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Састанак Савјета манифестације „Требињско културно
љето“

ће својим садржајем бити у складу са
највишим умјетничким дометима.

У Градској управи данас је одржан
састанак
Савјета
манифестације
„Требињско културно љето“, којим је
предсједавао
предсједник
Савјета,
градоначелник
Мирко
Ћурић.

Манифестације које су кандидоване за
званичан програм „Требињског културног
љета“ припадају различитим областима
умјетности, јер се водило рачуна о
подједнакој заступљености свих сфера
интересовања за све старосне групе
публике, како домаће, тако и посјетилаца
града.
Имајући у виду улогу „Требињског
културног љета“ у доприносу развоја
културе у граду, па и шире, Град
Требиње, тежи даљем унапређивању и
обогаћивању ове централне културне
манифестације града Требиња.

На састанку Савјета расправљало се о
кандидовању културних догађаја који ће
бити
укључени
у
манифестацију
„Требињско културно љето 2019“, и који
01. Maрт 2019.

ЈУ ЕКОЛОГИЈА И БЕЗБЈЕДНОСТ – Међународни дан цивилне
заштите

Данас се обиљежава Свјетски дан
цивилне заштите. Према међународним
стандардима,
цивилна
заштита
представља организован одговор државе
на
опасности
које
угрожавају
становништво, материјална добра и
животну средину.

Несреће и катастрофе се могу догодити
свуда и у сваком моменту. Искуство
протеклих година показује да се број
катастрофа широм свијета повећава и да
је број људских жртава све већи као и
материјална штета изазвана њима.
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Служба цивилне заштите наше установе
данашњи дан проводи радно, на терену.
Санирају
се
посљедице
олујног
невремена изазваног вјетром. Пред
цивилном
заштитом
као
и
пред
цјелокупним
системом
заштите
и
спасавања у Републици Српској, стоје
нови изазови, ризици и пријетње које
доносе ванредне ситуације, а којима она
адекватно
треба
да
одговори
у
будућности.
05. Maрт 2019.

Од данас у Требињу можете напунити електричне
аутомобиле и бицикле

Код аутобуске станице у Требињу данас
је фирма Сегмент поставила пуњач за
електричне аутобиле марке Хагер –
модел XЕВ 253С7035.

Брзина пуњења зависи од капацитета
батерије возила, али ради се о
временском период пуњења од 45 минута
до 3 часа.

Максимална снага пуњача износи 22кw, а
пуњење је од 1 до 3 фазно.
Аутентификација овлаштених корисника
пуњача врши се путем сетова РФИД
картица.

Имајући у виду да се Требиње развија у
један од главних туристичких центара не
само у БиХ већ и у регион пуњач такве
врсте ће користити возачима који су у
пролазу. У БиХ је, према Агенцији за
идентификациона документа, евиденцију
и размену података БиХ, регистровано
мали број електричних аутомобилеали
расте број аутомобиле на хибридни
погон. Крајем 2018. године у БиХ било је
регистровано
скоро
400
таквих
аутомобиле.

Поред утичнице за пуњење електричних
возила овај пуњач долази уз додатну
утичницу
за
пуњење
електричних
бицикала.

Електрични аутомобили временом ће
бити све јефтинији и многи велики
произвођачи четвороточкаша ће се
преоријентисати на производњу таквих
возила која не загађаују ваздух.

Заштита пуњача је ИП54 и отпран је на
УВ зраке.
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Почели завршни радови на уређењу и асфалтирању стаза у
гробљу
финансира Град Требиње
завршени до краја седмице.

Радови на уређењу и асфалтирању стаза
у гробљу Подгљивље, чија је укупна
вриједност 24 хиљаде марака, а које

–

биће

Радови су почели прије седам дана, а
због временских неприлика није могло
раније. Раде се двије стазе у гробљу као
и сам плато на уласку у гробље – од
капије према цrкви и напријед према
доњој стази“.
Извођач
радова
„Херцеговина

је

предузеће
путеви“.

07. Maрт 2019.

Директор Републичке управе Цивилне заштите Миле Међед
посјети Градску управу

Директор Републичке управе Цивилне
заштите Миле Међед посјети је данас
Градску
управу
Града
Требииња.

Градоначелника Требиња Мирко Ћурић
захвалио је директор Републичке управе
Цивилне заштите на посјети, истакавши
да су разговарали о посљедицама олујног
вјетра орканске јачине који је недавно
нанио вишемилионску штету у овом
граду.
Ћурић је рекао да ће град уложити
додатна
средства
у
опремање
ватрогасног дома како би он постао
републички или регионални центар за
обуку ватрогасаца.

