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Укупно шест корисника испунило 
је прописане услове и добило 

пољопривредне машине. Испред 
Градске управе Требиње, састанку 
су присуствовали градоначелник 
Славко Вучуревић и начелник 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Зоран Милошевић. 
Уговоре са корисницима су потписали 
градоначелник Славко Вучуревић 
испред Града Требиња и Сретен 
Цемаловић испред CRS-а. Циљ пројекта 
је социјална и економска интеграција 
повратника у своје градове и општине и 
подршка пољопривредној производњи. 
Корисници су кроз пројекат подржани 
у виду пољопривредне механизације 
и опреме, као и машина за обављање 
занатских услуга (приколица са мотокултиватором, машина за обраду 
паркета, пластеник, 2 мотокултиватора са фрезом). Градоначелник се 
захвалио CRS-у на овој значајној донацији и намјери да се унаприједи 
пољопривредна производња у нашем граду и изразио наду да ће у 

CRS донирао                
пољопривредне машине                
за привреднике

У оквиру пројекта 
“Подршка одрживој 
интеграцији расељених 
лица и избјеглица БиХ” 
који реализују CRS 
(Catholic Relief Services 
БиХ) уз подршку Владе 
САД-а и Град Требиње, 
данас су у просторијама 
Градске управе Требиње 
потписани уговори 
за корисницима који 
су задовољили услове 
дефинисане пројектом.
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Евалуатори су на састанку 
упознали градоначелника 

са динамиком имплементације 
критерија БФЦ-а у Требињу, 
као и са сврхом дводневне 
посјете у току које ће евалуатори 
одржати радне састанке са 
свим члановима градског 
БФЦ тима. Градоначелник 
Требиња је изразио позитиван 

будућем периоду сарадња Града Требиња и CRS-а на оваквим и 
сличним пројектима бити још интензивнија. Начелник Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Зоран Милошевић такође је 
изразио задовољство због реализације овог пројекта и истакао да 
је пољопривреда веома битна привредна грана на чијем би развоју 
требало интензивно радити.

БФЦ         
евалуатори 
се састали са 
градоначелником 
Требиња

Чланови евалуационог            
тима за БФЦ стандардизацију 

локалних самоуправа, коју 
је Градска управа Требиње 

недавно започела, састали су 
се данас са градоначелником 

Славком Вучуревићем.

став и дао пуну подршку 
БФЦ стандардизацији рада 
Градске управе Требиње.
Стандардизацијом рада 
локалних самоуправа БФЦ 
намјерава се створити 
повољно пословно окружење 
и на тај начин подићи ниво 
инвестиција у локалним 
самоуправама.
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Комисија је претходно   
направила расподјелу 

средстава на сједници одржаној 
18.05.2015. године. Данас 
су потписани уговори са 
омладинским организацијама 
којима су одобрена средства 
за омладинску политику и 
омладинско организовање. 

Потписани 
уговори о 
расподјели 
средстава 
омладинским 
организацијама

У малој сали Градске 
управе Требиње, са 

почетком у 10.00 часова, 
одржан је састанак 

представника Градске 
управе Требиње са 

представницима 
омладинских организација.

Састанку је присуствовао 
предсједник Комисије за 

питања младих Скупштине 
Града Требиња Лазар 
Вучковић и начелник 

Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности у 
Градској управи Требиње 

Зоран Милошевић.  
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Замјеник предсједавајућег 
Представничког дома 

Парламентарне скупштине 
БиХ Младен Босић посјетио 

градоначелника Требиња

Однос Владе РС према локалним заједницама 
је неприхватљив, ситуација је иста у свим 

општинама, без обзира ко је на власти, изјавио 
је замјеник предсједавајућег Представничког 
дома Парламентарне скупштине БиХ Младен 

Босић, након састанка са градоначелником 
Требиња Славком Вучуревићем. „Врло мало 

или ништа је урађено од стране Владе РС 
да помогне локалним заједницама. Сада је 

притисак на општине да се оне задужују, јер 
је Влада РС потрошила све могуће лимите 

за задуживање. Ми очекујемо да сваки 
ниво власти ради свој дио посла, нажалост 

уколико Влада буде сматрала да треба да буде 
у конфронтацији са локалним заједницама, 

највише штете од тога ће имати грађани“, навео 
је Босић. И Босић и Вучуревић су се сложили 
да нису задовољни радом Сипе и Тужилаштва 
БиХ, јер до сад нису ништа урадили од онога 

што им је законска обавеза – процесуирање 
међудржавног и међуентитетског криминала. 

