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Страна 1 

 

 

Велики народни сабор на Зубачким Ублима биће одржан овог викенда, 5. 

и 6. августа. 

 

Посјетиоце требињског излетишта, на централном дијелу манифестације, у суботу 

вече, 5. августа, забављаће популарни извођач народне музике Миломир 

Миљанић – Миљан, требињска фолкорна друштва и народни гуслари. 

Културно-забавни програм и традиционало дружење на тромеђи отвориће 

обраћања званичника – градоначелника Требиња Луке Петровића, те представник 

сусједне општине Херцег Нови. 

Почетак програма је за 21:00 час, а за све заинтересоване грађане биће 

обезбијеђен бесплатан аутобуски превоз – са паркинга испред зграде 

„Електропривреде РС“. 

У недјељу, 6. августа, у цркви Светог деспота Стефана биће служена света 

литургија, те положено цвијеће на споменик Војводи Луки Вукаловићу. 

Аутобус полази испред Електропривреде у 18:00ч, 19.30ч. Повратак у 

00:30ч. 
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Заједничко сјећање на егзодус над Србима: Република Српска и Србија 

обиљежавају Дан сјећања на страдале и прогнане у акцији “Олуја” 

 

Државном манифестацијом Дан сјећања на страдале и прогнане Србе у оружаној 

акцији “Олуја”, Република Србија и Република Српска ће ове године заједнички 

обиљежити егзодус над Србима који се догодио прије тачно 22 године, када је из 

Хрватске протјерано више од 220 000 Срба, а неколико хиљада убијено и нестало. 

 

Дан сјећања ће бити организован на Ветернику, у Новом Саду, 4. августа, у 20.00 

часова, гдје ће се окупити бројни званичници Републике Српске и Републике 

Србије, представници Српске православне цркве и грађани који ће заједно 

изразити сјећање и одати помен страдалим Србима. 

 

Присутнима ће се, поводом годишњице Српског страдања, обратити предсједник 

Републике Српске Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић. 
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Помен ће 4. августа бити одржан и широм Републике Српске – Бањалуци, Новом 

Граду и на Петровачкој цести. 

 

Служен парастос за страдале Србе у „Олуји“ 

Умировљени епископ захумско–херцеговачки и приморски Атанасије данас је у 

Саборном храму служио парастос за невино пострадале жртве у прогону српског 

народа током војне акције „Олуја“ на подручју Републике Српске Крајине и 

Хрватске. 

 

Парастосу су присуствовали градоначелник Требиња Лука Петровић и замјеник 

градоначелника Мирко Ћурић. 
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У Саборном храму сваке године служи се парастос за пострадале Србе у „Олуји“. 

 

Злочиначка хрватска војно-полицијска акција кодног имена „Олуја“, у којој су 

учествовале и једнице Петог корпуса такозване Армије БиХ, те ХВО-а, почела је 4. 

августа 1995. године и током неколико дана убијено је око 2.000 Срба, махом 

цивила. 

 

Са подручја Лике, Баније, Кордуна, сјеверне Далмације, које су биле зоне под 

заштитом УН, протјерано је више од 200.000 Срба са својих вијековних огњишта. 

 

Градоначелник Требиња Лука Петровић у суботу 5. августа, састао се са 

представницима Херцег Новог 

Састанку су присуствовали, предсједник општине Херцег Нови Стеван Катић, 

предсједник скупштине и шеф кабинета начелника општине Херцег Нови, замјеник 

градоначелника Мирко Ћурић, директор Центра за социјални рад Грубач 

Борислав, предсједник скупштине Града Требиња Бањак Драгослав и његов 

замјеник Шапурић Бојан. 
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На овом састанку размјењена су искуства рада администативне службе општине Х. 

Нови и Града Требиња. 