Након разговора са градоначелником
Требиња Мирком Ћурићем он је истакао
да је неопходно да у Херцеговини буде
центар за обуку ватрогасаца, с обзиром
на чињеницу да је то подручје
најизложеније пожарима.
“Нови ватрогасни дом мораће бити
опремљен како би се успоставио рад овог
центра, у чему ће локална власт имати
подршку Републичке управе Цивилне
заштите”, навео је Међед.

“Имамо изузетно добру сарадњу са
Републичком управом цивилне заштите и
надам се да ће тако бити и у наредном
периоду”, истакао је Ћурић.
Међед је претходно разговарао са
припадницима Територијалне ватрогасне
јединице Требиње, те присуствовао и
уклањању убојних средства из ријеке
Требишњице
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ДАМАМА ЗА 8. МАРТ

Три
требињска
културноумјетничка
друштва – ГKУД „Алат Свислајон“, АНИ
„Јован Дучић“ и KУД „Херцеговина“ из
Петровог Поља приредили су вечерас
заједнички
концерт
поводом
Међународног дана жена.

Уз честититке дамама нашег града,
градоначелник Требиња Мирко Ћурић
казао је да је вечерашњи концерт
посебан
и
што
сва
три
културноумјетничка друштва први пут
заједно приређују вече фолклора.
„Надам се да ће то у наредном периоду
да буде традиција и да их буде много
више – не само око 8. марта. Да више
једни са другима сарађују и да буде
пракса да када једни организују концерт
– учествују сви“, казао је Ћурић.

Осмомартовски концерт под називом „Са
дамама у колу“ поклон је Градске управе
свим нашим суграђанкама, а уз вече
традиционалних игара и пјесама –
припаднице њежнијег пола које су
посјетиле концерт дароване су и
каранфилом.

08. Marт 2019.

Предсједник скупштине Градског KУД-а
„Алат Свислајон“ Дејан Тарана подсјетио
је да је иницијатива за заједнички
концерт стигла из Градске управе, на коју
су се радо одазвали да покажу јединство
свих требињских културноумјетничких
друштава – а уједно да пјесмом и игром
награде наше даме.
Вођа „анијеваца“ Небојша Ратковић каже
да је вечерас била и премијера двије
њихове кореографије, а представили су и
нове народне ношње из Херцеговине, рад
удружења „Васила“ Требиње, а поклон су
Градске управе и спонзора.

Драге даме, срећан 8. март!

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић,
предсједник Скупштине Града Требиња
Драгослав Бањак и потпредсједник

Скупштине
Града
Требиња
Бојан
Шапурић упутили су честитку свим
дамама у Требињу.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК МИРКО ЋУРИЋ: „УРЕДИМО ТРЕБИЊЕ
ЗАЈЕДНО“

Поштовани суграђани,

21. март је Свјетски дан шума и први дан
прољећа.
То је добар повод да на тај дан
направимо велику акцију уређења нашег
града, коју у овом времену сваке године
практикујемо, а посебно у контексту
дешавања која су нас задесила усљед
незапамћеног олујног невремена у нашем
граду.

Позивам све грађане, институције, јавне
установе, предузећа, мјесне заједнице,
власнике пословних простора, школе,
омладинске организације и удружења
грађана, заједнице етажних власника да
дају свој допринос очувању, заштити и
унапређењу
животне
средине,
комуналној и здравственој хигијени и
љепшем изгледу нашег града.

Град ће са својим службама обезбиједити
бесплатан
одвоз
прикупљеног
комуналног и кабастог отпада.
Све надлежне службе града Требиња ће
бити ангажоване на уређењу града и
услузи грађанима.
Циљ који је постављен остварићемо кроз
чишћење и уређење јавних површина,
уређења
дрвореда,
садњом
нових
садница,
уређењем
обале
ријеке
Требишњице,
путних
комуникација,
дјечијих
игралишта,
излетишта,
уклањања нелегалних депонија.
Све потребне информације у вези начина
на који ће се одвијати акција уређења
нашег града можете сазнати позивом на
бесплатан број 121 оперативног центра
ЈУ Eкологија и безбједност Требиње.
Дајмо сви допринос да живимо у здравој
и уређеној животној средини!
Градоначелник:
Мирко Ћурић

19. Maрт 2019.

Пријем у градској управи за учеснике 5. Сусрета гимназија
Европе

За учеснике 5. Сусрета гимназија Европе
данас је приређен пријем у Градској
управи.