Босић је истакао да се граду Требињу 
треба вратити 5 милона марака  који су                     

нестали из Бобар банке.
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„Преко 100 милиона марака 
је нестало негдје у приватним 
џеповима. Новац из Бобар банке је 
дијелом изнесен преко Црне Горе и 
завршио на рачунима у Русији. Да 
би било шта покренули на боље, 
морају се криминалне структуре и 
криминални токови новца сасјећи 
и направити држава у којој закон 
важи за све. Јер уколико закон 
не буде важио подједнако за све 
грађане РС, онда РС има лошу 
будућност“, рекао је замјеник 
предсједавајућег Представничког 
дома Парламентарне скупштине 
Босне и Херцеговине.
„Очекујем од нове власти на 
државном нивоу да ће питања 

криминала и корупције 
почети ускоро да буду 
отворено рјешавана и да 
ће се одређене афере које 
оптерећују град Требиње, 
мислим на Бобар банку, 
добити епилог пред 
тужилаштвом БиХ. У 
нашем граду постоје 
и друге криминалне 
афере на које домаће 
тужилаштво и органи 
безбједности не реагују 
и да ћемо ми одређени 
број предмета покушати 
процесуирати преко 
државних институција“, 
истакао је Вучуревић.
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Вриједност донације је 15.000 КМ, а 
извођач радова је фирма Павићевић д.о.о. 
Циљ поменутог пројекта је побољшање 
квалитета живота маргинализованих 
група грађана, у овом случају Рома.
За пројекат је аплицирала Служба за 

локални економски развој, инвестиције и енергетску ефикасност 
Града Требиња, а исти је одобрен од стране Министарства за људска 
права и избјеглице БиХ.Градска управа Града Требиња је предузела 
све неопходне кораке како би пројекат био реализован у што краћем 
року, а и у наредном периоду ће аплицирати на све Јавне позиве за 
пројекте који би били од користи ромској популацији.

Завршени радови 
на асфалтирању 
пута у Тодорићима                    
(МЗ Придворци)

У оквиру 
реализације донације 

Министарства 
за људска права 

и избјеглице 
БиХ, радови на 

асфалтирању пута 
у ромском насељу 
у Тодорићима (МЗ 

Придворци) су 
завршени. 
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Данас је у 9.00 часова у малој сали Градске 
управе Града Требиња уприличено 
потписивање уговора о стипендирању 
између Фондације “Хастор” са сједиштем 
у Сарајеву и ученика из Требиња. Испред 
Фондације присутнима се обратио Рамо 
Хастор који је ученицима честитао 
почетак школске године и пожелио им 
да постигну што бољи успјех. Истакао је 
да је циљ Фондације “Хастор” да у БиХ 
имамо што више образованих младих 
људи. У прошлој години стипендију 
је добило 1249 ученика и студената из 
цијеле БиХ. Ове године стипендију је 
добило четверо ученика из Требиња и то 

један ученик основне школе и три ученика средњих школа.
Замјеник градоначелника Требиња Неђо Ћебеџија захвалио се 
Фондацији што и ове године стипендира ученике из Требиња у жељи 
да се та традиција настави и у будућности. Ученицима је пожелио 
што успјешнију школску годину и изразио наду да ће оправдати 
указано повјерење.Уговоре са Фондацијом “Хастор” потписали су 
родитељи четверо ученика и директори њихових школа. Стипендија 
за ученике основних школа износи 100 КМ, а за ученике средњих 
школа 150 КМ мјесечно.

Потписани 
уговори о 

стипендирању 
између 

фондације 
“Хастор” и 
ученика из 

Требиња
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Служба за локални економски развој, 
инвестиције и енергетску ефикасност 
Града Требиња аплицирала је на Јавни 
позив расписан од стране Фонда за 
заштиту животне средине и енергетску 
ефикасност РС. 
Пројекат је одобрен од стране Фонда и 
имплементираће се у складу са Уговором 
о сарадњи на пројекту потписаним 
између Фонда и Града Требиња.
Циљ пројекта је унапређење мјера 
заштите животне средине у нашем 
граду.

Потписан 
Уговор за 

пројекат 
“Набавка 

контејнера 
за одлагање 

отпада”

Градоначелник 
Требиња Славко 

Вучуревић и 
директор Фонда за 

заштиту животне 
средине и енергетску 

ефикасност РС 
Срђан Тодоровић 

потписали су 
27.08.2015. Уговор за 
пројекат под називом 
„Набавка контејнера 
за одлагање отпада“. 

Укупна вриједност 
пројекта износи 

28.423 КМ, од чега ће 
Фонд обезбиједити 

14.000 КМ, а 
остатак средстава 
биће обезбијеђен 

из буџета Града 
Требиња.
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Импресум: 

„Градски билтен“ је електронски 
информатор Градске управе 

града Требиња. Излази мјесечно.
Билтен припрема: Канцеларија за 

односе с јавношћу.
 

Адреса: 
Вука Караџића бр.2

Требиње 89101
Босна и Херцеговина

 Ел. пошта: 
grad@trebinje.rs.ba

 Телефон: 
+ 387 59 273 460

 Факс: 
+ 387 59 260 742

http://www.trebinje.rs.ba




