку
ситуацију. Општина Петрово је у сарадњи са донаторским свјетским организацијама
успјела да обезбиједи сјеменски материјал кукуруза, пшенице и јечма за пољопривредне
произвођаче који су претрпјели штете на својим пољопривредним усјевима у току
поплава. Такође, сјемена пшенице и јечма су подијељена за јесењу сјетву 2014. године,
свим пољопривредним произвођачима који су претрпјели штете на овим усјевима у току
поплаве.
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ЗАДРУГАРИ ИЗ ПЕТРОВА ДОБИЛИ ТРАКТОР СА ПРСТЕНОМ
МЕХАНИЗАЦИЈЕ
Посредством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
Земљорадничка задруга „Јединство – Озрен“ Петрово добила је трактор са свим пратећим
прикључцима, донација Владе Републике Кине. Задругари вјерују да ће ова помоћ значајно
допринијети њиховом раду, јер ће од сада бити у прилици да обрађују веће површине
пољопривредног земљишта.
„Добили смо тањирачу, два различита
плуга, грабље за купљење сијена,
расипач гнојива, ротациону косачицу,
приколицу
са
двије
осовине
носивости пет тона и трактор
четрдесет коњских снага са предњом
и задњом вучом. Ово је један од веома
значаних корака за ову задругу која
до сада није имала своју механизацију
а има 120 хектара пољопривредног
земљишта које треба обрадити“,
истакао је директор ЗЗ „Јединство –
Озрен“ Петрово Дејан Василић.
Помоћ су, поред задругара, добила и
три индивидуална пољопривредна
произвођача, и то један мотокултиватор са прикључцима, музилицу и моторну тестеру.
Мотокултиватор је додијељен седмочланој породици Богићевић из Какмужа.
„Имам пет крава, бавим се производњом млијека, и овај мотокултиватор ће ми бити од
велике помоћи код припремања хране за стоку и за фрезање земљишта“, рекао је Раденко
Богићевић.
ЗЗ „Јединство – Озрен“ Петрово, која окупља 66 задругара, основана је 1952. године. До
почетка рата задруга је имала властиту механизацију неопходну за пољопривредне радове,
од сијања па до убирања пољопривредних култура. Међутим, у последње двије деценије
задруга је без механизације, тако да ће ова донација, како кажу задругари, значајно помоћи
поновном јачању задруге.
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Посредством удружења "Пољопривредник 04" из Петрова сви пољопривредни
произвођачи са подручја наше општине, који су регистровани у АПИФ-у, а претрпјели су
штету у поплавама које су их задесиле у текућој години, добили су донацију од стране
УСАИД/Сида (ФАРМА). Произвођачи су платили ПДВ од укупне вриједности робе а
донатор остала средства.
За обнову пластеничке производње произвођачи су добили фолију и систем за
наводњавање у вриједности од око 6.000 КМ, а за сточарску производњу добијено је око
120 тона концентроване сточне хране за крупну стоку, перадарску производњу и свиње, у
вриједности од око 60.000 КМ. Предсједник Удружења „Пољопривредник 04“ је Озрен
Петковић а замјеник Јелена Радић.
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ОПРЕМА И ПРИЗНАЊЕ ЗА ДОБРОВОЉНУ ВАТРОГАСНУ ЈЕДИНИЦУ
ПЕТРОВО
Добровољна ватрогасна јединица Петрово
опремљена је са 15 интервенцијских одијела
за ватрогасце, чију набавку је са 17.000 КМ
финансирао Ватрогасни савез Републике
Српске. Ватрогасци из Петрова сада су у
потпуности опремљени за прилаз ватри.
Ватрогасце из Петрова посјетила је делегација
Ватрогасног савеза регије Добој а секретар
савеза Слободан Јотић Петковићу је уручио
сребрну медаљу као признање за храброст и
пожртвовани раду служби, која се сваке
године додјељује најбољем ватрогасцу РС.
