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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОЗРЕН ПЕТКОВИЋ О ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА 

БИЛТЕНА 
 

Период између два Билтена, који је овај пут 

дуг непуне двије године, обиљежиле су 

бројне активности и реализовани пројекти, о 

чему можете читати у чланцима који су пред 

вама.  Издвојићу само неколико капиталних 

пројеката попут изградње тротоара у Петрову 

и Какмужу, градње Дома културе у Какмужу, 

санације спречког моста на путу Петрово-

Ораховица, изградње моста на путу 

Порјечина-Миричина, санације и проширења 

коловоза на дионици пута Добој-Петрово у 

Какмужу, асфалтирања путева у свим 

мјесним заједницама наше општине, 

рјешавања проблема водоснабдијевања...  

Остварено је пуно успјеха а оно по чему ће засигурно бити упамћена ова година јесте 

почетак рада бањског компплекса „Терме-Озрен“ у који је инвеститор, „Компанија 

Милојевић Гиље гас“, уложио преко 12 милона марака. Од првих контаката па све до данас 

руководство наше општине пружило је максималну подршку инвеститору те смо, слободно 

могу рећи, заједничким снагама стигли и до почетка рада комплекса. Колико ће ова 

инвестиција значити за нашу локалну заједницу најбоље ће показати вријеме које је пред 

нама, а ја сам убијеђен да ће ово бити прекретница ка бржем развоју, не само туризма на 

овом простору него и цјелокупног развоја локалне заједнице.  

 

На жалост у протеклом периоду били смо суочени и са недаћама, попут временских 

непогода али и глобалне кризе изазване пандемијом корона вируса. Са последицама смо се 

борили свим расположивим средствима, некада смо имали помоћ а некада смо били 

потпуно сами, али и након свега могу рећи да смо успјешно пребродили бројне кризе и 

направили завидне резултате, посебно на пољу инфраструктуре.  

 

Почетком августа 2020. године донио сам одлуку о промјени личног политичког 

опредјељења, са чимe сте, вјерујем, сви упознати. Не желим овдје, у Билтену, да 

образлажем своју одлуку, то сам већ учинио у више наврата. Оно што желим истаћи јесте 

чињеница да смо убрзо након те моје одлуке, коју су слиједили и моји најближи 

сарадници, имали прву званичну посјету Предсједника Републике Српске и српског члана 

Предсједништва БиХ за последњих десет година. Том приликом договорени су први 

кораци сарадње и подршке, међу којима је помоћ у изградњи и опремању вртића као и 

санација и проширење пута Добој-Петрово на дионици у Какмужу. Што је договорено већ 

се и реализује, а у времену које је пред нама услиједиће бројни други пројекти за које ћемо 

имати подршку највишег руководства наше Републике.  

 

Свима вама поштовани суграђани препоручујем да с пажњом прочитате ово издање 

Билтена, да анализирате урађено, како бисте и мени и мојим сарадницима могли указати на 

евентуалкне пропусте, дати препоруке и савјете за неке будуће активности, а све у циљу 

заједничког рада за добробит цијеле наше општине.  
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ОТВОРЕНЕ ОЗРЕНСКЕ ТЕРМЕ 
 

 

Послије непуне четири године градње, у Какмужу су 16. јула 2020. године „Терме-Озрен“ 

примиле своје прве госте. За почетак отворени су вањски и унутрашњи базени комплекса и  

ресторан, а убрзо су гостима понуђени и смјештајни капацитети. У пројекат, који ће према 

оцјени руководства општине али и стручњака из области туризма, бити прекретница 

развоја овог краја, уложено је преко 12 милона марака.  

ССллааввиишшаа  ЈЈооввиићћ,,  ддииррееккттоорр  ““ККооммппаанниијјее  ММииллоојјееввиићћ  ГГииљљее  ггаасс““  

ккоојјаа  јјее  ввллаасснниикк  „„ТТееррммии““,,  ппооддссјјееттииоо  јјее  ддаа  јјее  оовваајј  ппооссллооввннии  

ппрроојјееккаатт  уу  ППееттррооввуу  ппррииммјјеерр  ддооббррее  ссааррааддњњее  ссаа  

ММииннииссттааррссттввоомм  ттррггооввииннее  ии  ттууррииззммаа  ССррппссккее  ии  ООппшшттииннссккоомм  

ууппррааввоомм  ППееттрроовваа,,  ккоојјии  ссуу  22001166..  ггооддииннее  ссттввооррииллии  ддооббррее  

ууссллооввее  ззаа  ииннввеессттиирраањњее  ии  ппооччееттаакк  ииззггррааддњњее..  ННааччееллнниикк  

ооппшшттииннее  ООззрреенн  ППееттккооввиићћ  ннааггллаассииоо  јјее  ддаа  јјее  ооттвваарраањњее  ооввоогг  

ккооммппллееккссаа  ииссттоорриијјссккии  ттррееннууттаакк  ззаа  цциијјееллуу  ооппшшттииннуу  ааллии  ии  

шшиирруу  ррееггиијјуу,,  јјеерр  ссее  ккооннааччнноо  ссттааннооввнниицции  ооввоогг  ккрраајјаа  ммооггуу  

ппооххввааллииттии  ккооммппллееккссоомм  ккоојјии  јјее  ппоо  ммннооггоо  ччееммуу  јјееддииннссттввеенн  уу  

ББооссннии  ии  ХХееррццееггооввииннии..    

Посјетиоцима комплекса на располагању су базени са термоминералном водом, 

рекреациони, полуолимпијски, те затворени базени са аква-парком, као и базени за дјецу. 

У понуди су и хотелски смјештај, ресторан, спа и велнес центар као и конгресна сала.  
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ПОСЈЕТА СРПСКОГ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БиХ МИЛОРАДА 

ДОДИКА И ПРЕДСЈЕДНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЖЕЉКЕ 

ЦВИЈАНОВИЋ - ЈЕДИНСТВЕНО ЗА БОЉЕ СУТРА 
 

 

 

У званичној посјети општини Петрово 03.10.2020. године боравили су српски члан 

предсједништва БиХ Милорад Додик и предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић 

а домаћини су им били начелник општине Озрен Петковић и одборник у Скупштини 

општине др Зоран Благојевић. На састанку, одржаном у кабинету начелника, договорени 

су конкретни пројекти који ће бити реализовани у наредном периоду, међу којима су 

изградња и опремање вртића и санација дионице пута Добој-Петрово у Какмужу. 

Наглашено је да је коначно у Петрову остварено јединство општинске и републичке 

власти, те да ће резултат тога бити бројни пројекти за добробит свих грађана ове општине. 

Додик је након састанка нагласио да је посебно важно да је договорен почетак изградње 

вртића, те да ће се настојати да се прије зиме обнови дио пута према Добоју, посебно 

дионица у Какмужу. 

 

"Желимо да рехабилитујемо 

цијели путни правац од Петрова до 

Добоја у наредном мандату и то ће 

бити један од приоритета", рекао 

је Додик новинарима у Петрову. 

 

Према његовим ријечима, у свакој 

мањој локалној заједници веома 

важно је јединство народа који ту 

живи, те додао да искуство говори 

да тамо гдје су људи у малим 

општинама посвађани по 

политичким и неким другим 

димензијама, највише трпе 

грађани. 
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"Нама из републичких институција и представника 

Републике Српске лакше је долазити тамо гдје је та 

ситуација стабилна и зато смо тежили да овдје 

управо имамо такву ситуацију", навео је Додик, 

нагласивши да је циљ републичке власти да 

охрабри руководство Петрова да раде велике 

пројекте. "Цијела општина треба да се обухвати 

пројектом канализације и идемо на то да одмах 

радимо свеобухватан пројекат и да то завршимо у 

догледно вријеме", рекао је Додик, додавши да су 

свима важна нова радна мјеста, али да је предуслов 

за све комунална инфраструктура. Он је поздравио 

и напоре општинске власти око одржавања 

манастира Озрен, истичући да он није важан само 

за Озренце него за цијелу Српску. 

 

Предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић 

изјавила је да ће у Петрову бити реализовани 

важни пројекти и да ће се наредних година видјети 

осјетна разлика када је у питању организација 

општине, као и бољи услови за живот грађана. 

Нагласила је да у Петрову постоји добра политичка 

порука која говори да са јединством долази више 

активности за добробит грађана. "Задовољна сам 

чињеницом да смо успјели да изађемо у сусрет 

локалној власти и имамо пројекте које ћемо 

реализовати у кратком року, али и неке друге 

везане за заштиту од поплава које тек почињемо", 

рекла је Цвијановићева. Она је истакла да је 

намјера републичких власти да се овдје обезбиједе 

бољи услови за живот свим грађанима, те да 

постојећа политичка снага и јединство треба да 

допринесу томе. "Посебно сам задовољна јер ћемо подржати изградњу вртића у Петрову, 

на радост младим родитељима, што ће значити и додатно запошљавање. Овдје се отварају 

суштински важни пројекти које ћемо реализовати и сигурна сам да ће Петрово ићи 

напријед a републичке институције су му науслузи", поручила је Цвијановићева. 

 

Начелник Општине Петрово Озрен Петковић захвалио је на посјети и истакао да су на 

састанку усаглашени и договорени одређени пројекти, првенствено санација пута Петрово-

Добој, те градња вртића. "Разговарали смо о помоћи у раду Дома здравља, као и о 

проблему ријечних токова на подручју општине. Договорили смо да са „Водама Српске“ 

кренемо у одређене пројекте који су нам од посебног значаја како би ријешили питање 

честих поплава", рекао је Петковић.  

 

Састанку у Петрову присуствовали су и посланици СНСД-а у Представничком дому 

парламента БиХ Сања Вулић и Обрен Петровић, који су такође исказали спремност за 

пуну подршку начелнику Петковићу и његовим сарадницима. 
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ПЕТРОВО ДОБИЈА ПРВИ ВРТИЋ 

 
Из буџета предсједника Републике Српске, у оквиру овогодишње “Недјеље дјетета”, 

обезбијеђена су средства за реализацију три значајна пројекта, међу којима је и изградња 

првог вртића у општини Петрово. Обданиште би требало да никне до краја године, а мјеста 

за игру и образовање у овој предшколској установи биће за 40 малишана. Тендер за 

изградњу вртића  објављен је почетком октобра а средства из буџета Предсједника 

Републике у износу од 150.000 марака општини Петрово су уплаћена 16. октобра. 

Начелник Петрова Озрен Петковић рекао је да ће кутак за најмлађе становнике Петрова 

бити изграђен у склопу пословног простора који је у власништву локалне заједнице, а 

налази се у приземљу стамбене зграде у насељу Колона. Истакао је да је овај пројекат од 

великог значаја за општину, посебно родитеље који нису имали код кога да оставе 

малишане док су на послу, па су били приморани да остану код куће. 

„Отварање вртића планирамо од 2013. године, међутим, увијек нас је нешто спречавало. 

Чим се оконча тендерска процедура, радови ће почети. План је да почетком нове године 

вртић прими прве малишане“, казао је Петковић. Додао је да је међу становницима урађена 

анкета која је показала да су родитељи веома заинтересовани за отварање вртића. 

„Осим што ће током дана бити смјештен велики број малишана, отварањем ове 

предшколске установе биће запослено и неколико људи, што је веома важно за општину“, 

рекао је Петковић. У општинском буџету за наредну годину биће, истакао је, планирана 

средства за рад предшколске установе, а трошкове смјештаја подијелиће родитељи и 

локална заједница. 

 

НОВИ, ШИРИ АСФАЛТ НА ДИОНИЦИ ПУТА ДОБОЈ-ПЕТРОВО У КАКМУЖУ 

 

За мање од мјесец дана од посјете Предсједника РС 

Жељке Цвијановић и српског члана Предсједништва 

БиХ Милорада Додика општини Петрово, завршена 

је реализација пројекта санације и проширења 

дионице пута Добој-Петрово у Какмужу. Пројекат је 

као приоритетан кандидовао начелник општине 

Озрен Петковић на поменутом састанку, постигнут је 

договор и у рекордно кратком времену ријешен је 

велики проблем за 

све становнике 

општине али и 

госте локалне заједнице. Стари слој асфалта потпуно је 

уклоњен те је постављена нова асфалтна трака на 

дужини од 1400 метара широка 5,5 метара. Пројекат је 

финансиран средствима ЈП „Путеви РС“ а радови 

асфалтирања окончани су 27. октобра. Како је 

договорено на поменутом састанку ово је била прва 

фаза санације и реконструкције пута Добој-Петрово. У 

наредном периоду, како је тада истакао српски члан 

Предсједништва БиХ Милорад Додик радиће се 

санација комплетног пута на територији општине 

Петрово, од Карановца до Калуђерице. 
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ПОДРШКА ОПШТИНИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАЈАВЉЕНИХ 

ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА 

 
У Петрову је 08. октобра одржан 

радни састанак начелника општине 

Озрена Петковића са послаником у 

Представничком дому Парламентарне 

Скупштине БиХ Сањом Вулић и 

пројектним менаџером УНДП-а 

Синишом Убипариповићем, на ком је 

разговарано о пројектима који ће бити 

реализовани у наредном периоду. 

Акценат је стављен на пројекте 

енергетске ефиканости и изградње 

канализационе мреже. 

„Ми смо као један од приоритета истакли пројекат енергетске ефикасности управне зграде, 

у којој су, поред Општинске управе, смјештене и неке републичке институције те локалне 

установе и организације. Ријеч је о старој згради, са веома лошом столаријом и системом 

гријања, тако да су губици енергије а самим тим и новца заиста велики. Направили смо 

начелни договор те ћемо у наредном периоду, а могуће и прије краја ове године, започети 

реализацију тог пројекта“, рекао је Петковић, посебно нагласивши да је састанак одржан 

као резултат недавне посјете Петрову и договора са предсједником Републике Српске 

Жељком Цвијановић и српским чланом Предсједништва БиХ Милорадо Додиком. 

Посланик Сања Вулић је истакла да је Добоју интерес да се општина Петрово развија као 

сестринска општина, гдје ће људи имати добре услове за живот „а моја обавеза као 

посланика са ове регије је да лично помажем општинама регије, међу којима је и Петрово“. 

„Дугорочни пројекат о ком смо данас разговарали је рјешавање проблема канализационе 

мреже а оно што је извјесно у краћем временском периоду јесу пројекти енергетске 

ефикасности, како зграде општине тако и система уличне расвјете. Наравно, оно што је на 

снази је обећање предсједника Српске госпође Жељке Цвијановић да ће помоћи у 

рјешавању свих проблема заједно са Владом Републике Српске, а посебно желим истаћи да 

се и у Петрову види једна позитивна енергија, гдје смо сви окупљени око једног циља а то 

је развој општине. Сигурна сам да ћемо заједничким радом остварити оно што се зове 

наша визија и мисија а то је боље сутра за све наше грађане“, рекла је Вулићева. 

Синиша Убупариповић је истакао да је циљ састанка био да се пронађу заједничка рјешења 

за инфраструктурне проблеме који су евидентни на подручју општине Петрово.  

„Ми ћемо видјети гдје постоји простор да нашу сарадњу проширимо и у наредном периоду 

даћемо све од себе да ријешимо те проблеме“, рекао је Убипариповић. 