 

“У име Градске управе, своје лично име и у име свих грађана Требиња желим да 

изразим задовољство и пожелим добродошлицу представницима општине Херцег 

Нови, ово је већ шеста деценија како се организује комшијско сусретање на 

тромеђи, општина Херцег Нови и Требиње су увијек имали добре пријатељске 

односе, радићемо на побољшању како политичких тако и пословних односа“, 

рекао је градоначелник Петровић. 
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Комунална полиција санкционисала лице које је изазвало пожар у 

рејону села Струјићи (Попово Поље) 

 

Дана 05.08.2017. године, на основу информације Територијалне ватрогасне 

јединице Требиње и координационог тима за борбу против пожара, комунална 

полиција је одмах изашла на терен и констатовала да је дошло до изазивања 

пожара усљед непрописног паљења ватре на отвореном простору од стране лица 

Љ. Р. којем је од стране комуналне полиције изречен прекршајни налог. 

 

Из одсјека за комуналну полицију апелују на грађане да у наредном периоду 

избјегавају паљење ватре на отвореном. 

 

Фонд за дјечију заштиту РС, у сарадњи са Центром за социјални рад 

организује љетовање за дјецу из Требиња 

Фонд за дјечију заштиту РС, у сарадњи са требињским Центром за социјални рад, 

реализује пројекат дјечије социјализације у оквиру кога из Требиња данас на 

љетовање у Бечиће одлази укопно 16-оро дјеце, узраста од 7-14 година. 



Август 2017. [TYPE THE DOCUMENT TITLE] 

 

Страна 8 

 

 

Фонд за дјечију заштиту РС покриће комплетне трошкове боравка и хране за дјецу 

током наредних 10 дана љетовања. 

 

Директор Центра за социјални рад Требиње Борислав Грубач каже да је ово 

одлична прилика да се дјеца социјализују и друже, учествују у различитим 

радионицама и похађају школу пливања. 

“Фонд за дјечију заштиту годинама уназад финансира одлазак дјеце на љетовање 

из свих општина/градова Републике Српске. Центар за социјални рад Требиње се 

налази у улози реализатора овог пројекта. У том смислу смо пружили стучну 

помоћ при прикупљању неопходне документације за пријаву и помогли при 

обради захтјева. Центар за социјални рад је дјеци омогућиио и ланч пакете и 

освјежавајуће напитке за пут,” каже директор Центра за социјални рад Требиње и 

додаје да ће са дјецом у пратњи бити два психолога. 

 

Током љетовања, за дјецу ће бити организована школа пливања, различите 

радионице и активности. 
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Вриједна донација из Швајцарске 

Требињском Дому пензионера, Болници Требиње, Дому здравља и удружењима 

која окупљају особе са инвалидитетом данас је стигла вриједна донација из 

Фрибурга у Швајцарској. 

 

Иницијатор хуманитарне акције за здравствене установе у Требињу био је Петар 

Алексић, кошаркашки тренер швајцарског Фрибурга и бивши селектор 

репрезентације ове земље. 

 

Донација се састоји од комплетно опремљених 30 аутоматизованих лежајева, 22 

ходалице и 8 колица. 

 

Захваљујући се на вриједној донацији, градоначелник Лука Петровић истакао је да 

ће ова опрема бити распоређена установама у Требињу којима то буде 

најпотребније. 
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„Захваљујемо се породици Алексић и Требиње ће знати да поштује њихов хумани 

чин“, рекао је он. 

 

Сања Алексић, супруга прослављеног требињског кошаркаша, рекла је да је ово 

њихова прва хуманитарна пошиљка. 

 

„Имамо пуно конатакта у Швајцарској и надамо се да ћемо и у наредном периоду 

организовати још сличних акција“, рекла је она. 

 

На вриједној помоћи из Швајцарске захвалила је и Мара Чихорић, из службе за 

рачуноводство и финансије у Дому пензионера, која је истакла да је у овој 

установи преко 50 корисника зависних од туђе помоћи, којима ће ова опрема пуно 

значити. 
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Породица Бошњак на пријему код градоначелника Луке Петровића 

У Градској управи Требиње данас је уприличен пријем за Новку и Ранка Бошњак 

који су недавно Граду Требињу поклонили фонтану на новоизграђеном кружном 

току код Ватрогасног дома, односно у близини будућег локалитета Палате правде. 