„Старјешина ДВЈ Петрово и сви припадници
јединице исказали су се посебно приликом
интервенције на великом пожаришту на
Озрену прошле године, тако да је ово
признање отишло у праве руке“, рекао је
Слободан Јотић.
„Ова награда је велико признање за мене и
моју јединицу и биће нам додатни подстицај
за даљи рад и професионално усавршавање“,
истакао је Петковић.
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На основу Пројекта бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2014. годину и
Јавног позива за подношење захтјева ради упућивања у бањску рехабилитацију 568 ратних
војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске, објављеног од стране Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите, дана 21.09.2014. године, на коришћење бањске рехабилитације у бањскоклиматској установи ЗТЦ „Бања Врућица“ Теслић са подручја општине Петрово упућено је
5 корисника са статусом члана породице погинулог борца, обзиром да РВИ нису
подносили захтјеве. Корисници бањске рехабилитације за 2014. годину са подручја
општине Петрово су: Јелисић Васо из Петрова, Стјепановић Милош из Сочковца,
Недељковић Цвијета из Какмужа, Михајловић Ђурђија из Петрова и Цвијановић Драгица
из Кртове. Сви наведени корисници су користили бањску рехабилитацију у периоду од
21.10.2014. године закључно са 01.10.2014. године. Превоз корисника од општине Петрово
до бањско-климатске установе ЗТЦ „Бања Врућица“ Теслић и назад обезбиједила је
општина Петрово.
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На подручју општине Петрово у току је поступак легализације бесправно изграђених или
започетих објеката.
Позивају се грађани који имају бесправно изграђене објекте да поднесу захтјеве за
легализацију и искористе предности које су дате Законом о уређењу простора и
грађевинском земљишту.
Све информације везане за поступак легализације могу се добити у Одјељењу за просторно
уређење и и стамбено-комуналне послове општине Петрово.
Крајњи рок за подношење захтјева је 24.05.2015. године.
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ДЕСЕТИ ВАСКРШЊИ КРОС НА ОЗРЕНУ
Јубиларни десети Васкршњи крос на Озрену
одржан је 29. априла на метоху манастира
Озрен. Око три стотине основаца и
средњошколаца из 25 школа добојске регије
истрчали су шест трка дужине од 600 до
1000 метара. Најбржи средњошколац био је
Никола Пејчић, ученик Техничке школе из
Добоја а најбржа средњошколка Љубинка
Бајић, Медицинска школа Добој. Златну
медаљу у категорији ученика осмих и
деветих разреда освојио је Сергеј Тодић,
ОШ „Радоје Домановић“ Осјечани а злато у
женској конкуренцији припало је Николини
Дамјановић, ОШ „Вук С. Караџић“ Добој. Побједник трке у категорији ученици шестих и
седмих разреда био је Бојан Петрушић, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Добој а побједница у
жеској конкуренцији Неда Гачић, ОШ „Милан Ракић“ Руданка.
„Стазе су биле изузетно тешке за трчање, обилне кише учиниле су своје, тако да је терен
био опасно клизав. Зато треба честитати свима који су учествовали у овогодишњем
Васкршњем кросу на Озрену. Наравно, посебне честитке упућујем побједницима“, рекао је
начелник општине Петрово Озрен Петковић.
Десети Васкршњи крос на Озрену оргнизовали су општина Петрово и Републички
педагошки завод РС а спонзор манифестације била је организација World Vision BiH.
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Тијана Пејић, ученица ОШ „Свети Сава“ Какмуж, побједница је трке у категорији ученица
основних школа општине Петрово, док је прво мјесто у категорији ученика освојио Дејан
Радељић, ОШ „Вук Караџић“ Петрово. Најбржа средњошколка била је Анђела Видаковић
из Какмужа а најбржи средњошколац Немања Ристић из Карановца.
Михољданске уличне трке, одржане 09.октобра, истрчало је око двије стотине основаца и
средњошколаца а друга мјеста освојили
су Биљана Благојевић, ОШ „Вук
Караџић“ Петрово, Милан Пијуновић,
ОШ
„Свети
Сава“
Какмуж,
средњошколка Александра Драгић и
средњошколац
Срђан
Вуковић.