 

УНДП И ОПШТИНА ПЕТРОВО – ОПОРАВАК ОД ПОПЛАВА  

 
Захваљујући ЕУ Програму опоравка од поплава, који имплементира УНДП, из којег је 

обезбијеђено 70% средстава, и општини Петрово, из чијег буџета је намирено преосталих 

30%, Марици и Момчилу Цвијановић из Сочковца изграђена је нова кућа. Поред њих још 

двије породице одабране су као корисници средстава ЕУ Програма опоравка од поплава, 

којима је урађена санација стамбених објеката. Ријеч је о породици Драгаш из Петрова и 

породици Марјановић из Какмужа. 
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САНАЦИЈИ МОСТА НА РИЈЕЦИ СПРЕЧИ 

 
Почетком августа 2020. године започели 

су радови на санацији моста на ријеци 

Спречи на путу Петрово-Ораховица, који 

је знатно оштећен током ратних дејстава 

на овом простору. Тада је у експлозији 

уништена распонска конструкција дужине 

1200 цм а мост је привремено оспособљен 

за саобраћај тако што је један од три 

распона моста замијењен шљунчаним 

насипом, што је ријечно корито сузило за 

12 метара. Санација моста, поред изградње недостајућег дијела моста, подразумијевала је и 

санирање постојећег дијела, скидање постојећих ивичних греда са оградом и извођење 

нових, које надвишују коловоз за 20 цм, а које, за разлику од претходних, имају функцију 

заустављања аутомобила и спречавања његовог пада у ријеку приликом удеса, поледице 

или неке друге незгоде. Изграђен је и нови обални ослонац с крилним зидовима те 

уграђена два сливника. Уговорена вриједност радова је 87.516 КМ, средства су 

обезбијеђена у буџету општине а радове је извела фирма "Плоско бетон" Осјечани. 

Пројекат санације моста подржала је компанија „Ширбеговић“ донацијом вриједном око 

26.000 марака. Ова компанија је општини Петрово поклонила, превезла и уградила  носиве 

греде моста.  

 

У ТОКУ ИЗГРАДЊА МОСТА НА ПУТУ ПОРЈЕЧИНА – МИРИЧИНА 

 
У септембру је почела изградња моста на ријеци Спречи који ће 

мјештанима Порјечине поново омогућити излаз на магистрални 

пут Добој-Тузла, прекинут 26. маја 2019. године када се под 

теретом камиона мост на путу ка Миричини срушио у ријечно 

корито. Од тада су становници овог дијела општине Петрово у 

великом проблему и с нестрпљењем чекају његово рјешење. 

Након низа препрека, од добијања неопходних дозвола надлежних 

институција и РС и Федерације БиХ, до обезбјеђивања 

финансијских средстава, коначно је почела изградња новог моста.  

„Овај мост има животни значај за мјештане 

Порјечине и ми смо од самог рушења старог моста 

уложили максимум напора да што прије започнемо 

изградњу новог. Међутим, сусрели смо се с бројним 

препрекама, највише око добијања неопходних 

дозвола, али смо на крају ипак успјели створити све 

неопходне предуслове. Наручили смо пројектно-

техничку документацију, у буџету општине 

обезбиједили око 250.000 марака, колико је цијена 

изградње моста, с тим да имамо обећање да ће 

једним дијелом у финансирању помоћи и град Грачаница“, рекао је начелник општине 

Петрово Озрен Петковић. Према најавама од стране извођача радова, фирме „Бетон" д.о.о. 

Градишка, нови мост би најкасније до краја новембра требао бити пуштен у саобраћај. 
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ИЗГРАЂЕНИ ТРОТОАРИ У ЈЕДНОЈ ОД НАЈПРОМЕТНИЈИХ УЛИЦА У 

ПЕТРОВУ 

 
Комплетном дужином улице Вељка Вуковића у 

Петрову, као једној од најпрометнијих улица 

којом је преусмјерен сав теретни саобраћај у 

овом мјесту, урађена је пјешачка стаза односно 

тротоар. И у улици Озренских одреда, главној 

улици кроз центар Петрова, урађен је тротоар у 

дијелу од школе до краја улице, тако да су сада 

пјешаци своје стазе добили цијелом дужином ове 

двије саобраћајнице. Становници ове улице 

истакли су да им је овај пројекат од великог 

значаја. 

„Теретни саобраћај је преусмјерен на нашу страну и доста камиона пролази који прије 

нису овуда пролазили. Када сам ја био дијете ми смо се на цести играли а сада тешко да 

дијете може и прећи цесту а да не наиђе камион. Овај пројекат је супер и за нашу улицу 

али и за општину“, рекао је Миодраг Петровић.  

„Добили смо велику сигурност и овом приликом бих се захвалио начелнику општине и 

његовим сарадницима“, истакао је Славко Алексић. 

Укупна дужина новоизграђених тротоара је 1400 метара, пројекат је коштао око 190.000 

марака а радове је извело предузеће „Риал шпед“ из Добој Истока.  

Приликом извођења радова санирана су и оштећења асфалтне траке Ковачевог моста те 

урађен пропуст којим је омогућен бољи проток воде потоком који је у прошлости у више 

наврата плавио домаћинства у засеоку Шешлаци и ниже до ушћа у Јадрину. 

 

ПРВЕ СТОТИНЕ МЕТАРА ТРОТОАРА У КАКМУЖУ 

 

 

У Какмужу су половином октобра 2020. године 

завршени радови на изградњи тротоара поред главног 

пута Добој-Перово и то дионица од цркве поред 

основне школе до моста. Пројекат је финансиран 

средствима буџета општине у износу од 54.200 

марака а изграђено је 336 метара тротоара. 

Према ријечима начелника општине Озрена 

Петковића безбједност учесника у саобраћају била је 

главни разлог уврштавања пројекта изградње 

тротоара у Какмужу у Програм капиталних 

инвестиција општине Петрово за ову годину.   

„Због јаке кривине овдје је угрожена безбједност 

пјешака, а посебно основаца који свакодневно 

пјешаче овим дијелом пута. Зато смо овај пројекат 

уврстили међу приоритетне капиталне пројекте и вјерујем да је изградњом тротоара 

сигурност пјашеке као учесника у саобраћају подигнута на виши ниво“, рекао је Петковић. 

Како је нагласио ово је била прва фаза изградње тротоара у МЗ Какмуж а план је да се 

тротоари продужавају у наредном периоду, сходно могућностима.   
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ИЗГРАЂЕН НОВИ ДОМ КУЛТУРЕ У КАКМУЖУ 
 

У Какмужу су половином 

октобра 2020. године завршени 

радови на изградњи новог 

Дома културе. Објекат је 

изграђен на мјесту гдје је прије 

25 година у експлозији срушен 

стари Дом, који је био мјесто 

гдје се одвијао културни живот 

овог дијела општине Петрово, 

одржаване су приредбе, 

концерти, представе. Зато и не 

чуди што је рушење објекта 

1995. године био велики и 

непрежаљени губитак  за ово 

мјесто и његове становнике а градња новог дома представља остварење вишедеценијског 

сна. Завршетак изградње новог Дома симболично је прослављен окупљањем старих 

чланова Културно-умјетничког друштва из Какмужа, који су изразили наду да ће изградња 

новог објекта подстаћи поновно оживљавање рада овог друштва. Средства за изградњу 

Дома културе у износу од 117.000 марака обезбијеђена су из буџета општине а план је да 

наредне године буде обезбијеђено додатних око 120.000  марака за његово опремање и 

стављање у функцију.      

 

САНАЦИЈА ХРАМА ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 

 
Почетком октобра 2020.г реализован је пројекат 

санација храма Покрова Пресвете Богородице, који су 

Савјету министара БиХ заједнички кандидовале 

Општина Петрово и Црквена општина Петрово. 

Одобрена су средства у износу од 39.990 марака а 

извршени су радови санације оштећења крова, урађена 

нова фасада, уређени унутрашњи зидови те набављена 

и уграђена нова столарија. 

Свештеник парохије Петрово јереј Јовица Лазаревић 

рекао је да је храм претрпио оштећења крова од јаког 

града 2014. године те изразио захвалност Општини 

Петрово, начелнику и његовој администрацији, за 

помоћ у изради, апликацији и реализацији пројекта.  

Начелник општине Озрен Петковић је истакао да је 

остварена добра сарадња са Савјетом министара јер је прошле године сличан пројекат 

реализован у ЦО Карановац, те изразио наду да ће и наредне године у договору са неком 

другом црквеном општином бити обезбијеђена средства за побољшање вјерске 

инфраструктуре. Захваљујући прилозима вјерника, потомака Симе Недељковића из 

Петрова, у порти храма у Петрову изграђен је и намјенски објекат у ком ће бити смјештена 

палионица свијећа и црквена сувенирница а од стране Општине обезбијеђена је помоћ за 

асфалтирање дијела црквеног дворишта.  
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ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА 
 

Најмање пет литара у секунди је издашност 

истражне бушотине која је 08.06.2019. године 

ископана у насељу Калуђерица, на посједу 

манастира Озрен. Израду бушотине финансирала је 

општина Петрово, уз благослов епископа 

зворничко-тузланског Фотија и управе манастира 

Озрен. У буџету општине обезбијеђена су и 

средства за изградњу машинске кућице и упајање 

изворишта у систем којим се снабдијавају Петрово 

и Калуђерица.  

Упоредо с тим избушен је и бунар на локалитету 

Туристичке зоне, изграђена је машинска кућица и 

за дио плацева ријешено водоснабдијевање. Овај 

дио пројекта финансиран је средствима буџета 

општине и Министарства трговине и туризма РС. 

Трећи бунар избушен је на локалитету бившег 

дјечијег одмаралишта у току 2020. године а у 

октобру су започели радови изградње машинске 

кућице и упајања у систем. Средства за ове радове 

обезбиједили су буџет општине и Фонд за заштиту 

животне средине и енергетску ефикасност РС.  

Према ријечима начелника општине Озрена Петковића ова три сегмента пројекта ријешиће 

питање водоснабдијевања комплетне Туристичке зоне, манастира Озрен те мјесних 

заједница Калуђерица и Петрово.  

 

ДОГРАДЊА ШКОЛЕ У КАРАНОВЦУ 
 

У Карановцу су половином јуна 2019. 

године завршени радови треће фазе 

доградње школског објекта са двије 

учионице и мокрим чвором те је 

дограђени дио стављен под кров.  

Доградња школског објекта ОШ 

„Свети Сава“ Какмуж, Подручно 

одјељење у Карановцу, започела је 

2017. године. У првој фази пројекта 

урађени су земљани радови и 

изливени темељи, у другој фази 

озидан је учионички простор, а трећа 

фаза подразумијевала је доградњу 

дијела за мокри чвор и покривање 

комплетног дограђеног простора.  

Средства за догрању објекта обезбијеђена су из буџета општине Петрово и од стране 

организације „Ворлд Вижн“. Начелник општине Петрово Озрен Петковић рекао је да су 

општина и Ворлд Вижн до сада уложили око 50.000 марака. 
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ПОТПИС СПОРАЗУМА О ДОНАТОРСКИМ СРЕДСТВИМА ВЛАДЕ СРБИЈЕ 

 
Стотину педесет хиљада евра је помоћ коју је 

општина Петрово 2019. године добила из пакета 

донаторских средстава Владе Србије Републици 

Српској. Начелник општине Озрен Петковић 

01.07.2019. године у Административном центру 

Владе РС у Бања Луци потписао  је споразум којим 

је прецизирано да ће стотину хиљада евра 

(195.583,00 КМ) бити утрошено за реализацију 

пројекта “Реконструкција школских објеката” а 

педесет хиљада евра (97.791,50 КМ) за набавку 

санитетског возила. У име Владе Српске споразум је 

потписала министар финансија Зора Видовић. 

Србија је у оквиру механизма сарадње на основу 

Споразума о успостављану специјалних паралелних 

односа Српској до тада одобрила 24,4 милиона евра 

донаторских средстава која се реализују путем 

Министарства финансија РС. Ово је био први пут да 

је дио средстава припао и општини Петрово.  

 

 

ОПШТИНИ ПЕТРОВО 15.000 КМ ОД МИНИСТАРСТВА УПРАВЕ И 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
Министарство управе и локалне 

самоуправе Републике Српске са 15.000 

марака суфинансирало је „Пројекат 

унапређења образовања – Петрово“. 

Уговор о додјели средстава за 

суфинансирање пројекта 03.12.2019. 

године су у згради Владе Српске у Бања 

Луци потписали министар управе и 

локалне самоуправе Лејла Решић и 

начелник општине Петрово Озрен 

Петковић. 

„Захвални смо министарству за 

додијељена средства и за разумијевање 

потреба наше локалне заједнице када је 

у питању унапређење образовања. 

Укупна вриједност пројекта је 30.000 марака а ријеч је о вишегодишњој пракси да за све 

три школске установе у нашој општини, двије основне школе и Средњошколски центар, 

сваке године обезбиједимо по 10.000 марака за адаптацију објеката или набавку 

информатичке и друге опреме“, рекао је Петковић, нагласивши да је поменуто 

министарство за суфинансирање овог пројекта и претходне године обезбиједило 15.000 

марака, док другу половину средстава обезбјеђује хуманитарна организација Ворлд Вижн.  
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ПОМОЋ ВЛАДЕ СРБИЈЕ ОПШТИНИ ПЕТРОВО 

 
- РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА 

 
У обје основне школе и Средњошколском центру Петрово крајем децембра 2019. године 

започели су радови по пројекту „Реконструкција школских објеката“ вриједном 100.000 

евра, који је финансиран средствима Владе Србије.  

 

Опремање дограђених учионица и мокрих чворова у Подручном одјељењу у Карановцу, 

нова столарија и фасада на објекту ПО у Сочковцу те набавка новог котла за гријање у 

ценралном школском објекту, дио је овог пројекта који се односи на ОШ „Свети Сава“.  

У ОШ „Вук Караџић“ Петрово уређена је фискултурна сала и мокри чворови те ријешен 

проблем гријања овог дијела објекта а објекат Средњошколског центра добио је нови кров.  

 
- НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО ДОМУ ЗДРАВЉА  

 
Начелник општине Петрово Озрен 

Петковић и директор Дома здравља 

"Озрен" др Здравко Станић 23.07.2020. 

године на свечаној церемонији у Бања 

Луци преузели су кључеве новог 

санитетског возила донираног од стране 

Владе Србије, које им је  уручио 

предсједник Србије Александар Вучић.  

"Ово је веома вриједна донација и за Дом 

здравља и за све наше суграђане. Овако 

модерно опремљено возило хитне помоћи 

нисмо имали од оснивања ове здравствене 

установе. Изражавам велику захвалност 

братском народу и предсједнику Србије за ову као и за помоћ у реализацији пројекта 

реконструкције школских објеката", рекао је начелник Петковић.  

"Овакво санитетско возило значи да се пацијенти који су животно угрожени могу врло 

брзо и сигурно транспортовати у регионалну болницу у Добој а ако се укаже потреба да се 

пацијенти могу одвести и на лијечење у КЦ Бања Лука па и у здравствене установе у 

Србији", рекао је др Станић.  
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АСФАЛТИРАЊА У СВИХ СЕДАМ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
• КАРАНОВАЦ  

- Половином октобра 2019. г. асфалтирана је 

дионица пута дужине 800 метара у засеоку 

Грабова коса као и краћа дионица пута ка 

Пејићима.  Средства обезбиједили мјештани и 

општина „марка на марку“; 

- Асфалтиран пут поред цркве, средства 

обезбијеђена у буџету општине; 

- 04.08.2020. године асфалтирана преостала 

дионица дуга 620 метара тако да је комплетан пут 

у засеоку  Грабова коса дуг око 1440 метара под 

асфалтим слојем. Средства за финансирање 

пројекта обезбиједили су мјештани и Општина, по принципу марка на марку; 

- Крајем августа 2020. године асфалтирана је дионице пута уз ријеку Прењу дуга 1.550 

метара, која је ову мјесну заједницу повезала са Бољанићем. На овај начин још једним 

асфалтним путем повезане су територије општине Петрово и Града Добој, а пројекат 

асфалтирања заједнички су финансирале ове двије локалне заједнице уз учешће грађана.  

 

• СОЧКОВАЦ 

- Половином октобра 2019. 

године асфалтирана дионица 

пута Каменици-Баре. Средства 

обезбиједили мјештани и 

општина по принципу марка на 

марку;  

- Асфалтиран пут до гробља 

Поповићи, средства обезбије-

ђена у буџету општине. 