Пожељевши
гостима
добродошлицу,
градоначелник
Требиња Мирко
Ћурић истакао је да је град почаствован
што може да угости делегације школа из
седам држава, додајући да учесници
сусрета нису одабрани случајно нити

представљају само своју шкоју, већ и
град и земљу из које долазе.
„Сигурно сте у правим рукама и у
наредним данима домаћини ће вам
презентовати слику стања у Требињу, а
исто тако – и ви ћете имати доста тога да
кажете нама. Смисао ових сусрета и
јесте да размијенимо искуства, да видимо
шта је то што се примјењује код вас и у
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вашим школама а да би било добро да се
примијени и код нас. Сигуран сам да ће
на крају ови сусрети бити корисни за
све“, истакао је Ћурић.

Предсједник
скупштине
града
Требиња Драгослав Бањак истакао је да
су све гимназије у свијету, у својој
суштини, сличне – без обзира што се
често разликују по квалитету наставног
кадра, методама
наставе
или
по
опремљености.

„Најбољи ученици по правилу уписују
такву врсту школе, а самим тим дају
школи потребан квалитет. То су они
најамбициознији, који су се опредијелили
да студирају и који су се, можда и
несвјесно, опредијелили за цјеложивотно
учење. То су они који су се већ помирили
са тим – да ће до краја живота
непрекидно да се усавршавају“, казао је
Бањак.

21. Maрт 2019.

У школама ускоро школски полицајац

Ово је један од закључака који је донесен
на данашњој редовној сједници Форма за
безбједност заједнице Града Требиња,
којој су присуствовали представници
локалне заједнице, Полицијске управе
Требиње, јавних установа и удружења,
који се баве овом тематиком те
припадници удружења навијача „Црвене
звезде“ и „Партизана“.

Локална заједница ће у сарадњи са свим
требињским школама, преко Савјета
ученика и родитеља, организовати
предавања
о
малољетничкој
деликвенцији,
превентивним
и
репресивним мјерама, која ће се
одржаванати у оквиру родитељских
састанака и сједница одјељенских вијећа,
а у циљу предупређења малољетничког
насиља.

Драгослав Бањак, предсједник Форума
за безбједност заједнице је истакао да ће
у основним и средњих школа бити
организоване
радионице
у
циљу
упознавања
младих
о
штетности
девијантног понашања и промовисању
позитивних вриједности.
Бањак је навео да ће и у средставима
јавног информисања бити посвећена већа
пажња
едукацији
становништва
о
малољетничкој деликвецији.
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„Свој
допринос
даће
и
локални
електронски и писани медији који ће
угостити еминентне стручњаке који ће
дати одговорајуће савјете и родитељима
и дјеци како да превладају тај бурни
период развоја, а ево данас је био
акценат на периоду између 14 и 18
године“рекао је Бањак.
Он је навео да су са разлог позвали и
представнике навијачких група из нашег
града, како би и они у својим редовима
утицали на чланство да промовишу
здраве спортске и навијачке вриједности,
а не хулиганство.
„Њих смо позвали, не у смислу да
постоји
неки
посебно
изражени
проблеми, али прије свега што су то
удружења која мобилишу велики број
младих људи, гдје постоји једна повећана
енергија, због саме природе активности
којом се баве, па смо сматрали за сходно
да и њима пружимо помоћ како би се
сузбиле појаве које би се, евентуално,
могле јавити“, додао је Бањак.

иду у правом смјеру и да не чине неке
незаконите радње“, навео је Милићевић.
Он је истакао да у посљедње вријеме
нема евидентираних инцидената међу
навијачким групама.
„Жељели смо да се и они укључе у рад
тако да би у наредном периоду избјегли
евентуалне проблеме првенствено између
навијачких група“, рекао је Милићевић.
Милићевић је истакао да ће ускоро
најприје у средњим школама бити
присутни школски полицајци.
„У складу са могућностима, мислим да
нећемо моћи у свим школама да имамо
школског полицајца, али у средњим је
потребан из више разлога, што је ту више
средњих школа и што је у близини
магистралног пута и још неких других
разлога“, појаснио је Милићевић.
Он је навео да је у посљедње четири
године било 22 прекршаја која су
починили малољетници, од тога 11 по
јавном реду и миру и 11 из области
злоупотребе опојних дрога, а почињено
је 35 кривичних дјела.

Веселин
Милићевић,
командир
Полицијске станице Требиње је истакао
да је циљ данашњег састанка да се
помогне омладини и дјеци, те да се
заштите кроз све сегменте друштва.
„У
наредном
периоду
сви
ћемо
предузимати мјере и активности из својих
надлежности да би се помогло дјеци да
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