Трећепласирани били су Марија Тешић,
ОШ „Свети Сава“ Какмуж, Горан
Петковић, ОШ „Вук Караџић“ Петрово,
Милица Јовичић и Душко Никић у
средњошколској категорији.
Организатор Михољданских уличних
трка 2014. била је ЈУ „Културнотуристички и спортски центар“ Петрово
а покровитељ општина Петрово.
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На јубиларном десетом Озренском
планинарском маратону, одржаном
од 06. до 08. јуна, учествовало је
394 учесника из цијеле Републике
Српске, БиХ, Србије, Хрватске,
Мађарске, Француске и Њемачке,
што је било за стотињак учесника
више од досадашњег просјека.
Стазе прелијепе, према оцјени
учесника, али и захтјевне, што је
показала бројка од двадесетак
планинара који су одустајали
негдје на пола пута. Најзахтјевнија
и најтежа свакако је била стаза
Ултра маратона коју је од 11
планинара који су кренули, прешло
њих четворица. Са ове стазе на циљ је први стигао петнаестогодишњи Никола Станковић
из насеља Бољанић који је стотину један километар препјешачио за мање од двадесет сати.
„Ултрамаратон се не може прећи без озбиљних припрема. Посебан проблем било је заиста
топло вријеме, које је сломило остале учеснике на овој стази. Ја сам већ трећу годину
прешао ову стазу а овај пут сам остварио свој лични циљ, а то је да стазу пређем за мање
од двадесет сати“, рекао је Никола, поручивши да је планинарење један од љепших
спортова и да је бити планинар велико лично задовољство.
Десети Озренски планинарски
маратон
започео
је
традиционалним такмичењем у
припремању „Озренског златног
котлића“. Укупно шеснаест екипа
такмичило
се
на
овој
манифестацији а у добром
дружењу и одличној атмосфери
уживали су бројни посјетиоци.
Најбољи котлић, према оцјени
жирија, припремила је екипа на
чијем челу је био др Вјекослав
Ковачевић из Добоја.
„Ово је једна дивна манифестација, поготово послије свега што
смо преживјели за вријеме и
послије поплава. Моја препорука људима је да се што више друже и да бораве у природи,
а овде је идеално мјесто за то“, истакао је др Ковачевић. У Књигу утисака Озренског
планинарског маратона посјетиоци су уписали пуно ријечи хвале за организацију, без
иједне критике, и сви су изразили наду да ће бити у прилици да на маратону учествују и
наредне године.
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ОПШТИНА ПЕТРОВО ПРОСЛАВИЛА СВОЈ ПРАЗНИК
Бројним свечаностима, културним и спортским манифестацијама, општина Петрово
прославила је свој двадесет трећи рођендан. Михољске свечаности трајале су седам дана а
окончане су у недјељу, 12. октобра, прославом Крсне славе Михољдана.
У суботу, 11. октобра, у цркви
Покрова Пресвете Богородице у
Петрову,
служена
је
света
литургија и парастос погинулим
српским борцима, а у Спомен соби
и на Спомен гробљу прислужене
су свијеће и положено цвијеће у
знак сјећања на погинуле српске
јунаке.
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На ликовној изложби у мултимедијалном
центру Дома културе у Петрову своје
радове
изложили
су
учесници
овогодишњег
„Озренског
ликовног
саборовања“: Саво Петковић, Брано
Ђукановић, Миломир Васиљевић, Зоран
Гојковић, Саша Богдан, Горан Бијелић,
Вера Петрушић и Петар Јелић.
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На свечаној сједници Скупштине општине
најзаслужнијим
појединцима
и
колективима уручене су општинске награде
и
признања.