 

• КАКМУЖ 

- У засеоку Слатина асфалтним путем 

повезани су Какмуж и Сочковац, на дионици 

која је и алтернативни правац у случајевима 

већих поплава у низинама. Пројекат 

финансиран буџетским средствима; 

- 16.10.2020. године асфалтирана је дионица 

макадамског пута који води ка гробљу 

Поточени у Какмужу. Средства обезбиједили 

мјештани и Општина по принципу марка на 

марку.  
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• ПЕТРОВО 

- У мају 2020. године асфалтиран пут према 

засеоку Бисићи и дионица пута у Видовданској 

улици. Пројекат финансиран буџетским 

средствима; 

- Половином јула 2020. године асфалтиран је 

плато испред зграда у насељу колона укупне 

површине 1.325 метара квадратних. Пројекат 

уређења простора стамбеног комплекса, који се 

чекао више од пет деценија финансиран је 

средствима буџеза општине;   

- 25.08.2020. године асфалтиране су улице 

Михољданска-Суво поље и Вељка Вуковића-

Кривњаш. Средства обезбиједили грађани и 

Општина по принципу марка на марку; 

- 28.08. 2020. године завршени су радови 

пресвлачења новим асфалтним слојем 

старог асфалта у улици Милоша Обилића у 

Петрову. Ријеч је о улици која од пута 

Добој-Петрово води до гробља Брђани. 

Средства за наведене радове обезбиједили 

су грађани и Општина по принципу марка 

на марку. Претходно је реализован пројекат 

асфалтирања дионице ове улице од старог 

асфалта до гробља Брђани, за шта су 

средства обезбијеђена из буџета општине уз 

подршку УНДП-овог пројекта „Јачање 

улоге МЗ у БиХ“, тако да је комплетна 

улица, дуга нешто више од километар и по, 

под новим асфалтним слојем. 

 

• ПОРЈЕЧИНА 

- Половином децембра 

2019. године асфалти-

рана дионица пута 

Баре-Тодоровићи. Дио 

средстава за реализа-

цију пројекта обезбије-

дили су мјештани, 

другио дио буџет 

општине а иницајална 

средства од 15.000 

марака мјештани 

Порјечине добили су као награду за освојено друго мјесто у избору најбољих мјесних 

заједница у УНДП-овом пројекту „Јачање улоге МЗ у БиХ“;  

- У мају 2020. године асфалтиран пут према засеоку Ђукићи, пројекат финансиран 

буџетским средствима; 
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• КРТОВА 

У мају 2020. године асфалтиран пут према школском 

објекту, пројекат финансиран буџетским средствима. 

Био је ово наставак асфалтирања везаног за школски 

објекат Подручног одјељења Основне школе „Вук 

Караџић“ Петрово у Кртови, јер је у ранијем периоду, 

захваљујући пројекту „Јачање улоге мјесних заједница 

у БиХ“ асфалтиран полигон испред школског објекта.   

 

• КАЛУЂЕРИЦА  

- Стари асфалтни пут у Калуђерици, изграђен прије 30 

година, 06.06.2020. године пресвучен је новим 

асфалтним слојем. Ријеч је о дионици од трговинске 

радње "Озренка" до угоститељског објекта "Менка", тако 

да је најгушће насељени дио ове мјесне заједнице добио 

потпуно нови изглед. Средства за реализацију овог 

пројекта обезбијеђена су у буџету општине; 

- 24.07.2020. године асфалтиран је пут који од трговинске 

радње "Озренка" води ка обилазници. Иако је ријеч о 

путу дужине нешто мање од три стотине метара број 

стамбених објеката директно везаних за ову дионицу је 

више од 20.  Средства обезбиједили грађани и буџет 

општине по принципу марка на марку. 

 

 

ОМЛАДИНСКА БАНКА ПЕТРОВО: 9 УГОВОРА ЗА ДВИЈЕ ГОДИНЕ 

 
У Петрову је 06.08.2020. године потписан 

уговор којим је неформалној групи младих из 

овог мјеста одобрено 1.500 марака за 

реализацију пројекта „Чувајмо здравље да би 

чували једни друге“, којим је предвиђено 

опремање сестринске собе у Дому здравља 

„Озрен“. Ово је био пети овогодишњи 

пројекат неформалних група младих који се 

финансира кроз Омладинску банку за коју 

средства заједнички обезбјеђују општина 

Петрово и Фондација Мозаик. Претходно су одобрени пројекти наставка изградње и 

опремања игралишта у близини цркве у Карановцу, за који је одобрено 1.550 КМ, као и 

пројеки санације фудбалског игралишта у Карановцу, изградњу љетниковца на излетишту 

Врела у Сочковцу и дјечијег игралишта у Петрову, укупне вриједности 4.336 марака. У 

2019. години потписани су уговори са четири неформалне групе младих за реализацију 

пројеката укупне вриједности 12.390 марака. Млади из Карановца опремали су дјечије 

игралиште, Какмужани су набавили извиђачке кошуље и провели обуку орјентисања, 

Петровљани су средства утрошили за додатно опремање теретане у Дому културе а у 

Порјечини је набавком и уградњом ограде побољшана безбједност дјеце која користе 

дјечије игралиште.  
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ПОМОЋ ОРУЖАНИХ СНАГА У САНАЦИЈИ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА 
 

Сву страхоту снаге подивљале ријеке 

11.06.2020. године показала је Јадрина, која 

је, према ријечима очевидаца, у секунди 

провалила из корита а таласи су носили све 

пред собом. Страдале су куће и имања 

низводно од „Ковачевог“ моста у Петрову. 

На терен су одмах изашли припадници 

Добровољне ватрогасне јединице Петрово 

који су ватрогасним шмрковима испирали 

муљ из објеката а на поплављено подручје 

дошао је и начелник општине Озрен 

Петковић са сарадницима. Након 

сагледавања стања услиједили су хитни 

апели за помоћ на бројне адресе 

институција Републике Српске и БиХ а по 

одлуци Предсједништва БиХ одазвали су се 

припадници Оружаних снага, који су непуне 

двије седмице радили на отклањању 

последица невремена. 

 

У склопу хитне мисију помоћи општини 

Петрово у санацији штета од поплава дио 

машинерије и људства Инжењерске јединице 

Оружаних снага БиХ, радио је на санацији 

последица невремена на локалним 

макадамским путевима на територији цијеле 

општине док је други дио био ангажован у 

ријечном кориту, које је значајно проширено.  

„Ово је велика помоћ за нас и захвални смо на 

свему, а посебно на хитности реакције“, рекао 

је тада начелник Петковић, нагласивши да ће у 

наредном периоду бити уложен максимум 

напора како би се обезбиједила подршка за 

пројекат регулације ријечног корита, што је 

једино трајно рјешење проблема. 
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ТУРИСТИЧКА ЗОНА КАЛУЂЕРИЦА 

 
Пројекат Туристичке зоне Калуђерица у 

општини Петрово један је од значајнијих 

развојних пројеката, који се припрема већ 

годинама. Предвиђено је да на површини од око 

180 дунума буду изграђена два хотелска 

комплекса, спортски терени, шеталишта, маркет, 

али и викенд насеље. У фебруару 2019. године 

почели су радови на уређењу простора 

предвиђеног за викенд насеље, припремљено је 

око 40 плацева за продају, урађена парцелација и путна инфраструктура. Вриједност 

радова ове фазе пројекта била је око 243.000 марака, од чега је локална заједница 

обезбиједила 40.000 а остатак Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Српске. Услиједило је рјешавање водоснабдијевања што је подразумијевало бушење 

бунара, изградњу пратеће инфраструктуре и мреже до плацева. Упоредо с тим ријешен је и 

проблем снабдијевања електричном енергијом. Пандемија корона вируса утицала је на 

динамику продаје плацева али упркос томе први плацеви добили су своје власнике. 

Интересовање потенцијалних купаца, прије свега Озренаца у дијаспори, постоји упркос 

глобалној кризи тако да се у наредном периоду очекује продаја нових плацева и градња на 

већ купљенима, као и проналажење инвеститора за планиране хотелске и друге садржаје.  

 

ОЗРЕНЦИ ИЗ ЦИРИХА ПОКЛОНИЛИ КОМБИ ВОЗИЛО ДОМУ ЗДРАВЉА 

„ОЗРЕН“ 

 
Чланови завичајног удружења Озренаца из 

Цириха „Озрен земља Немањића“ 29.04.2019. 

године Дому здравља „Озрен“ уручили су 

комби возило намијењено за превоз дијализних 

пацијената. Нови комби замијенио је возило 

старо 20 година, са скоро милион пређених 

километара, без климе, са честим кваровима, 

које је до тада било једино превозно средство 

дијализних пацијената на третмане у дијализни 

центар у Добој.  

„Начелник општине нам се обратио са молбом 

за помоћ у набавци возила за превоз дијализних пацијената јер локална заједница није била 

у могућности да обезбиједи возило. Ми смо се ангажовали, сви чланови удружења, 

обезбиједили новац из удружења и добровољних прилога, купили возило, оцаринили, 

урадили сервис, купили нове гуме и данас смо га предали“, рекао је том приликом члан 

удружења Лука Шешлак. 

„Озренци у дијаспори су се одазвали на наше вапаје да нам помогну у рјешавању овог 

проблема и ја желим да им се захвалим у своје лично име и у име свих грађана општине 

Петрово на овој донацији која ће пуно да значи не само Дому здравја него и свима нама“, 

истакао је начелник општине Петрово Озрен Петковић.  

Завичајно удружење Озренаца у Швајцарској основано је 2011. године и од тада до данас је 

организовало бројне хуманитарне акције за помоћ родном крају и људима који овде живе. 
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ЛОКАЛНИ ОДГОВОР НА ГЛОБАЛНУ ПАНДЕМИЈУ КОРОНА ВИРУСА 

 
 

• ФОРМИРАН ОПШТИНСКИ КООРДИНАЦИОНИ ТИМ 

 

Поступајући по наредби ресорног 

министарства о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона у 

Републици Српској, начелник општине 

Петрово 27.02.2020. године именовао је 

Општински координациони тим, кога 

чине представници Општинске управе, 

Дома здравља „Озрен“, Општинске 

организације Црвеног крста и Цивилне 

заштите општине Петрово.  

 

•.ПРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЈАВНИХ ПОВРШИНА  

  

Припадници Добровољне ватрогасне 

јединице Петрово 15.03. вршили су 

прање и дезинфекцију јавних 

површина, којима се свакодневно креће 

већи број лица. Мјера је предузета у 

склопу превенције појаве и ширења 

вируса корина а дезинфиковане су 

јавне површине код Дома здравља 

"Озрен", породичних амбуланти у 

Карановцу и Какмужу те Трг 

Немањића у центру Петрова. Сличне мјере настављене су и наредних седмица и мјесеци. 

 

• НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ФОРМИРАО ТИМ ЗА ПОМОЋ И ПОДРШКУ 

 

Цијенећи да на подручју општине Петрово постоји одређени број лица која неће бити у 

могућности да сами обезбиједе најнеопходније животне намирнице и лијекове, начелник 

општине Озрен Петковић 18.03. формирао је општински Тим за помоћ и подршку. Задатак 

Тима је организовање дистрибуције основних животних намирница и лијекова, прије свега 

старим и изнемоглим лицима, којима је ова врста помоћи неопходна.  

„Ситуација у којој смо се нашли због пандемије вируса корона захтијева прије свега 

одговорност сваког појединца када су у питању мјере спречавања ширења ове болести, али 

ни у једном тренутку не смијемо заборавити наше суграђане који нису у могућности да се 

адекватно брину сами о себи. Ми смо расположиве људске капацитете ставили у функцију а 

молим све суграђане да својим дјеловањем допринесу томе да нити једно лице коме је 

помоћ неопходна не буде заборављено“, поручио је том приликом начелник Петковић. 

Престанком важења одредби којима је одређеним категоријама становништва ограничавано 

или забрањивано кретање, рад Тима је сведен на минимум а у случају потребе исти ће 

поново бити активиран.  
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• ЗАХВАЉУЈУЋИ ПОМОЋИ ОПШТИНЕ ПРОЉЕТНА СЈЕТВА НА РЕКОРДНИМ  

  ПОВРШИНАМА  

 

На територији општине Петрово претходног 

прољећа као никада до сада становници су засукали 

рукаве и кренули у обраду и припрему земљишта за 

прољетну сјетву. Не би то било тако да није 

извршена подјела 826 сјеменских пакета, за 

засијавање четири или два дунума кукуруза, и 25 

килограма сјеменског кромпира, скупа са 

вјештачким ђубривом за обје култуте. Све ово, 

набављено је средствима буџета општине а на 

иницијативу начелника Озрена Петковића.  

Право на сјеменске пакете имала су сва домаћинства 

ове локалне заједнице, јер у јавном позиву упућеном 

од стране начелника општине, није било критерија. 

Помоћ је понуђена свима а требало је само 

телефонски пријавити коју културу и колику 

површину желите засијати.  

Петковић је приликом подјеле пакета 

рекао да је циљ ове акције да се 

суграђанима помогне да обезбиједе 

довољне количине хране за своје 

породице, те да на што безболнији 

начин преброде економске последице 

пандемије корона вируса.  

Ако се узме у обзир чињеница да 

према последњем попису на 

територији општине Петрово живи 

око 2.560 домаћинстава те податак да је сјеменске пакете преузело њих више од 800, 

долази се до резултата да је кукуруз и кромпир засијало преко 30% домаћинстава. 

Изражено у површинама, кукуруз је засијан на 250 хектара а кромпир на око 113 дунума. 

 

• ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА КОЈИ НИСУ МОГЛИ ПРАТИТИ НАСТАВУ 

 

За девет ученика са подручја општине Петрово који нису имали техничке могућности да 

прате наставу у програму РТРС-а и учествују у наставном процесу путем интернета, у 

помоћ су почетком априла притекли општина Петрово и фирма „ЗОНА“ из Бијељине. За 

њих шесторо од стране Општине обезбијеђени су рачунари са пратећом опремом, троје 

ученика имали су рачунаре али не и приклучак на интернет, тако да је за свих деветоро 

обезбијеђен прикључак интернета и плаћена мјесечна претплата за наредних шест мјесеци.  

„До мене је стигла информација да имамо ученика који не могу пратити наставу, након 

чега смо се одмах обратили школама али и суграђанима, путем друштвених мрежа, да нам 

и они доставе податке о таквим ученицима. Морам посебно изразити захвалност фирми 

„Зона“ која нам је изашла у сусрет, тако да смо заједнички ријешили овај проблем“, 

истакао је начелник општине Петрово Озрен Петковић.  
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• ДИСТРИБУИСАНИ ПАКЕТИ ОБЕЗБИЈЕЂЕНИ ЗАХВАЉУЈУЋИ ПРОЈЕКТУ  

  ПРО-БУДУЋНОСТ 

 

Као вид помоћи у борби са последицама пандемије корона вируса тридесет двије породице 

са подручја општине Петрово добиле су прехрамбено-хигијенске пакете, обезбијеђене од 

стране УСАИД-а кроз пројекат ПРО-Будућност, којег имплементира ЦРС. 

Дистрибуција пакета извршена је половином маја а корисници су били сви дијализни 

пацијенти са подручја ове општине, њих дванаест, те двадесет породица тешког 

материјалног стања.  

 

• ПАКЕТИ ПОМОЋИ УГРОЖЕНИМ ПЕНЗИОНЕРИМА 

 

Активисти Општинске организације Црвеног крста Петрово крајем маја су посјетили 50 

пензионера на територији општине, којима су уручили прехрамбено-хигијенске пакете, 

обезбијеђене од стране трговинског ланца "МББ ЂУРИЋ". Списак са именима 

најугроженијих пензионерских породица направило је руководство општинског Удружења 

пензионера.  

Након тога дистрибуисани су и пакети помоћи који су општини Петрово достављени од 

стране надлежних републичких институција. 

 

• НА МУЦИ СЕ ПОЗНАЈУ ПРИЈАТЕЉИ 

 

Да је организација Ворлд 

Вижн (World Vision) 

дугогодишњи пријатељ 

општине Петрово и њених 

грађана, доказано је пуно 

пута у протеклим 

годинама. Бројни пројекти, 

хуманитарне и друге 

акције, чији је циљ помоћ 

рањивим категоријама 

становништва и посебно дјеци, реализовани су захваљујући овој организаци. 