Највишим
признањем,
Плакетом општине „Михољско љето“,
одликован је колектив „Napco beds factory“
из Петрова, који запошљава око три
стотине
радника. Златним значкама
одликовани су директор ЈКП „Вода“ Петрово Бојан Марјановић и Томо Шешлак из
Петрова. Сребрне значке добили су Стојан Јанковић из Сочковца и Јеленко Недељковић из
Какмужа. Новчане награде од по стотину марака уручене су Анђели Јовановић из
Какмужа, Иви Стјепановић и Живани Алексић из Петрова, Дејану Јанковићу из Сочковца
и Милени Милотић из Калуђерице. Писмено су похваљени Радован Стевић из Порјечине и
Радивоје Спасић из Сочковца, као и Боро
Нешковић и Ранко Недић из Карановца,
Слађана Васиљевић и Драгиња Симић из
Сочковца и Младен Катанић из Петрова.
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Своје радове, производе, дјела,
на изложби домаће радиности,
изложиле су чланице Кола
српских сестара „Света Марија
Магдалина“ из Петрова, пчелар
Небојша Андрић из Карановца,
нумизматичар Анђелко
Видаковић из Какмужа, те
Обрад Лазаревић из Порјечине,
Зоран Петровић из Петрова и
други.

Услиједило је вече фолклора, у ком су
својим наступима бројну публику
одушевили чланови Културноумјетничких друштава: „Милован Гајић“
Петрово, „Какмуж“, „Младост Сочковца“,
„Озрен“ Карановац, „Ражљево“,
„Хусино“, фолклорне секције
„Порјечина“ и специјални гости, чланови
КУД-а „Јелек“ из њемачког града
Вупертал.
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Ломљењем
славског колача и
свечаним ручком,
у присуству
свештенства и
монаштва Српске
православе цркве
и бројних других
гостију,
прослављен је
Михољдан, Дан и
Крсна слава
општине Петрово.
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ПОВОДОМ МИХОЉДАНА ОДРЖАНА УСПЈЕШНА АКЦИЈА
ДОБРОВОЉНОГ ДАРИВАЊА КРВИ
Шездесеторо добровољних давалаца крви одазвало се акцији прикупљања ове драгоцјене
течности, а само троје њих, и поред жеље, нису могли даривати крв. Прикупљених педесет
седам доза крви намијењено је пацијентима добојске и бањалучких болница.
„Одзив на ову акцију био је
одличан. Лијепо је бити хуман,
учинити нешто што може
спасити људски живот“, рекао
је
предсједник
Актива
добровољних давалаца крви
општине Петрово Мирослав
Спасић, нагласивши да су
акцију подржали и троје
планинара из Котор Вароша.
Акцију добровољног даривања
крви, поводом Михољдана,
Дана и Крсне славе општине
Петрово, деветог октобра је
организовао
Актив
добровољних давалаца крви
Петрово
у
сарадњи
са
Општинском организацијом Црвеног крста и Службом за трансфузиологију Опште
болнице“ Свети апостол Лука“ Добој.
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Петоро нових студената од ове године биће стипендисти општине Петрово. Четворо
студената прве и један студент треће године студија годишње ће добијати по хиљаду
марака, односно десет стипендија по стотину марака. Студенти, односно њихови
родитељи, са начелником општине 13. јуна потписали су уговоре о стипендирању.
„Ова стипендија ће ми помоћи да наставим школовање, јер је у данашње вријеме изузетно
тешко финансирати студије. Захваљујем се општини на овој помоћи“, рекла је Дајана
Марјановић, студент треће године Економског факултета.
„Опште прилике су познате, зна се да је тешко, и зато је свака помоћ, без обзира на износ,
добро дошла“, рекао је Јеленко Јокић, отац једне од стипендисткиња.
Начелник општине Озрен Петковић нагласио је да је тешка економска ситуација разлог
зашто нема више стипендиста.
„Ипак смо успјели умјесто досадашњих четири, колико се нових стипендија додјељивало
протеклих година, издвојити средства за пет студената. Настојаћемо да стипендије
исплаћујемо редовно, како би студентима, али и њиховим родитељима, олакшали
школовање“, истакао је Петковић, изразивши наду да ће стипендисти, након завршетка
студија, наћи запослење на територији своје општине.