И када се цијели свијет нашао у огромним проблемима због пандемије корона вируса, 

World Vision је опет ту да помогне колико може. Њихова помоћ овај пут огледа се у 

финансијским средствима у износу од 10.000 марака, намијењених плаћању дијела 

сјеменских пакета, који су на иницијативу начелника општине подијељени становништву 

односно породицама, међу којима су и породице са више дјеце. 

„Већ је познато да су пакети подијељени за 820 породица, односно свим нашим 

суграђанима који су се пријавили, уз једину обавезу да добијене количине засију. У 

економској кризи, која ће бојим се услиједити послије ове пандемије, основни задатак нам 

је да наше становништво има довољне количине хране а  мислим да смо овом подршком 

прољетној сјетви пуно учинили по том питању. Друга страна медаље је обезбјеђење 

средстава за плаћање сјеменских пакета, која нису била планирана у буџету. Једини који су 

нам у томе помогли, онолико колико је то у њиховој могућности, је организација World 

Vision, којој смо неизмјерно захвални, како на томе тако и на свим осталим помоћима 

током дугогодишњег периода сарадње“, рекао је начелник општине Озрен Петковић. 
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ОПШТИНА ПЕТРОВО У ИЛДП ПРОЈЕКТУ 
 

На свечаној церемонији одржаној 25.10.2019. 

године у згради Уједињених нација у 

Сарајеву, начелник општине Озрен Петковић 

потписао је Протокол о сарадњи између 

општине Петрово и Пројекта интегрисаног 

локалног развоја – ИЛДП. Протоколом је 

дефинисано да ће Петрово сарађивати са 

ИЛДП-ом у процесима израде и реализације 

Стратегије развоја. Прецизирано је да ће 

сарадња бити остварена у области 

стратешког планирања и имплементације стратегије, укључивања релевантних развојних 

актера у процес а од стране ИЛДП-а биће обезбијеђена и средства у висини до 20.000 УСД 

за реализацију једног пројекта из Стратешког плана.  

„Од ИЛДП пројекта ћемо добити експертску и савјетодавну подршку стратешком 

планирању као и за процјену капацитета за управљање развојем и имплементацију 

стратегије. Изузетно је важна и финансијска подршка за реализацију једног стратешког 

пројекта. Наш тим за израду стратегије дакле имаће стручно вођство а уштедјећемо 

значајна средства која бисмо морали издвојити уколико сами радимо Стратегију развоја. 

Захвални смо Влади Швицарске и УНДП-у што су општину Петрово препознали као 

једног од партнера за сарадњу у овом пројекту“, рекао је Петковић.  

 

УГОВОРИ СА 18 НОВИХ СТИПЕНДИСТА 
 

Начелник општине Петрово Озрен 

Петковић потписао је осамнаест уговора 

о стипендирању студената из ове 

локалне заједнице, и то у 2019. години 

седам  а у 2020. години једанаест 

уговора.  Уговоре су потписали и 

студенти а због обавеза на факултетима 

за неке од њих потпис су ставили 

њихови родитељи.  

Међу стипендистима су, између 

осталог, будући љекари, професори 

физике и енглеског језика, 

психолози, саобраћајни и 

грађевински инжењери. 

"Овим младим људима желим пуно 

успјеха у школовању и надам се да 

ће након стицања академског звања 

стечено знање ставити у функцију 

на подручју наше општине и 

заједно са свима нама стварати бољу будућност. Стипендија јесте скромна, хиљаду марака 

годишње, али се надам да ће бити добра помоћ и студентима и њиховим родитељима", 

рекао је Петковић. Из буџета општине током 2020. године сипендирано је 24 студента.  



БИЛТЕН ОПШТИНЕ ПЕТРОВО                             БРОЈ 32                                                                 23 
 

’___ 

 

 

  

НОВЕ СЦЕНЕ, НАМЈЕШТАЈ И УРЕЂЕЊЕ У ДОМОВИМА КУЛТУРЕ У 

ПЕТРОВУ И КАРАНОВЦУ 
 

Захваљујући пројекту „Унутрашње опремање 

домова културе у општини Петрово“, који је 

припремила и крајем фебруара 2019. године 

реализовала Јавна установа „Културно-

туристички и спортски центар“ Петрово, велике 

сале домова културе у Петрову и Карановцу 

заблистале су у новом руху.  

Пројекат вриједан 13.000 марака финансиран је 

од стране Министарства цивилних послова БИХ 

а за наведени износ набављене су и уграђене сценске завјесе на електро погон у оба дома 

културе, за дом у Карановцу набављено је 65 конференцијских столица, нова хармоника 

врата и окречене просторије, а у Дому културе у Петрову санирана су оштећења од влаге.  

 

МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ 

 
Удружењу пољопривредних произвођача 

“Пољопривредник 04“ из општине Петрово 

19.03.2019. године испоручена је пољопри-вредна 

механизација укупне вриједности око 36.000 марака. 

Седамдесет одсто вриједности механизације 

финансирано је кредитним средствима Међуна-

родног фонда за развој пољопри-вреде а преосталих 

30% обезбије-дили су чланови удружења.  

Набавка механизације реализована је у склопу једне од три компоненте Пројекта развоја 

руралног пословања-ИФАД, који од 2016. године проводи Јединица за координацију 

пољопривредних пројеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Српске у 20 општина, међу којима је и Петрово. 

„Поред ове набавке механизације ми смо кроз ИФАД пројекат реализовали санацију и 

реконструкцију изворишта „Врела“ у Сочковцу, асфалтирали путеве у Какмужу и 

Порјечини, у току је уређење дијела Туристичке зоне у Калуђерици, тако да је ово пројекат 

за сваку похвалу и од великог значаја, не само за пољопривреднике него и за комплетну 

локалну заједницу“, нагласио је начелник општине Петрово Озрен Петковић.  

 

„ВОДА“ НАСТАВЉА ОПРЕМАЊЕ, НАБАВЉЕН И РОВОКОПАЧ 

 

С циљем проширења дјелатности Јавно комунално предузеће 

„Вода“ Петрово у марту 2019. године извршило је набавку 

половне радне машине- ровокопача. Машина је набављена 

властитим средствима.  „Планирали смо да нашу дјелатност 

проширимо и на уређење и проширивање ријечних токова, 

одржавање локалних макадамских путева, а исто тако 

захваљујући овој набавци побољшаћемо и квалитет рада, 

посебно када је у питању одржавање водоводног система“, 

рекао је в.д. директора „Воде“ Горан Михајловић.  
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МИХОЉДАН 2019. ГОДИНЕ 

 

На Свечаној сједници Скупштине општине Петрово, одржаној на Михољдан, 12.10.2019. 

године, Повеља општине додијељена је Влади Србије. 

Начелник општине Петрово Озрен Петковић захвалио је за несебичну помоћ Владе Србије 

која је овој општини донирала 150.000 евра /293.374 КМ/, намијењена за реализацију два 

пројекта - реконструкцију школских објеката и набавку санитетског возила. Повељу је 

преузео државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Србије 

Иван Бошњак.  

Бошњак се у захвалио на признању у 

име предсједника Владе Србије Ане 

Брнабић, као и предсједника Србије 

Александра Вучића у чије име је 

поручио да „обећава да ће Србија бити 

јача и боља да би могла да пружи јачу 

и већу помоћ не само грађанима у 

Србији већ и вама који живите у 

Републици Српској али и државама у 

којима се шири српски културни 

простор“. 

Свечаној сједници Скупштине 

општине присуствовао је министар 

привреде и предузетништва Републике 

Српске Вјекослав Петричевић, конзул 

Генералног конзулата Србије у 

Бањалуци Драган Протић, 

представници братске општине Борово из Хрватске, као и представници вјерских 

заједница, невладиних организација и званице из области привреде и културе.  

Из области привреде, шумарства и пољопривреде, златна значка општине Петрово уручена 

је Јовици Станојевићу из Какмужа, а сребрна значка Бојану Ристићу из Порјечине. Из 

области друштвених дјелатности, златна значка уручена је Миломиру Нинковићу из 

Минхена, а сребрна Влади Симићу из Сочковца. Новчана награда од 100 КМ уручена је 

Јелени Ристић из Какмужа, Марији Попадић из Петрова, Јелени Гајић из Порјечине, 

Никши Јеремићу из Карановца и 

Ивани Нешковић из Карановца. 

Писмене похвалнице су добили 

Александар Лукић из Добоја, Срђан 

Јоцић из Брода, Саша Самарџић из 

Какмужа, Зоран Мартић из Карановца 

и Гордана Станојевић из Карановца.  

Након свечане сједнице Скупштине 

општине, преломљен је славски 

колач, а претходно је служен 

парастос и положени су вијенци на 

спомен-обиљежјима за страдале 

током последњег одбрамбено-

отаџбинског рата. 
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ЗУ „ОЗРЕН ЗЕМЉА НЕМАЊИЋА“ УРУЧЕНА ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ  
 

Начелник општине Петрово Озрен 

Петковић 18.10.2019. године свечано је 

уручио Плакету општине „Михољско 

љето“ за 2019. годину Завичајном 

удружењу Озренаца из Цириха „Озрен 

– земља Немањића“. У име удружења 

Плакету је преузео Лука Шешлак. 

„Почаствовани смо овим високим 

признањем општине Петрово и у име 

свих чланова нашег удружења и у своје 

име захваљујем вам што сте на овај 

начин одали признање нашем раду. Ми 

смо се у претходном периоду трудили 

да везе са нашим завичајем, нашим 

људима широм Озрена, учвршћујемо и хуманитарним радом, да помогнемо онима којима 

је најпотребније колико год можемо. То ће сигурно и убудуће бити наша мисија“, рекао је 

Лука Шешлак, изразивши жаљење што представници удружења нису били у прилици да 

присуствују свечаној сједници Скупштине општине на којој су додијељена остала 

признања, која је одржана на Михољдан, Дан и Крсну славу општине Петрово. 

Начелник Петковић је још једном нагласио да је Завичајно удружење „Озрен – земља 

Немањића“ својим дугогодишњим радом и бројним новчаним и другим донацијама, како 

појединцима тако и институцијама, показало да Озренци окупљени у овом удружењу не 

само да не заборављају своје коријене, него их још више јачају. 

„Последња у низу помоћи чланова овог удружења била је куповина комби возила за превоз 

дијализних болесника са подручја наше општине. Плакета „Михољско љето“ отишла је у 

праве руке и ја само могу да још једном од срца захвалим нашој браћи у Цириху за све што 

чине за наш крај“, истакао је Петковић. 

 

ПОМОЋ УДРУЖЕЊА ОЗРЕНАЦА ИЗ ЦИРИХА 

 
Прехрамбено-хигијенски пакети и новчана 

средства у износу од по 50 КМ за 15 породица са 

подручја општине Петрово које имају дјецу или 

пунољетна лица са психофизичким 

онеспособљењем и 200 КМ за породицу са тешко 

обољелим дјететом, помоћ је коју су прикупили и 

донирали чланови Завичајног удружења 

Озренаца „Озрен – земља Немањића“ из Цириха. 

Представник удружења Лука Шешлак помоћ је 

26.12.2019. године уручио Црвеном крсту.  

„Помоћ није велика али надамо се да ћемо барем колико-толико уљепшати предстојеће 

празнике породицама којима је помоћ намијењена“, истакао је Шешлак.  

За ову помоћ али и за све досадашње хуманитарне акције, којих је било заиста много, 

удружењу су се захвалили предсједник ООЦК Вера Цвијановић и начелник општине Озрен 

Петковић. 
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МИХОЉДАН 2020. ГОДИНЕ 
 

Свечаном сједницом Скупштине у Петрову је 

12.10.2020. године обиљежено 29 година од 

поновног оснивања једине озренске општине а 

Ломљењем славског колача прослављен је 

Михољдан – Крсна слава ове локалне заједнице. 

Добитник овогодишњег највишег признања 

општине Петрово, Плакете „Михољско љето“ је 

„Компанија Милојевић Гиље гас“ РЈ „Терме 

Озрен“, која је у овој локалној заједници 

саградила савремени бањско-туристички 

комплекс у који је уложено преко 12 милиона 

марака. Значај ове инвестиције, како је рекао 

начелник Озрен Петковић, између осталог огледа се у чињеници да ће озренске Терме бити 

замајац развоја туризма овог краја те да је отворено око 50 нових радних мјеста. 

Захваљујући за ово високо признање директор компаније Славиша Јовић истакао је да им 

је ово сатисфакција за сав уложени труд али и подстрек за нова улагања. 

На свечаној сједници уручена су и овогодишња признања заслужним појединцима и 

колективима: из области привреде, шумарства и пољопривреде, златна значка уручена је 

Ристић Младену из Какмужа а сребрна значка Ђурковић Милораду из Карановца. Из 

области друштвених дјелатности златна значка уручена је Шешлак Анђелку из Петрова а 

сребрна Јелени Пуповац из Петрова. Новчана 

награда од 100 КМ уручена је Милици Илић, 

Марију Катанићу и Софији Радељић из 

Петрова, Ренати Божић из Карановца и 

Војиславу Илићу из Калуђерице. Писмене 

похвалнице су добили ЛУ "Озрен" и секција 

удружења Сижје-Кртова, УПП 

"Пољопривредник 04", Општинска 

организација Црвеног крста те Биљана 

Симић из Петрова и Владимир Ђурић из 

Какмужа. 

Његово преосвештенство владика зворничко-

тузлански Фотије је са начелником општине 

преломио и славски колач а претходно је 

служио и парастос за страдале током 

последњег одбрамбено-отаџбинског рата. 

Почаст српским јунацима из општине 

Петрово одата је и полагањем цвијећа и 

прислуживањем свијећа у спомен соби у 

згради општине. Свечаној сједници 

Скуштине општине присуствовали су 

представници братске општине Борово из 

Хрватске, те представници вјерских 

заједница, невладиних организација и званице из области привреде и културе а прослави 

Крсне славе присуствовао је министар привреде и предузетништва Вјекослав Петричевић. 
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ЗАХВАЛНИЦА РОТАРИ КЛУБА ДОБОЈ 

 
Оснивач и чартер предсједник Ротари клуба Добој Брано Марушић и будући предсједник 

клуба др Саша Видић, 24.05.2019. године уручили су начелнику општине Петрово 

захвалницу за помоћ и финансијску подршку у набавци санитетског возила и мобилног 

инкубатора за болницу Свети Апостол Лука у Добоју.  

„Петрово је било међу општинама добојске регије 

које су се одазвале нашем позиву да заједнички 

реализујемо овај хуманитарни пројекат, те у складу са 

својим могућностима ова општина је помогла у 

остварењу нашег циља. Жељели смо да омасовимо 

број учесника у акцији, јер тиме она добија на 

значају, а ми стварамо предуслове за нове акције, 

можда баш и у овој општини. Данас смо дошли да 

искажемо захвалност начелнику Петковићу, јер ми 

водимо рачуна о нашим пријатељима и људима који 

су учествовали у нашој акцији“, истакао је Марушић.  

„Част ми је и задовољтво што сам данас угостио представнике Ротари клуба Добој, хвала 

им на захвалници, а ми ћемо и убудуће подржати њихове акције колико је у нашој моћи. 

Њима честитам што су овај хуманитарни пројекат успјешно окончали а набављено 

санитетско возило и мобилни инкубатор од великог су значаја, не само за болницу у 

Добоју, него и за сво становништво наше регије“, истакао је начелник Петковић. 

Акција набавке санитетског возила опремљеног најсавременијом опремом и мобилног 

инкубатора, вриједних око 200.000 КМ, коју је провео Ротари клуб Добој, успјешно је 

окончана 2018. године.  

 

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА ГАРАНТНИМ ФОНДОМ СРПСКЕ 

 
Начелник општине Озрен Петковић и директор 

Гарантног фонда РС Радивоја Крчмар 

04.07.2019. године у Петрову су потписали 

Протокол о сарадњи који предвиђа пружање 

подршке провођењу мјера за унапређење 

индустријске и пољопривредне производње.  

„Нагласили смо који су то правци којим ми као 

Гарантни фонд можемо помоћи развоју 

општине Петрово, фирмама, малим и средњим 

предузећима, услужној дјелатности, 

пољопривредницима, комуналном предузећу. 

Широк је спектар нашег дјеловања и постоје бројне могућности“, рекао је Крчмар. 

Петковић је нагласио да је ово први корак сарадње. 

„Требали бисмо искористити све ресурсе које Гарантни фонд нуди, тако да сам убијеђен да 

ћемо остварити добру сарадњу“, истакао је начелник општине. Гарантни фонд РС основан 

је одлуком Владе РС 2010. године ради остваривања општег интереса који је изражен у 

пружању подршке развоју предузетништва кроз олакшавање приступа финансијским 

средствима потребним за обављање пословних дјелатности предузетника са сједиштем или 

пребивалиштем у Републици Српској.  
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РАДНИ САСТАНАК СА НАЧЕЛНИКОМ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 
 

У Петрову је 31.08.2020. године 

одржан радни састанак начелника 

општине Озрена Петковића и 

начелника Полицијске управе Добој 

Слободана Радинковића, коме су 

присуствовали и начелник Сектора 

криминалистичке полиције ПУ Добој 

Предраг Лазић, начелник Одјељења 

за општи криминалитет ПУ Добој 

Југослав Стевановић и командир ПС 

Петрово Дејан Јеремић.  

На састанку је договорено опремање просторије за задржавање лица лишених слободе у 

ПС Петрово, које ће заједничким средствима финансирати МУП РС и општина Петрово. 

Овај пројекат ће бити реализован до краја текуће године. Такође, договорено је да ће током 

2021. године бити реализован пројекат постављања аналитичких камера на свим 

безбједносно интересантним тачкама на подручју општине Петрово, односно сви 

значајнији путни правци на подручју општине ће бити покривени видео надзором, што ће 

увелико побољшати стање безбедности и помоћи службеницима МУП-а у расвјетљавању 

свих облика незаконитости, те откривању саобраћајних прекршаја. 

 

ПОДРШКА УДРУЖЕЊУ ДИЈАЛИЗНИХ БОЛЕСНИКА 

 
Начелник општине Озрен Петковић састао се 17.09.2019. године са делегацијом Удружења 

дијализних, трансплантираних и хроничних бубрежних болесника регије Добој, са којима 

је разговарао о раду овог удружења, проблемима и потребама њихових чланова. Петковић 

је за дијализне пацијенте са подручја општине Петрово обећао једнократну новчану помоћ 

као и помоћ удружењу. Састанку су присуствовали предсједница удружења Драгана 

Глигорић као и чланови Обрад Живковић и Љубинко Вуковић.  

 

ПОСЈЕТА СТОГОДИШЊОЈ БАКИ ВИДОСАВИ ИЗ КАРАНОВЦА 

 
Бака Видосава Милорадов из Караноца другог 

септембра 2019. године прославила је стоти 

рођендан, а тим поводом посјетили су је 

начелник општине Озрен Петковић и 

делегација Општинске организације Црвеног 

крста. Баки су, са малим закашњењем, 

уручили рођендански поклон и пожељели да је 

здравље добро служи као и до сада.  

Бака Вида је рођена Вршчанка а у Карановац 

је с породицом доселила педесетих година 

прошлог вијека, када јој је муж добио 

запослење у том мјесту. Тада је постала 

Озренка и од тада је омиљена у свом 

Карановцу али и шире. 
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ПОСЈЕТА ПОБРАТИМА ИЗ ЗУБИНОГ ПОТОКА 

 
Половином августа 2020. године у посјети 

општини Петрово боравила је делегација братске 

косовске општине Зубин Поток, коју је предводио 

начелник општинског Одјељења за привреду и 

финансије Срђан Вучинић. Начелник општине 

Петрово Озрен Петковић гостима је приредио 

свечани пријем те организовао посјете 

туристичким дестинацијама овог краја. 

"Утисци су као и увијек фантастични јер ми се 

заиста овде осјећамо као код рођене браће. Радује 

ме што видим да је отварањем "Терми Озрен" 

направљен огроман искорак када је у питању 

развој туризма општине Петрово и надам се да 

ћемо ускоро имати крај проблема са корона 

вирусом, повратак нормалном животу и потом 

бројне посјете вашој општини са свих страна 

свијета а свакако и из Зубиног Потока", рекао је 

Вучинић, нагласивши да општини Петрово и 

њеном начелнику Петковићу руководство и грађани Зубиног Потока пружају пуну 

подршку у даљем раду и одлучивању.  

"Увијек је задовољство бити домаћин нашој браћи са Косова. Ми смо овом приликом 

договорили даље правце наше сарадње, посебно у области туризма и културе, те се надам 

да ће се ускоро створити услови за њихову реализацију. Посебна нам је жеља да поново 

повежемо дјецу из наше двије општине, да угостимо малишане из Зубиног Потока и 

поновимо незаборавно дружење из љета 2017. године", истакао је Петковић. 

Општине Петрово и Зубин Поток Повељу о братимљењу потписале су 2013. године. 

 

БОГОСЛУЖЕЊЕ У ХРАМУ НА БАЉКОВЦУ НАКОН ВИШЕ ОД ДЕЦЕНИЈЕ 

 
У организацији Црквене општине 

Баљковац на Петровдан 2020. године у 

овом озренком насељу прослављена је 

храмовна слава. Протојереј Драган 

Михајловић служио је свету литургију 

у присуству великог броја вјерника, 

чиме је након пуних 12 година 

обновљено богослужење у 

недовршеном храму. Он је захвалио 

вјерницима који су се окупили и 

помогли у уређењу простора те најавио наставак градње храма. 

„Наша жеља и намјера је да наставимо са градњом овог светог храма, да наставимо тамо 

гдје се стало 2008. године. Позивам све људе добре воље да нам помогну, како и колико 

могу, да уз божију помоћ завршимо градњу храма и да до наредног Петровдана будемо под 

кровом“, рекао је свештеник Михајловић, нагласивши да ће сви прилози вјерника и сва 

средства од даривања литије и икона, бити усмјерена у фонд за наставак градње храма.  
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ОДЛИКОВАЊЕ ВЛАДИКЕ ФОТИЈА 
 

Његово преосвештенство владика зворничко- 

тузлански Фотије 12.10.2020. године  у храму 

Покрова Пресвете Богородице у Петрову 

начелнику општине Озрену Петковићу уручио је 

Архијерејску похвалницу/грамату, којом је 

Општина Петрово одликована за подршку уређењу 

овог храма. 

Архијерејска грамата додјељује се заслужним 

приложницима чија ће имена остати уписана у 

историју храма али и у невидљиву књигу вјечних 

добара Царства Небеског, наведено је на интернет 

страници зворничко-тузланске Епархије. 

 

ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ НА ОЗРЕНСКОЈ СРЕТЕЊСКОЈ ВЕЧЕРИ У 

ЦИРИХУ 
 

Делегација општине Петрово, предвођена 

начелником Озреном Петковићем, 

16.02.2019. године била је међу почасним 

гостима осме Озренске сретењске вечери, 

дружења Озренаца који живе и раде у 

Швицарској. Организатори овог 

традиционалног дружења били су чланови 

Завичајног удружења „Озрен земља 

Немањића“, чији је секретар Милорад 

Мијатовић истакао да је превасходни циљ 

окупљање Озренаца, упознавање младих 

генерација чији су коријени на Озрену али и прикупљање финансијских средстава која се 

усмјеравају за помоћ народу Озрена и Српској православној цркви. 

„Сваке године се трудимо да приредимо нешто ново и одзив наших гостију показује да 

успијевао у томе, а посебно у нашој хуманитарној мисији за нашу Озрен гору и наш 

народ“, рекао је Мијатовић, истакавши да он лично али и сви остали чланови удружења 

воле Озрен и живе за Озрен. Начелник Петковић је искористио ову прилику да изрази 

захвалност за сву досадашњу помоћ овог удружења народу Озрена. 

„Чланови овог завичајног удружења помагали су 

нашим суграђанима пуно пута до сада, на чему смо 

им неизмјерно захвални, али исто тако захвални смо 

им и због чињенице да нашу општину и наш Озрен 

промовишу у свијету, да се и у једној земљи каква је 

Швајцарска зна за наш крај, наше обичаје, традицију 

и културу“, истакао је начелник Петковић који је био 

почасни гост овог дружења Озренаца у Цириху и 

наредне године, скупа са игуманом манастира Озрен 

архимандритом Гаврилом и свештеницима Срђаном 

Радмановићем и Милошем Тришићем.  
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ОЗРЕНСКА ЈЕСЕН РЕГИОНАЛНА САЈАМСКА МАНИФЕСТАЦИЈА 

 
Трг Немањића у центру Петрова био је тијесан за све 

излагаче и посјетиоце пете сајамске изложбе 

„Озренска јесен“, коју је 06.10.2019. године 

организовала ЈУ „Културно-туристички и спортски 

центар“ уз подршку Општине Петрово. Своје 

производе, од кондиторских и пољопривредних, до 

умјетничких и занатских, представило је 53 излагача 

из општине Петрово те из Добоја, Теслића, Котор 

Вароши, Брода, Брчког и Лакташа. Спонзори 

манифестације 

били су 

Бањалучка пивара и „Кинг“ Добој те микрокредитна 

фондација „Sunrise“ Сарајево и Крајина клас Бања 

Лука „Мања“. Пету Озренску јесен својим наступом су 

увеличали чланови КУД-а „Моравац“ Дубока/Јагодина 

а уљепшали малишани ОШ „Свети Сава“ Какмуж, који 

су приредили маскембал на тему јесени. 

Шеста "Озренска јесен", на којој је своје производе 

представило 56 излагача из општине Петрово те из 

Добоја, Теслића, Брода, Брчког, Пелагићева, 

Станара и Доњег Жабара, одржана је 11.10.2020. 

године на платоу комплекса „Терме-Озрен“. 

Манифестацију су свечано отворили начелник 

општине Озрен Петковић и министар 

пољопривреде, ђумарства и водопривреде Српске 

Борис Пашалић.  

"Општина Петрово јесте мала општина, али има 

произвођаче који своје производе могу 

презентовати ширем тржишту и ја сам ту да их подржим", изјавио је Пашалић новинарима. 

Петковић је изразио задовољство чињеницом да је „Озренска јесен“ постала манифеста-

ција коју нестрпљиво ишчекују и произвођачи и потрошачи, односно посјетиоци.  

„Ово је истовремено и промоција нашег краја, људи који се баве пољопривредном 

производњом али и свих других који су Озренску јесен препознали као добру прилику да 

покажу шта раде и стварају, али и начин 

да подржимо све њих. Поносни смо на 

ову манифестацију али и на чињеницу 

да је општина Петрово својим грађанима 

за прољетну сјетву ове године 

обезбиједила помоћ у виду сјеменских 

пакета вриједности око 120.000 марака“, 

рекао је Петковић, нагласивши да помоћ 

неће изостати ни наредне године.  

Спонзори шесте Озренске јесени били 

су „Кинг“ Добој, пекара „Добојка“, 

„Терме Озрен“ и МКФ „Санрајз“.  
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„ГОСПОЈИНСКЕ ДЈЕЧИЈЕ РАДОСТИ“ 

 
У Дому културе у Петрову 30.08.2019. године одржана је 

традиционална манифестација „Госпојинске дјечије 

радости“ на којој су, пету годину заредом, трициклима 

даривани сви малишани рођени у протеклих годину дана.  

Родитељи су истакли да ће им поклон свакако бити од 

користи те нагласили да им још више значи пажња 

локалне власти исказана на овај начин према младим 

породицама и њиховом потомству. Средства за набавку 

поклона за најмлађе становнике општине Петрово издвојена су из општинског буџета а 

како је том приликом истакао начелник Озрен Петковић „Госпојинске дјечије радости“ ће 

свакако бити настављене и убудуће.  

А наставак је услиједио 26.08.2020. године, када су 

одржане шесте Госпојинске дјечије радости а 

трициклима даривано 46 малишана рођених у 

протеклих годину дана.  

 

ЗЛАТНИЦИ ЗА СТЕФАНА И ДУЊУ 
  

Стефан Станојевић из Какмужа, рођен 05.01. 2019. године 

и Дуња Митровић из Петрова, рођена 08.01.2020. године, 

били су прва новорођенчад у новој години у општини 

Петрово у протекле двије години. По традицији, начелник 

општине даривао их је златником. Пожелио им је дуг 

живот, пуно здравља и среће, те да им животни путеви 

буду „посути златом“.   

„Поред овог поклона 

за прворођену бебу у 

новој години ми 

новчаним поклонима 

дарујемо свако 

новорођенче из наше општине и то ћемо наставити и 

убудуће“, нагласио је начелник Петковић. Пракса 

даривања прворођене бебе златником у општини 

Петрово започела је 2015.године. До сада су 

„позлаћени“ Петар Радић из Кртове, Дуња Сарић из 

Сочковца, Мија Мијатовић из Карановца и Исидора Томић из Какмужа. 
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„ДЈЕЧИЈА НОВА ГОДИНА“ 

 

Шесту годину заредом у Петрову је 30.12.2019. године обиљежена „Дјечија Нова година“, 

а новогодишњим пакетићима обрадовано је око 350 малишана. Пакетићи су обезбијеђени 

за све малишане до шест година старости, све првачиће и дјецу са потешкоћама у развоју. 

Малишани су били одушевљени а задовољство нису крили ни њихови родитељи. 

“Већ смо другу годину овдје, ово је екстра за нашу општину и нашу дјецу. Ову 

манифестацију треба подржати јер је вриједна сваке похвале. Хвала начелнику и свим 

организаторима”, рекао је Милан Благојевић из Петрова, отац двогодишњег Николе. 

„Ово је једна од најдражих и најљепших 

манифестација у години, зато што су нам 

гости наши најмлађи суграђани. Заиста ми је 

драго што смо се данас дружил, ово је 

манифестација која ће да траје и надам се да 

ће нас сваке године бити све више”, рекао је 

начелник општине Озрен Петковић. 

„Дјечију нову годину“ својим наступима 

уљепшали су чланови умјетничких секција, 

ученици првог и другог разреда ОШ „Вук 

Караџић“ из Петрова. 

 

МАТУРА 24. ГЕНЕРАЦИЈЕ СШЦ ПЕТРОВО 

 
Завршетак школовања 24. генерације 

Средњошколског центра “Петрово” обиљежен 

је 16.05.2019. годне дефилеом ученица и 

ученика кроз центар Петрова. Матуранти су 

традиционално уљепшали своје мјесто, како 

свечаним тоалета још више срећним лицима и 

надом у очима, да је пред њима још љепше и 

успјешније животно доба.  

Да се њихове наде остваре пожељели су им 

њихови професори и директор СШЦ  Петрово, 

као и начелник општине Озрен Петковић, који је традиционално, скупа са замјеником 

начелника Младеном Никићем, младе даме даривао ружама. Матурска прослава 2020. 

године изостала је због проблема и ограничења изазваних пандемијом корона вируса.  
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15. ОЗРЕНСКИ ПЛАНИНАРСКИ МАРАТОН 

 
Од 31.05. до 02.06. 2019. године одржан 

је 15. Озренски планинарски маратон. 

Лоше временске прилике значајно су 

утицале на смањење броја учесника 

манифестације али они најупорнији, 

најхрабрији и највећи заљубљеници у 

природу и озренске љепоте, њих око 

три стотине, није могла спријечити ни 

јака киша која је падала цијели дан. На 

циљ су долазили искисли али срећни и 

задовољни, јесу и у тако ружном дану 

знали пронаћи љепоту.  

Учесници маратона били су из Републике Српске, БиХ, Србије, Хрватске, Мађарске, 

Пољске, Њемачке и Шведске. Планинарима је на располагању било девет маратонских 

стаза, дужина од 3,3 до 101 километар. Из Организационог одбора јутрос је потврђено да је 

упркос обилној киши овогодишњи маратаон прошао у најбољем реду. 

Манифестација је отворена у петак 31. маја 

такмичењем у припремању „Озренског златног 

котлића“ у ком су учествовале 23 екипе, а прво 

мјесто освојила је екипа из Бијељине.  