Поред петоро нових стипендиста из буџета општине се у овој години издвајају и средста за
још шест студената, који од раније имају уговоре о стипендирању.
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Служењем парастоса погинулим везистима Војске Републике Српске и полагањем цвијећа,
на озренском врху Краљица обиљежено је 19 година од злочиначког чина НАТО авијације,
која је 07.09.1995. године бомбардовала телекомуникациони торањ, под чијим рушевинама
су страдали Слободан Милотић из Калуђерице, Мирко Тривуновић из Осиње, Драган
Савановић из Добоја, Свето Каишаревић из Кожуха и Жељко Лукић из Чечаве.
Породице погинулих
и након 19 година
нису дочекале
да
кривци одговарају за
овај злочин.
„Знам кад је учињено
и шта је учињено, али
знам и да нико није
одговарао, јер у Босни
и Херцеговини не
одговара нико ко није
Србин. Србе хапсе и
осуђују а на другој
страни нити је ко
осуђен
нити
кога
покушавају осудити“,
рекао
је
Мићо
Савановић, који је
имао само годину
дана када му је погинуо отац Драган.
„Нек неко одговара за ову дјецу што су овдје изгинула, нису требали изгинут, то тврдим
сто
посто“,
рекао
је
Младен
Милотић,
отац
погинулог
Слободана.
Начелник општине Петрово Озрен Петковић нагласио је да овај злочин на Краљици не
смије проћи некажњено.
„Српски народ је у протеклом рату заиста био жртва, страдалник, и ми обилазећи оваква
стратишта тражимо да се она не забораве а да кривци буду процесуирани. Морамо тражити
правду и истину, јер без ријешених питања, злочина и неправде у прошлости сигурно нема
ни будућности“, истакао је Петковић.
Предсједник удружења одликованих бораца „Милош Обилић“ Зоран Благојевић нагласио
је да је НАТО-во рушење торња на Краљици било увод у офанзиву муслиманских снага на
јужном дијелу Озрена, која је започела три дана касније.
„Сам репетитор на Краљици био је орјентир свима који су морали бјежати пред
муслиманским снагама из Возуће и осталих села. Његовим рушењем многи цивили и
војници били су изгубљенин у простору, што је довело до знатно већег броја погинулих,
заробљених и несталих, тако да и данас потражујемо осамдесет цивила и бораца несталих
тог крвавог септембра 1995 године“, рекао је Зоран Благојевић.
Цвијеће на спомен плочу на Краљици данас су, поред чланова породица погинулих бораца,
положили и представници општине Петрово, Општинске борачке организације Петрово
као и представници општинских борачких организација из Брода, Теслића и Добоја.
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Служењем парастоса погинулим борцима
Војске Републике Српске, војницима и
цивилима страдалим у заробљеништву и
свим Србима чији посмртни остаци још
увијек нису проађени, на Озрену је 30.
августа одржана централна манифестација
обиљежаваја Међународног дана несталих.
Овом приликом посебно је указано на спор
процес проналажења и идентификације
српских жртава и на опструкцију
институција БиХ. На скупу је истакнуто да
посљедице рата нису избрисане са 21.
новембром 1995. године када је потписан
Дејтонски мировни споразум, те да је
Српска незадовољна начином на који се
третирају злочини почињени над Србима.
Указано је на селективну правду Хашког
трибунала и Суда БиХ и поновљено да
Тужилаштво БиХ, које је преузело
комплетну
организацију
тражења
несталих, није ништа предузело да овај процес брже тече.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Петар Ђокић изразио је
незадовољство радом Института за нестала лица БиХ, који, како каже, селективно обавља
свој посао и дискриминише српске жртве.
"Овај институт се све више претвара у орган који се користи као инструмент за
остваривање политичких циљева бошњачке политике у БиХ. Такав институт нам не треба
и боље је да његов рад престане, него да улажемо напоре у оно што не даје ефекте", рекао
је Ђокић, посебно истакавши да је на Озрену извршен ратни злочин геноцида над српским
народом од стране муслиманских војних и паравојних формација.
Предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих
цивила Републике Српске Недељко Митровић рекао је да многи међународни фактори не
желе да се оконча процес тражења несталих Срба.
"Све што раде је само ради задовољавања форме", оцијенио је Митровић и навео да је од
оснивања Института за нестала лица БиХ 1. јануара 2008. године идентификовано само 225
Срба. Он је изразио очекивање да ће Влади Српске бити упућен захтјев да суспендује дио
одлуке о преношењу надлежности са Републике Српске на Институт за нестала лица БиХ.
Начелник општине Петрово Озрен Петковић оцијенио је да је "на Озрену извршен локални
геноцид, етничко чишћење, те стравични злочини и измјештање гробница".
“Овдје исказујемо своје незадовољство, тражимо истину, правду и казну за наредбодавце и
извршиоце свих злочина који су над српским народом почињени, не само на Озрену, него
на цијелој територији БиХ”, поручио је Петковић.
На списку несталих у Републици Српској је 1.676 лица, док се у три спомен-костурнице
налазе посмртни остаци 625 неидентификованих лица.
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Старица Дара Симић, која као повратник живи на Пањику, нема никаква примања,
преживљава искључиво од помоћи добрих људи, а предстојећу зиму чека без огрева, у
трошној кућици, која нема ни минимум услова за живот. „Сама сам, немам нигдје никога,
немам ништа, смо сједнем, плачем као дијете“, њене су ријечи.
„Дара Симић је горући проблем нашег села. Она треба на љекарски преглед, али нема ни
здравствену књижицу ни личну карту како би могла остварити право на социјалну помоћ
коју је раније примала“, истакао је предсједник Мјесне заједнице Пањик Миладин Недић.
Након информације о тешком
животу ове старице посјетио
ју је начелник општине Озрен
Петковић.
„ Као прву помоћ Дари смо
донијели
прехрамбенохигијенски
пакет
а
са
предсједником
Мјесне
заједнице договорили
смо
наредне кораке за помоћ овој
старици, прије свега везано за
њена лична документа. У
наредном периоду помоћи
ћемо јој око набавке огрева и
плаћања утрошка електричне
енергије, и надам се да ћемо
на тај начин овој старици
значајно
олакшати
барем
предстојећу зиму“, рекао је
Петковић, истакавши да ће
озренска повратничка села и
становништво имати помоћ
општине Петрово колико год
је то могуће, без обзира што
територијално не припадају
овој локалној заједници, него
Лукавцу у Федерацији БиХ.
„То је наш народ и за нас овде
границе нема нити ће је бити“,
нагласио је Петковић.

ЊЕМАЧКА ВЛАДА ПОМАЖЕ РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
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Захваљујући донацији амбасаде Савезне Републике Њемачке у БиХ јавно комунално
предузеће „Вода“ Петрово трајно и квалитетно ће санирати велики квар на водоводној
мрежи у Петрову, због ког је неколико стотина домаћинстава, након поплава у августу,
данима било без воде.
„До прекида водоводне линије дошло је на
локалитету Преодовац у Петрову.Квар је
био толиких размјера да смо ми, средствима
којима
располажемо,
могли
само
импровизовати привремено рјешење. Зато
смо помоћ потражили од Амбасаде
Њемачке и врло брзо добили позитиван
одговор“, рекао је директор ЈКП „Вода“
Бојан Марјановић. Како је нагласио сада ће
проблем на тој локацији бити квалитетно и
трајно ријешен јер се граде масивни
армирани бетонски стубови на које ће бити
постављен метални решеткасти носач за
водоводне цијеви и водоводна линија
измјештена у дужини од 130 метара.
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За поменуте санационе радове и отклањање
других кварова на водоводној мрежи у
Петрову Влада СР Њемачке донирала је
средства од 6.140,00 евра, а уговор о
донацији потписали су амбасадор Њемачке
у БИХ Christian Hellbach, начелник
општине Петрово Озрен Петковић и
директр ЈКП „Вода“ Бојан Марјановић.