Начелник општине Петрово Озрен Петковић 

истакао је да ова тродневна манифестација, уз 

вјерски и ловни туризам, значајно унапређује 

туристичку понуду ове локалне заједнице, те 

захвалио свим учесницима, као и појединцима, 

организацијама и колективима који су на било 

који начин допринијели организацији и 

провођењу маратона. 

Помоћник министра трговине и туризма РС Далибор Панић рекао је да спортско-

туристичка манифестација "Озренски планинарски маратон" превазилази локални 

карактер, а иностраним гостима омогућава да се упознају са природним љепотама Озрена, 

као јединственим дијелом Републике Српске.  

Организатори маратона били су општина Петрово, Јавна установа "Културно-туристички и 

спортски центар" и ПД "Озрен-Краљица 883". 

Помоћ су организаторима пружили припадници 

Оружаних снага БиХ, који су за све учеснике 

припремили војнички пасуљ као и Удружења 

дијабетичара "Дијабета" из Добоја, чији су чланови 

мјерили шећер у крви и крвни притисак учесницима 

маратона. Свој допринос организацији дали су и 

чланови ПЕД Преслица из Добоја, Соколског 

друштва из Бољанића, Одред извиђача „Свети 

Никола“ из Какмужа као и запослени у Шумској 

управи у Петрову. Због пандемије корона вируса 

маратон није одржан 2020. године.  
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ПЕТИ СВЕТОСАВСКИ ОМЛАДИНСКИ КАМП НА ОЗРЕНУ 

 
У конаку Светог краља 

Драгутина у непосредној 

блуизини манастира Озрен 

13.07.2019. године отворен је 

пети Светосавски 

омладински камп, у којем су 

боравили дјечаци и 

дјевојчице узраста од 12 до 

15 година из зворничко-

тузланске и бањалучке епархије, као и троје из Србије. Камп је организовао Мисијски 

фонд Епархије зворничко-тузланске, а у три седмодневне смјене боравило је по 24 

полазника. Координатор кампа свештеник Срђан Радмановић рекао је да је камп 

организован с циљем вјерске едукације, а ове године акценат је стављен на социјални 

садржај. Како је нагласио, камп обухвата историјско предање и културолошки вид 

васпитавања младих, који ће бити остварени кроз бројна предавања. Радмановић је навео 

да су захваљујући спољним сарадницама организоване и креативне радионице 

фотографије, калиграфије, вајарства, али и спортска дружења, излети и посјете културним 

и историјским споменицима у Петрову и Добоју. 

Старјешина манастира Озрен игуман Гаврило благословивши почетак овогодишњег 

окупљања православне омладине на Озрену, рекао је да је одржавање овог кампа 

јединствено у Српској православној цркви, али и обавеза да се омогући духовно 

сазријевање младих.  

Светосавски омладински камп на Озрену финансира Епархија зворничко-тузланска уз 

помоћ хуманитарне организације "Вoрлд Вижн" и општине Петрово и уз партнерску 

подршку од стране Катихетског одбора Републичког педагошког завода Српске и 

Министасрства културе и информисања Владе Србије.  

 

СКУП ПОДРШКЕ СРБИМА У ЦРНОЈ ГОРИ 

 
Велики број вјерника окупио се 

03.01.2020. године у порти манастира 

Озрен како би молитвом били уз своју 

браћу Србе у Црној Гори и како би им 

мирним скупом послали подршку у 

њиховој борби за очување српке вјере 

и српских светиња.  

„Окупили смо се данас овдје у 

озренској светињи да пружимо 

подршку нашој браћи Србима у Црној Гори, да дигнемо свој глас против отимања српских 

светиња", истакнуто је након служења молебана Пресветој Богородици.  

„Помолили смо се Пресветој Богородици и свим светитељима божијим за спас наше браће, 

за спас наших светиња у Црној Гори и на Косову и гдје год да се налазиле. Да наша браћа у 

Црној Гори виде да их подржавамо ми са Озрен планине и из околних мјеста, молимо се 

Богу за њих и призивамо божију помоћ, да Господ то ријеши на најбољи начин, да се сви 

радујемо и да се браћа не дијеле“, рекао је игуман Гаврило, старјешина манастира Озрен.  
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ИЗГРАЂЕНИ СПОМЕНИЦИ ПАЛИМ БОРЦИМА У МИЛИНУ СЕЛУ И 

ТУМАРАМА 
 

У насељу Милино село 20.10.2019. г. обављен је 

чин освећења новоизграђеног споменика 

тридесет четворици погинулих бораца Војске 

Републике Српске из овог мјеста, те из сусједних 

насеља Борице и Комари, који су бранећи своје 

огњиште, своје најмилије, своју Озрен гору, дали 

највише што се може дати за отаџбину.  

„Ми смо свјесни да се нашим херојима никада не 

можемо одужити али жељели смо да направимо 

спомен обиљежје на коме увијек можемо 

запалити свијеће, положити цвијеће, евоцирати 

успомене на нашу браћу, очеве, синове. Нас 105 садашњих и бивших мјештана прикупили 

смо лична средства за изградњу споменика а посебну захвалност дугујемо општини 

Петрово и каменоресцу Јеринић Горану, који су нам били највећи донатори“, рекао је 

Младен Врачевић, члан Одбора за изградњу споменика палим борцима. Споменик је 

открио начелник општине Петрово Озрен Петковић. 

„Општина Петрово, наши грађани и ја лично осјећамо 

велику захвалност према херојима чија су имена на 

овој плочи, јер су они бранили и општину Петрово, 

цијели Озрен и Републику Српску. Зато смо ту, да им 

још једном одамо дужно поштовање и захвалност за 

њихову жртву. Морална обавеза општине Петрово је 

да помаже наше људе у повратничким озренским 

селима, без обзира што административно не 

припадају нашој општини. Ми на ту баријеру никад 

нисмо гледали нити ћемо и убудуће ћемо заједнички 

радити на рјешавању њихових проблема“, нагласио је 

Петковић.  

 

У Тумарама је 06.09.2020. године освештан 

новоизграђени споменик за 17 погинулих 

бораца Војске Републике Српске и једну 

цивилну жртву рата. Средства за изградњу 

споменика обезбиједили су мјештани уз 

подршку општине Петрово, из чијег буџета је 

издвојено 3.000 марака.  

"Двадесет година ја маштам о овоме, о 

споменику који ће будућим покољењима 

свједочити о људима који су за нашу слободу 

дали своје животе. Безгранично смо сви 

захвални начелнику општине Петрово Озрену 

Петковићу који је нашу идеју подржао објеручке и захваљујући управо њему ми смо 

одужили барем дио дуга према нашим погинулим суграђанима и члановима њихових 

породица", рекао је предсједник МЗ Тумаре Раденко Ђурановић.  
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ПРИЈЕМ И НОВЧАНИ ПОКЛОНИ ЧЛАНОВИМА БОРАЧКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ 
 

Поводом божићних празника начелник општине 

Озрен Петковић 04.01.2019. као и 04.01.2020. године уприличио је пријеме за по 31 члана 

борачке популације, којима је прве године уручио по 50 а друге по 100 марака једнократне 

помоћи. По десет својих чланова предложили су Удружење ратних војних инвалида и 

општинско Удружење ветерана, док је Општинска борачка организација за помоћ 

предложила 11 својих чланова.  

Петковић је истакао да је прије свега циљ овог пријема да се укаже дужно поштовање и 

пажња демобилисаним борцима, ратним војним инвалидима и ветеранима ВРС. 

„На жалост наша буџетска средства су скромна, помоћ није велика али је од срца. Добро је 

да се људи окупе, да знају да нису заборављени. “, рекао је Петковић.  

Из буџета општине Петрово за рад Општинске борачке организације, Удружења ратних 

војних инвалида и Удружења ветерана годишње се издваја око 26.000 марака. Поред тога 

издвајају се средства за једнократне помоћи појединцима, средства за превоз свих 

основаца и средњошколаца, што је такође помоћ и члановима борачке популације, као и 

други видови помоћи најугроженијима. 

 

ОСМОМАРТОВСКИ ПОКЛОНИ МАЈКАМА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА 

 
Поводом 8. марта, Међународног дана жена, 2019. и 

2020. године свим мајкама погинулих бораца Војске 

Републике Српске из општине Петрово, као и из насеља 

Сижје и Пањик, начелник општине и представници 

Општинске борачке организације уручили су 

осмомартовске поклоне. Ово је била четврта односно 

пета година за редом како се мајкама јунака поводом 

овог празника указује дужна пажња и поштовање. 

Посјета их је изненадила и обрадовала, јер како кажу 

пуно им значи што нису заборављене, али истовремено 

и растужила, јер би им поклоне, да није било несрећног 

рата, уручивали њихови синови.  

„Знамо да бол ових мајки не можемо ублажити, њихове 

сузе не брише ни вријеме ни људи, али жеља и намјера 

је да им укажемо дужно поштовање и покажемо да 

нису и неће бити заборављене“, рекао је начелник 

општине Озрен Петковић. 
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БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ ОО ЦК 
 

Општиска организација Црвеног крста Петрово и у протеклих двије године дјеловала је у 

свим сферама које су као задаци и циљеви дефинисане у програмским документима. 

Акценат је и даље на хуманитарном раду, посебно у периоду од избијања пандемије 

корона вируса. Обављене су бројне посјете старима, болеснима, вишечланим породицама и 

другим категоријама становништва те је подијељено око 550 прехрамбено-хигијенских 

пакета као и 5100 КМ за домаћинства поплављена у јуну 2020 године. 

У акцијама добровољног даривања крви прикупљено укупно 250 доза најдрагоцјеније 

течности, обучено 193 кандидат прве помоћи за возаче моторних возила а волонтери ове 

организације одрадили су око 2150 волонтерских сати.  

Из ОО ЦК Петрово за помоћ организацији током 2019. године захвалили су „школским 

установама са подручја општине, удружењу Озренаца из Цириха, Центру за социјални рад, 

те свим фирмама које су током године биле уз нас, нашим волонтерима, те начелнику наше 

општине Озрену Петковић“.  Донатори у 2020. години били су: ЦКРС, Општина Петрово, 

Добровољна ватрогасна јединица Петрово, Свјетлана Стјепановић из Какмужа, „Ђурић 

МББ“ Добој, „Viva Company“  Бања Лука, Министарство здравља и социјалне заштите РС, 

„Марбо“ Лакташи, Влада Републике Србије, МКЦК (служба тражења), World Vision са 

сједиштем у Тузли, МФДЦКЦП и Швaјцарски ЦК (подршка у ЦОВИД -19). 

 

У КАКМУЖУ ОДИГРАН ТРАДИЦИОНАЛНИ ВИДОВДАНСКИ ТУРНИР 

 
У знак сјећања на погинуле борце из 

Какмужа 28. јуна 2019. и 2020. године 

одиграни су традиционални Видовдански 

турнири у малом фудбалу. Циљ свих 

учесника и организатора  турнира јесте 

чување сјећања на погинуле суграђане, 

хероје који су за отаџбину дали своје животе.  

Прије прве утакмице сви присутни 

прислужили су свијеће код споменика палим 

Какмужанима, а начелник Озрен Петковић, 

скупа са представницима организатора, положио је цвијеће. Видовдански меморијални 

турнир организовали су ФК „Звијезда“ и МЗ Какмуж, а покровитељ турнира био је 

начелник општине. 

 

ПОЧАСТ СРПСКИМ ЈУНАЦИМА 

 
На Видовдан 2019. и 2020. године у спомен соби у 

згради општине прислужене су свијеће и положено 

цвијеће у знак сјећања и почасти за погинуле борце 

Војске Републике Српске из општине Петрово, али 

и све српске хероје од Косовског боја до данас. 

Цвијеће су положили начелник општине Петрово 

Озрен Петковић, замјеник начелника Младен Никић 

и предсједник Општинске борачке организације 

Душан Дујковић. 
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН НЕСТАЛИХ 

 
Служењем парастоса за све погинуле и нестале 

војнике и цивиле Републике Српске, 

прислуживањем свијећа и полагањем цвијећа на 

спомен-крсту, на Озрену је 2019. и 2020. године 

обиљежен међународни Дан несталих. Истакнуто 

је да се у Републици Српској још увијек трага за 

1.660 лица. Институт за тражење несталих БИХ 

оцијењен је као веома неефикасан те најављено да 

ће према Савјету министара БиХ ићи захтјев да се 

тражење несталих врати на ентитетски ниво.  

Начелник Општине Петрово Озрен Петковић на 

скупу је рекао да је Озрен симбол страдања Срба током посљедњег одбрамбено - 

отаџбинског рата, и указао на потребу константног притиска на надлежне и одговорне да 

се тијела убијених и несталих коначно пронађу, а злочинци казне. 

 

ПОМЕН ЖРТВАМА НАТО БОМБАРДОВАЊА КРАЉИЦЕ 

 
На озренском врху Краљица 07. септембра 2019. 

и 2020. године служењем парастоса и 

полагањем цвијећа обиљежено је 24 односно 25 

година од када је НАТО авијација срушила 

телекомуникациони торањ и усмртила петорицу 

везиста Војске Републике Српске. Тада су под 

рушевинсма торња страдали Слободан Милотић 

из Калуђерице, Мирко Тривуновић из Осиње, 

Драган Савановић из Добоја, Свето Каишаревић 

из Кожуха и Жељко Лукић из Чечаве. Милица 

Тривуновић, мајка погинулог Мирка, рекла је да 

су и послије 25 година присутне само туга и жалост, без одговора зашто су страдали и да 

ли ће неко одговарати за њихово страдње. Начелник општине Петрово Озрен Петковић 

указао је на потребу да становници Озрена и Републике Српске од заборава сачувају 

сјећања на тешка и трагична времена, на страдање Срба овог дијела Озрена, те најавио 

иницијативу да се ови трагични догађаји уврсте у образовни систем кроз историјски час. 

 

НА РОЂЕНДАН РЕПУБЛИКЕ ПОЧАСТ ЊЕНИМ ХРАБРИМ СИНОВИМА 

 
Поводом Дана Републике Српске у Спомен соби у згради општине Петрово прислужене су 

свијеће и положено цвијеће. Начелник општине Озрен Петковић, замјеник начелника 

Младен Никић и предсједник Скупштине општине Брано Марјановић одали су почаст 

храбрим синовима Озрен горе који су своје животе уградили у темеље домовине. 

„Храбри Озренци, чија имена и фотографије су у овој спомен-соби, изгубили су животе 

бранећи наша вјековна огњишта, свету српску земљу. Домовини чији рођендан данас 

славимо дали су највише што се може дати а нама у обавезу оставили да чувамо успомену 

на њих и њихову јуначку жртву, да чувамо нашу Републику Српску" , рекао је начелник 

општине Озрен Петковић. 
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ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЧНИ ПРИЈЕМ ЗА СВЕШТЕНСТВО И 

МОНАШТВО 

 
Начелник општине Петрово Озрен 

Петковић 16.01.2020. године уприличио 

је традиционални божићно-

новогодишњи пријем за свештенство и 

монаштво са подручја ове општине, 

коме су присуствовали и замјеник 

начелника Младен Никић и 

предсједник Скупштине општине Брано 

Марјановић. Настојатељ манастира 

Озрен игуман Гаврило, као и 

старјешине црквених општина, 

свештеници Јовица Лазаревић, Давор Петковић и Драган Михајловић, са домаћинима су 

разговарали о протеклој години и плановима за сарадњу у наредном периоду. 

„Мислим да је црква стуб нашег друштва и ми скупа са нашим свештеницима, монаштвом 

и народом правимо нове помаке, нове пројекте како би побољшали квалитет живљења на 

овом простору у свим сегментима“, рекао је начелник Петковић. 

Настојатељ манастира Озрен игуман Гаврило истакао је да након седам мјесеци боравка на 

овом простору сарадњу са руководством општине може оцијенити као идеалну.  

„Често се срећемо и разговарамо, руководство општине нам увијек излази у сусрет кад год 

се нешто ради, поправља, сређује. Ја ништа не очекујем у смислу да ми нешто тражимо. 

Колико буде могло и који приоритет буде већи општина нек више и помогне, јер сви смо 

ми иста Црква“, истакао је игуман Гаврило.  

 

ПРИЈЕМ ЗА МЛАДОГ ПЈЕСНИКА 

 
Начелник општине је 21.08.2020. године уприличио 

свечани пријем за младог пјесника Војислава Илића из 

Калуђерице, коме је недавно из штампе изашла прва 

збирка поезије „Дописништво Балкан“. Како је појаснио 

двадесетогодишњи аутор, ријеч је о збирци у којој су 

пјесме које је писао од краја основне школе па до данас. 

„Књига се састоји из два дијела. У првом дијелу „Наслеђе“ 

говори се о родном крају, традицији, великанима, о 

љубави према отаџбини и свакоме и свему што је чини 

посебном. Други дио књиге под називом „Чекајући 

свитање“ приказује лошију страну данашњег друштва“, 

рекао је Војислав, нагласивши да су у књизи пјесме које 

су награђиване на конкурсима у Републици Српској и Србији али и оне које су сада по 

први пут представљене читаоцима.  

„Војислава познајем од његовог рођења и слободно могу рећи да је то изузетно паметан, 

талентован, вриједан и способан млади човјек. Поносан сам на њега као нашег 

суграђанина, од срца му честитам на његовом књижевном првенцу и вјерујем да ћемо још 

пуно пута бити у прилици да на овај начин обиљежавамо и подржавамо његово књижевно 

стваралаштво“, рекао је Петковић.  
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МЕМОРИЈАЛ ЗА ТУРШИЈУ 

 
На стадиону "Лужањак" у Петрову 29.08.2020. као и 

11.10.2019. године одигране су меморијалне утакмице у 

знак сјећања на Југослава Јокића-Туршију, бившег 

спортског радника и тренера, који је живот изгубио у 

саобраћајној несрећи 26.08.2017. године.  

Утакмицу су 2020. године играли ветерани фудбалских 

клубова "Озрен" Петрово и "Наша крила" Костајница а 

2019- „Озрен“ и какмушка „Звијезда“. Фудбалери су 

пред почетак сусрета на центру терена Туршији одали 

пошту минутом ћутања.  

Пријатељски сусрет 2020. године завршен је побједом домаћина 2:1, тако да је пехар остао 

на Лужањку, гдје је Туршија провео добар дио свог живота са фудбалерима "Озрена" али и 

фудбалеркама женског клуба "Слога" Какмуж-Петрово. Гостима су уручене захвалнице.  

 

ПОМЕН ЗА ПОГИНУЛЕ БОРЦЕ ВРС СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО 
 

Поводом Михољдана, Дана и Крсне славе 

општине,  начелник општине је скупа са 

делегацијама организација и удружења 

проистеклих из последњег одбрамбено-

отаџбинског рата а у присуству чланова 

породица, положио цвијеће и прислужио свијеће 

на спомен-обиљежја погинулим борцима Војске 

Републике Српске у свим мјесним заједницама 

општине Петрово. На Михољдан је цвијеће  

положено у Спомен соби у згради општине. 

 

У КАРАНОВЦУ ОДИГРАН МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР 

 

У част погинулих бораца из Карановца али и свих погинулих бораца Озрена, 10.08.2019. 

године одржан је пети меморијални турнир у малом фудбалу „Карановац 2019“. Прије 

почетка турнира код споменика погинулим Карановчанима служен је парастос, 

прислужене свијеће и положено цвијеће. 
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ПЕТРОВЉАНИ НА МАРШУ „СТАЗАМА ЕГЗОДУСА“ 

 
На „Маршу стазама егзодуса“, 

којим је 10. септембр 2020. 

године обиљежено 25 године 

од прогона 1920 српских 

породица са подручја Возуће, 

долине ријеке Криваје и јужног 

Озрена, и овај пут, као и 

претходних година, учешће су 

узели представници општине 

Петрово, удружења 

проистеклих из последњег 

одбрамбено-отаџбинског рата, 

као и других организација и удружења са подручја општине Петрово. Скупа са осталим 

учесницима препјешачили су стазу од Тумара до Стога, дугу 22 километра, и на тај начин 

послали поруку да српске жртве, српски егзодус са вјековних огњишта, злочин учињен 

према недужном народу који је само бранио своје, никад не смије и неће бити 

заборављени.  

Учеснике из општине Петрово осму годину заредом предводио је начелник ове општине 

Озрен Петковић, коме је у знак захвалности предсједник Завичајног удружења Возућана 

Зоран Благојевић 2019. године уручио амблем 4. озренске лаке пјешадијске бригаде.  

Након седмочасовног пјешачења стазом којом су се Срби из Возуће и долине Криваје 10. 

септембра 1995. године повлачили од припадника такозване Армије БиХ и плаћеника из 

исламских земаља, учесници марша присуствовали су Светој архијерејској литургији у 

цркви Светог Ђорђа у Стогу. 

Код споменика и крста подигнутих у знак сјећања на двадесет једног свирепо убијеног 

српског војника и цивила, чији су посмртни остаци, махом обезглављени, пронађени након 

завршетка рата, цвијеће су положили начелник општине, те делегације Општинске борачке 

организације и Удружења ветерана Петрово.  

 

ПРОМОВИСАНА КЊИГА „СПОМЕНКО И ОЗРЕН“ 
 

У мултимедијалном центру Народне библиотеке у Петрову 30.03.2019. године одржана је 

промоција књиге „Споменко и Озрен“ аутора Миле Савића. Ријеч је о биографском дјелу 

које говори о животу и страдању дјечака са Озрен горе, који је имао само 14 година када је 

као борац Војске Републике Српске погинуо у последњем одбрамбено-отаџбинском рату.  

Споменко Гостић, најмлађи војник који је живот дао за стварање Републике Српске, 

Озренац који своју планину и свој народ није хтио напустити када је било најтеже иако је 

могао, инспирисао је аутора да, након што је снимио документарни филм о овом јунаку, 

његов лик овековјечи и у књизи.  

„Ја мислим да је Споменко самим својим ријечима, које су забиљежене те 92. и 93. године, 

већ остао упамћен у историји. Ова књига и документарни филм ће само помоћи да у народ 

што шире прође прича о Споменку, књига која говори о рату али која је антиратна, са 

поруком да у рату страдају најслабији, најсиромашнији, и да морамо водити рачуна сви 

као друштво да никада више не дође до рата“, рекао је Савић, нагласивши да је жеља и 

намјера да се на метоху манастира Озрен постави споменик дјечаку хероју.  
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ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЈОВЕ СТЈЕПАНОВИЋА 

 
У организацији Народне библиотеке Петрово 

06.09.2019. године одржана је промоција књиге 

„Школа моја друга кућа“ аутора Јове 

Стјепановића из Петрова. Књига је изазвала 

велико интересовање мјештана Петрова који су 

доласком на промоцију исказали захвалност и 

поштовање свом суграђанину. 

Јово Стјепановић из Петрова, учитељ у пензији, 

живот је посветио школи и њеним односно својим 

ђацима. Деценијама је учио и васпитавао 

генерације младих Петровљана а љубав према 

школи није престала ни одласком у пензију. Напротив, и дан данас школу сматра својом 

другом кућом, те је тако и назвао своју књигу коју је написао поводом 125 година 

школства на подручју општине Петрово. У књизи се дотакао разних области везаних за рад 

своје школе у Петрову, историјских чињеница о почецима школства на овом простору a 

нашла су се ту и имена ученика који су у даљем школовању стекли академска звања.  

„Циљ ми је био да оставим успомене на оно што је прохујало по питању школства на 

нашем подручју. Прошле су десетине генерација кроз нашу школу, велики број њих 

постали су доктори наука, а да не говорим колико их је завршило факултете. Само један 

податак ћу рећи да је из петровачке школе изашло 27 љекара. Ова књига ће нас 

усмјеравати ка томе да остављамо трагове нашим младим генерацијама које ће нас 

наследити“, рекао је аутор књиге. Значај једног оваквог дјела препознат је од стране 

општине Петрово, из чијег буџета су обезбијеђена средства неопходна за штампање књиге. 

Учитељ Јово је у својој књизи напоменуо да је свјестан чињенице да су бројни догађаји и 

ликови из историје школе остали непоменути. Изразио је наду да ће млади нараштаји 

наставити посао који је он започео и биљежити нека будућа дешавања. 

 

ПРОМОЦИЈА УЧЕНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА 
 

У Дому културе у Петрову 07.06.2019. 

године одржана је традиционална 

манифестација на којој су основци из ове 

општине публици представили свој рад у 

ваннаставним активностима у протеклих 

годину дана. У овогодишњој 

манифестацији „Промоција ученичког 

стваралаштва“ акценат је прије свега 

стављен на младе музичке таленте, који су 

хорским и соло пјевањем, дјечијим 

пјесмицама али и етно и рок композицијама, одушевили публику. Сво вријеме пратили су 

их другари из оркестра, на клавијатурама, гитари, хармоници. Придружили су им се и 

рецитатори, а све је било заједнички припремљено од ученика обје основне школе 

општине Петрово, „Вук Караџић“ из Петрова и „Свети Сава“ из Какмужа. Промоцију 

учесничког стваралаштва организовала је ЈУ „Културно-туристички и спортски центар“ 

Петрово.  
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ИЗБОР СПОРТИСТЕ 2018. И 2019. ГОДИНЕ 
 

 

Фудбалер „Звијезде“ из Какмужа Дејан Ђурић изабран је за најбољег спортисту Петрова у 

2018. години, а за најбољу спортисткињу фудбалерка ЖФК „Слога“ Какмуж Тијана Пејић. 

Најуспјешнији тренер у 2018. години био је Милорад Михајловић, тренер Џудо секције 

Петрово, а за најуспјешнији спортски колетив проглашен је Џудо клуб „Мороте“ из 

Карановца. За најуспјешније у јуниорској категорији проглашени су џудисти Душан 

Цвјетковић и Марија Којић, док су најбољи међу кадетима џудиста Никола Благојевић и 

фудбалерка Сара Пејић. За најперспективније младе спортисте проглашени су џудисти 

Филип Ђурановић, Стефан Катанић, Немања Божић и Огњен Ристић, те џудисткиње 

Марија Недић, Ангелина и Георгина Бахнан, Исидора Јеремић, Јелена Пејић и Дејана 

Црнчевић. Признање за најбољег спортског радника добио је Горан Ристић, члан Џудо 

клуба „Мороте“ из Карановца. Шеснаеста манифестација „Избор спортисте године 

општине Петрово“ одржана је 08.02.2019. године.  

 

Бодибилдер Борислав Стјепановић из Какмужа, који је освојио титулу првака Балкана а на 

свјетском првенству се пласирао на друго мјесто, проглашен је за најбољег спортисту 

општине Петрово за 2019. годину. Пехар му је уручио начелник општине Озрен Петковић 

на 17. „Избору спортисте године општине Петрово“, одржаном 06.02.2020. године. За 

најуспјешнији спортски колектив проглашено је ПД „Озрен – Краљица 883“ а за 

најуспјешнијег тренера Љубиша Трипуновића. За најбољег спортског радника проглашен 

је тренер КК „Озрен“ Дејан Благојевић а за најуспјешније у јуниорској категорији 

џудисткиња Марија Којић и фудбалер Огњен Цвјетковић. За најбоље кадете проглашени су 

џудисти Јелена Пејић и Марко Благојевић а за најперспективније младе спортисте џудисти 

Ана Николић, Адријана Ристић и Слађан Симић, као и фудбалери Школе фудбала ФК 

„Озрен“ Милица Ћуковић, Иван Лазаревић и Лука Мишановић. Специјално признање за 

индивидуални допринос у остваривању значајних спортских резултата ФК „Звијезда“ 

додијељено је Александру Катанићу а као најуспјешнијем спортском пару стоносерима 

Дејану Стјепановићу и Давору Савићу. Плакета за животно дјело у области спорта и 

физичке културе постхумно је додијељена Бошку Вуковићу-Солету. 
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ТРИНАЕСТИ ИЛИНДАНСКИ СУСРЕТИ 
 

У Карановцу је 01.08.2019. године 

одржана традиционална смотра 

фолклора „Илиндански сусрети“, коју 

је, тринаесту годину заредом, 

организовало Културно-умјетничко 

друштво „Озрен“ Карановац. 

Домаћини су угостили фолклораше 

КУД-ова из Церовице, Рогоља, Петрова 

и Бољанића а сви скупа, својим 

наступима, увеличали су прославу 

Илиндана, храмовне славе цркве у 

Карановцу. 

Манифестацију је отворио начелник општине Озрен Петковић који је нагласио значај 

оваквих културних догађаја а предсједник друштва Остоја Ђурић рекао је да увијек са 

радошћу окупљају младе на Илинданским сусретима, без обзира што организација овакве 

манифестације изискује озбиљне и прилично захтјевне припреме. 

 

МИХОЉДАНСКА СМОТРА ФОЛКЛОРА И БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ 

 
Осму годину заредом а трећу годину 

у оквиру интер фолк феста 

„Босиљковање“, 13.10.2019. године 

одржана је Михољданска смотра 

фолклора, коју организује КУД 

„Милован Гајић“ Петрово.  Поред 

домаћина учесници смотре били су 

чланови друштава из Карановца, 

Дервенте, Шамца и Постојне. Гости 

из Словеније и домаћини из Петрова 

су своје пријатељство овом 

приликом крунисали и братимљењем. Свечани пријем за представнике КУД-ова и ЦИОФ-а 

уприличио је начелник општине Петрово Озрен Петковић а смотру је отворио замјеник 

начелника Младен Никић.  

КУД “Милован Гајић” организовао је и традиционални  божићни концерт, одржан 

07.01.2020. године. Публици су се представили сви чланови фолклорне секције, 

распоређени у три ансамбла. 

Овом приликом посебне 

захвалнице друштва уручене 

су Колу српских сестара 

“Света Марија Магдалина” 

Петрово, начелнику општине 

Озрену Петковићу и 

донедавном свештенику 

парохије Петрово Николи 

Пекићу. 
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ПЕТРОВО И БОЉАНИЋ УГОСТИЛИ ФОЛКЛОРИСТЕ ИЗ МАКЕДОНИЈЕ 

 
Да љубав према фолклору спаја људе без обзира на то 

да ли их дијели десетак или стотине километара, 

видјело се на концерту у озренском насељу Бољанић 

19.07.2019.  године, гдје су Озренци угостили 

Македонце а сви скупа бројној публици приредили 

програм за памћење. Домаћин ове вечери било је 

СКУД „Бољанић“ а учествовали су фолклористи КУД-

а „Озрен“ Карановац и ДМФА „СРМА“ Куманово из 

Сјеверне Македоније. Представник „Срме“ Маријан 

Бушковски нагласио је да су сви чланови друштва 

одушевљени оним што су видјели на Озрену, од 

манастира Светог Николе, гдје им је обезбијеђен смјештај, па до невјероватног 

гостопримства Озренаца. А у најбољем свјетлу, на пријему у свом кабинету, Озрен је 

гостима из Македоније представио и начелник општине Петрово. 

„Са радошћу и задовољством смо угостили госте из Македоније, увјерен сам да овакве 

смотре шире пријатељство и мислим да у наредном периоду требамо посветити више 

времена оваквим догађајима", рекао је начелник општине Петрово Озрен Петковић.  

 

ПРИЈЕМ ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВЦЕ СРБИЈЕ У СЈЕДЕЋОЈ ОДБОЈЦИ 

 
Чланови Репрезентације Србије у сједећој одбојци, 

међу којима је већина играча из Републике Српске, 

за Европско пртвенство 2019. године припремали 

су се у општини Петрово а ово им је био други пут 

да управо Петрово одаберу за завршне припреме.  

„Јако смо задовољни условима које имамо а 

одлично је и гостопримство људи“, рекао је капитен 

репрезентације Стеван Црнобрња. 

Начелник општине Озрен Петковић за 

репрезентативце је уприличио свечани пријем те 

истакао да је за ову локалну заједницу велика част да угости овакве спортисте. 

 

ХУМАНИ ГЕСТ ПОРОДИЦЕ КУЛИШИЋ ИЗ ДАЛЕКЕ АРИЗОНЕ 

 
Драгана и Марко Кулишић из Сижја, који већ 

годинама живе и раде у америчком граду Феникс 

у Аризони, 08.01.2019. године боравили су у 

општини Петрово, гдје су, након пријема код 

начелника општине, посјетили три вишечлане 

породице из Петрова и Карановца, и уручили им 

по двије стотине марака и слаткише за 

малишане.  

„Овакви поступци враћају вјеру у људе, вјеру у доброту и хуманост. Шта друго рећи осим 

једно велико хвала овим младим људима, нека им се добро добрим врати“, рекао је 

начелник Петковић. 
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ДВАДЕСЕТЕ МИХОЉДАНСКЕ УЛИЧНЕ ТРКЕ 

 
У склопу манифестација којима се обиљежава 

Дан и Крсна слава општине, у Петрову су 

09.10.2019. године  одржане јубиларне двадесете 

Михољданске уличне трке. Трчали су основци 

узраста од шестог до деветог разреда у женској и 

мушкој категорији а на побједничко постоље 

попеле су се Јована Милојевић, ОШ “Вук 

Караџић” Петрово (прво мјесто), Сара 

Максимовић ОШ “Свети Сава” Какмуж (друго 

мјесто) и ученица какмушке школе Јелена Пејић 

(треће мјесто). У мушкој категорији прва три мјеста освојили су ученици ОШ „Свети 

Сава“ Какмуж и то Милорад Панић прво мјесто, Синиша Видаковић друго а Срђан Симић 

треће мјесто. У женској и мушкој категорији такмичили су се и ученици Средњошколског 

центра Петрово. По први пут у историји ових трка у женској конкуренцији трчале су само 

три средњошколке, а пласирале су се следећим редоследом: Биљана Благојевић прва, Нина 

Петровић друга и Марина Драгић трећа. У мушкој категорји побиједио је Огњен 

Цвјетковић, коме је ово била пета узастопна побједа. Други на циљ дотрчао је Жељко 

Вуковић док је трећепласирани био Михајло Савић. 

Михољданске уличне трке организовала је ЈУ “Културно-туристички и спортски центар” а 

за побједнике, као и друго и треће пласиране, поред диплома, у буџету општине 

обезбијеђене су и новчане награде.  

 

„ОТВОРЕНА ЗАБАВНА ШКОЛА ФУДБАЛА“ 

 
На стадиону Лужањак у Петрову 

06.08.2019. године свечано је 

почела двадесета „Отворена 

забавна школа фудбала“, која је 

на петодневно дружење 

малишана из општина Петрово и 

Грачаница, у ком су игра и 

пријатељство на првом мјесту, 

окупила дјечаке и дјевојчице 

узраста од шест до тринаест 

година. Школу су заједно отворили начелник општине Петрово Озрен Петковић и 

градоначелник Грачанице Нусрет Хелић.  

Двадесет прва „Отворена забавна школа фудбала“ почела је 14.09.2020 године а на  

стадиону Лужањак забављало се нешто више од 40 малишана, углавном основаца али и 

оних предшколског узраста. Школа је одржана у измијењеним околностима.  

„Ми смо и ове године као и претходних у пројекту скупа са Грачаницом али због 

пандемије корона вируса малишани из наше двије општине тренирају одвојено. Разлика је 

и у томе што ћемо ове године по један дан бити на теренима у Петрову, Какмужу и 

Карановцу, како би што више дјеце могло учествовати у школи“, истакао је Тумарчић 

првог дана школе. Школу је свечано отворио начелник општине Петрово Озрен Петковић, 

под чијим се покровитељством и реализује овај пројекат. 
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ПРИЈЕМ ЗА МЛАДЕ ЏУДИСТЕ КЛУБА „МОРОТЕ“ 

 
Полетарци џудо клуба „Мороте“ Карановац-

Петрово Немања Божић, Огњен Ристић и Никша 

Јеремић на првенству Републике Српске почеком 

2019. године освојили су једну златну и двије 

бронзане медаље, након чега су на БХ првенству, 

у изузетно јакој конкуренцији, освојили два трећа 

и једно четврто мјесто. Њихов успјех био је повод 

за свечани пријем, који им је 05.03.2019. године 

уприличио начелник општине Озрен Петковић.  

„Честитам им и желим пуно успјеха у даљем 

раду, ово је одличан резултат и ја сам поносан на 

њих“, рекао је Петковић, уручивши џудистима 

новчане поклоне, те нагласио да општина 

Петрово помаже рад свих спортских колектива и 

да ће то бити пракса и у будућности.  

 

 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЗА ЏУДИСТКИЊУ АНАМАРИЈУ 

 
На балканском првенству за сениоре у 

Тирани 2019. године џудисткиња Анамарија 

Бркић освојила је бронзану медаљу, те тако 

ово балканско одличје придодала раније 

освојеној кадетској и још једној сениорској 

медаљи. Поред тога, ова двадесетогодишња 

спортисткиња, чланица џудо клуба “Озрен” 

Добој, други пут заредом постала је 

првакиња државе у категорији за сениоре, а 

јуниорска и кадетска првакиња била је 

четири године заредом. Све наведено, а 

посебно бронза са балканског првенства, 

било је повод да ову младу спортисткињу 

05.04.2019. године угости начелник општине 

Петрово Озрен Петковић. 

“Анамарија је, као што сам то већ наглашавао, наше горе листа, врхунска спортисткиња, 

велики човјек. Честитам јој на резултатима који су сигурно захтијевали много труда и 

одрицања. Њој и њеном тренеру, клубу и породици, желим још пуно успјеха и вјерујем да 

ћемо за њу у будућности организовати још оваквих пријема”, рекао је начелник Петковић.  

“Овај успјех важан је мени и мојој породици, али кад то неко са стране види и препозна 

као значајно, и укаже ми овакву част као што то већ други пут ради начелник општине 

Петрово, то ми баш пуно значи и даје воље и снаге за нове успјехе”, истакла је Анамарија, 

којој је начелник Петрова уприличио свечани пријем и након прве балканске медаље.  

“Начелнику, који сваки пут стане уз нас и наше резултате, изражавам велику захвалност, 

јер резултат који други не препознају и не признају, као да и није резултат”, истакао је 

Раде Бркић, предсједник и тренер џудо клуба “Озрен”. 
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СУСРЕТ СА МАРАТОНЦИМА ПЕЈЧИЋЕМ И СПАСИЋЕМ  

 
Начелник општине је 01.04.2019. године уприличио 

сусрет са двојицом атлетичара из ове општине који 

су након тога учествовати на маратону у Бечу. 

Млади атлетичар из Какмужа Никола Пејчић и 

његов старији колега Мирослав Спасић из Петрова 

тада су се спремали да својој импозантној колекцији 

тркачких успјеха придодају и учешће на овој 

атлеткој манифестацији. Начелник Петковић је 

маратонцима пожелио пуно среће и успјеха на 

маратону у Бечу, захваливши им што ће на овом 

међународном догађају представљати ову општину. 

„Честитам им на досадашњим успјесима, који су за 

сваку похвалу, и желим им пуно среће како у Бечу 

тако и на другим маратонима и тркама“, рекао је 

Петковић, који је маратонцима уручио и скромни 

финансијски поклон.  

 

 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЗА ДВОСТРУКОГ ПРВАКА БАЛКАНА У 

БОДИБИЛДИНГУ 

 
Начелник општине је 14.10.2019.године 

уприличио свечани пријем за Борислава 

Стјепановића из Какмужа, који се на 

отвореном првенству Балкана у 

бодибилдингу окитио златним 

медаљама у двије категорије, фитнес и 

класик. Стјепановић је нагласио да је 

овакав успјех резултат тешких 

вишемјесечних припрема, али да је 

постигнути резултат оправдао сва 

улагања и одрицања. 

„Ова пажња и подршка од стране 

начелника општине много ми значи, јер 

лијепо је видјети да начелник помаже, 

не само мени него и другима. Сматрам 

да помоћ не може свако да очекује, прво се мора нешто постићи, освојити, па тек онда 

тражити и очекивати помоћ и подршку“, истакао је Стјепановић.  

Начелник општине Озрен Петковић истакао је важност чињенице да једна мала средина 

попут општине Петрово има првака Балкана у некој спортској дисциплини.  

„Овакав спортски резултат заслужује сваку пажњу, не само општине него и шире 

заједнице. Борислав се сам бори, и ја сам убијеђен да ће он и у будућности остварити и 

боље резултате, а ми ћемо му бити подршка, прије свега морална, да зна да се његов труд и 

резултат цијене, а материјална онолико колике су наше могућности“, рекао је Петковић. 
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БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ  

 
У организацији петровачке и озренске 

црквене парохије 19.01.2020. године 

на Орловом језеру у Петрову, након 

трогодишње паузе, обновљен је обичај 

пливања за Часни крст. У ледену 

језерску воду скочило је 11 младића а 

до крста је први допливао Марко 

Мишић из Карановца. 

„Било је супер, вода и није пуно 

хладна. Драго ми је да сам побиједио а 

честитам свим пливачима. Немам 

ријечи да вам опишем како се осјећам, 

једноставно супер“, рекао је Марко, држећи поносно крст у својој руци.  

Раме уз раме с Марком леденом водом ка Часном крсту пливали су Маринко Цвјетковић, 

Ненад Миловановић, Зденко Марковић, Зоран Вујић, Миле Ристић, Бранко Лукић, Бојан 

Тодоровић, Славиша Софренић, Зоран Драгаш и најмљађи учесник Давид Рикић.  

„Хвала свим учесницима који су пливали за Часни крст, најбољег од њих даривали смо 

златником и надам се да ће ова манифестација да траје још дуго“, рекао је начелник Озрен 

Петковић, који је био покровитељ манифестације.  

Црквеним парохијама у организацији су помогли општина Петрово, општинска удружења 

ветерана и ратних војних инвалида као и Планинарско друштво „Озрен – Краљица 883“. 

„Сви смо се укључили у организацију и захваљујем свима који су се одазвали нашем 

позиву, свима који су пливали као и свим посјетиоцима, а посебно члановима ронилачког 

клуба из Добоја, који су нам помогли тако што су полупали и склонили лед са језера“, 

рекао је Анђелко Шешлак, предсједник ПД „Озрен – Краљица 883“ Петрово.  

У знак захвалности за учешће, свим пливачима за Часни крст игуман манастира Озрен 

архимандрит Гаврило даривао је иконе а за све присутне посјетиоце организатори су 

обезбиједили кувано вино. 

 

ОДИГРАН ДРУГИ МЕМОРИЈАЛНИ ПЕИНТБОЛ ТУРНИР 

 
Пеинтбол клуб „Black Wolf“ из 

Карановца 26.05.2019. године био је 

домаћин и организатор другог 

меморијалног турнира, посвећеног 

једном од оснивача клуба Ради 

Мишићу и његовом пријатељу 

Дејану Стјепановићу, који су 

трагично настрадали у мају 2018. 

године. У спомен на ову двојицу 

младића на терену у Карановцу снаге су одмјерили такмичари из Републике Српске, БиХ, 

Србије и Хрватске. Начелник Петковић, који је као покровитељ свечано оторио турнир, 

изразио је задовољство чињеницом да општина Петрово има један овакав клуб, те нагласио 

да ће и убудуће бити обезбијеђена подршка, како организацији меморијалног турнира, тако 

и раду клуба. 
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СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЗА УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

Милица Илић из Петрова и 

Рената Божић из Карановца 

ученице су генерације школске 

2019.-2020. године основних 

школа „Вук Караџић“ Петрово 

и „Свети Сава“ Какмуж. 

Признање за ученика генерације 

Средњошколског центра 

Петрово понио је Марио 

Катанић из Петрова. Њих троје 

30.06.2020. године угостио је 

начелник општине Озрен 

Петковић и том приликом им, уз честитке и жеље за пуно среће и успјеха у животу, уручио 

новчане награде и поклоне. Петковић је истакао да су овакви пријеми и сусрети с младим 

људима међу најљепшим тренуцима у мандату једног начелника и нагласио да је "поносан 

на нашу младост". 

 

ПРВИ „ОЗРЕНСКИ ДАНИ ЛОВА“ 

 
У организацији Ловачког друштва „Озрен“ у општини 

Петрово је од 24.01.2020. године одржана тродневна 

манифестација „Озренски дани лова 2020“, на којој је 

учествовало око пет стотина ловаца из цијеле 

Републиек Српске, Федерције БиХ, ко и из Србије, 

Црне Горе, Словеније, Хрватске и Италије.  

„Веома смо задовољни одзивом колега ловаца на ову 

манифестацију коју смо ми по први пут организовали, 

уз несебичну помоћ начелника општине Петрово 

Озрена Петковића и Ловачког савеза на челу са 

предсједником Савом Минићем. Све је протекло без 

проблема, наши гости су веома задовољни а 

искористили смо ову прилику и за едукацију ловаца на 

предавању које смо организовали првог дана 

манифестације. Наша намјера је била да на простору 

нашег удружења имамо једну овакву манифестацију, да 

доведемо људе са простора цијеле бивше Југославије 

али и шире да виде чим ми располажемо, али и да се представимо ми као удружење и 

надамо се омасовимо чланство“, рекао је предсједник ЛУ „Озрен“ Петрово Зоран Мартић. 

Предсједник Ловачког савеза РС Саво Минић истакао је да је Савез дао и моралну и 

материјалну подршку ловцима из општине Петрово и најавио да ће ова манифестација у 

оквиру Савеза постати традиционална. 

„Ово је манифестација која је од великог значаја за нашу општину, посебно као 

промотивна активност када је у питању туристичка понуда наше локалне заједнице, и 

захвалан сам Ловачком удружењу „Озрен“ Петрово које је направило овако нешто“, рекао 

је начелник Петковић. 
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ОДИГРАНА 11. ТЕНИСКА ЉЕТНА ЛИГА "КАКМУЖ 2020" 
 

Дејан Ђурић из Какмужа побједник је 11. Тениске 

љетне лиге која је у октобру 2020. године  одиграна у 

Какмужу а у којој је учествовало 11 играча из 

општине Петрово. Његов противник у финалном 

мечу, одиграном у суботу 29. августа, био је 

Бранислав Шешлак из Петрова. Ђурић је освојио 

побједнички пехар и диплому док је Шешлаку 

припала плакета и диплома Tенис лиге. За финалисте 

су обезбијеђене и пригодне новчане награде. Лига је 

одиграна у организацији ЈУ "Културно-туристички и 

спортски центар" а посао на терену одрадио је 

Организациони одбор у саставу Владимир Ђурић, 

Синиша Томић, Александар Ристић и Никола 

Мартић. Покровитељ лиге био је начелник општине. 

  

ОДИГРАН ТУРНИР У БАСКЕТУ 3X3 
 

Петрово је 07.06.2019. године било 

центар Републике Српске када је у 

питању баскет 3X3, јер се управо на 

Тргу Немањића у центру Петрова играо 

одличан баскет. Играо се турнир у 

склопу отвореног првенства РС-а, 15 

екипа из цијеле БиХ борило се за 

долазак до финала, а успјеле су екипе из 

Бања Луке/Мркоњић Града и из 

Живиница. Живиничани су славили у 

финалу, а поред пехара освојили су и 

награду од 1000 КМ.  

 „Турнир у Петрову је у склопу лиге РС-а, а ова општина је доказ да се у једној мањој 

локалној заједници може овако добро организовати овако значајан спортски догађај“, 

истакао је Љубиша Шикарац, предсједник „3X3 Република Српска“. 

Организатор турнира био је Дејан Благојевић из Петрова, дугогодишњи кошаркаш који се 

последњих година посветио баскету.  

„Петрово је добило турнир какав имају само већа мјеста, јер је ово једина општина која је 

добила право организовања турнира, сви други се играју у градовима. Жао ми је што то 

наши суграђани нису још више искористили да уживају у одличној игри, али надам се да 

ће ово ипак бити препознато као изузетан спортски догађај те да ћемо наредне године 

имати још већу подршку“, рекао је Благојевић. Он је захвалио свим спонзорима турнира 

међу којима је била и општина Петрово. 
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