 

Породицу Бошњак примио је градоначелник Требиња Лука Петровић и овом 

приликом уручио захвалницу за великодушни гест према Граду Требињу. 

 

“Град Требиње се неизмјерно захваљује породици Бошњак на идеји о изградњи 

фонтане у кружном току. Приликом реконструкицје Главне улице, коју је Град 

завршио у мјесецу марту ове године, породица Бошњак је предложила изградњу 

фонтане у близини локалитета будуће Палате правде. Град Требиње изузетно 

цијени патриотски гест породице Бошњак и искрено се захваљујемо на томе,” 

рекао је градоначелник Петровић. 
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Како је данас истакао Ранко Бошњак, породица је имала жељу да учини “нешто 

трајно и лијепо за град”, а још је у плану и уградња додатних свјетлосних ефеката 

на фонтани. 

Одржан састанак Координационог тима за израду средњорочног Плана 

капиталних инвестиција 2017 – 2022 

У Градској управи Требиње данас је одржан састанак Координационог тима за 

израду средњорочног Плана капиталних инвестиција 2017-2022. 

Циљ састанка је била анализа пристиглих приједлога пројеката и припрема 

Нацрта плана средњорочних капиталних инвестиција за наредну сједницу 

Скупштине града Требиња. 
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Према информацији Координационог тима, у Градску управу је пристигло око 140 

различитих пројектних приједлога мјесних заједница, грађана, предузећа и 

осталих. 
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Јавни позив послодавцима за коришћење средстава по Програму 

подршке запошљавања дјеце погинулих бораца 
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Школа лидера за викенд у Требињу: Додик и Цвијановић најавили 

долазак 

У организацији Уније студената Републике Српске, а у  оквиру манифестације 

„Дани младих“ сутра и у суботу  у Требињу се одржава „Школа лидера“,  

дводневни  семинар о лидерству  током којег најеминентније личности из 

политичког, културног и јавног живота Републике Српске и региона  знање и 

искуство преносе на студентске представнике  оба јавна универзитета у Српској. 

 

Првог дана семинара предавања ће одржати градоначелник Требиња Лука 

Петровић и Илинка Унковић, професор Факултета за производњу и менаџмент 

Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

Наредног дана о лидерству ће говорити предсједница Владе РС Жељка 

Цвијановић, владика захумско-херцеговачки и приморски Григорије и Ненад 

Нешић, директор Јавног предузећа Путеви Републике Српске. 
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Како је најављено из Уније студената, у суботу,  у амфитеатру Херцеговачке 

Грачанице, предавање би требао да одржи и предсједник Републике Српске 

Милорад Додик. 

 

ПОД КОНТРОЛОМ ВАТРА У ПОПОВОМ ПОЉУ 

Велики пожар у рејону села Жаково и Туље у Поповом пољу ноћас је стављен под 

контролу. 

 

Командир требињске Територијалне ватрогасне јединице Трипо Ћук рекао је Срни 

да је хеликоптер Оружаних снага БиХ јутрос гасио кракове пожара на 

неприступачном терену у рејону планине Бјеласница, гдје је ватра, такође, 

локализована. 

 

“Ватрогасци су и јутрос на терену и контролишу да се ватра поново не распламса”, 

каже Ћук. 
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У пожару у рејону Поповог поља, који је избио у понедјељак, 7. августа, у 

вечерњим часовима, изгорјело је више од 20 километара квадратних шуме и 

ниског растиња, а ватра је у више наврата пријетила и селима Жаково и Туље. 

 

Позив из Скупштине града: Уљепшајмо град и покажимо гостољубље 

Предсједник Скупштине Града Драгослав Бањак позвао је грађане 

Требиња да за славу града и саборног храма уљепшају град и покажу 

традиционално гостољубље. 

 

Поштовани грађани, 

 

На Дан Светог Преображења Господњег, 18. и 19. августа, Град Требиње и 

Саборни храм славе крсну славу. 

 

Прилика је то да се у што већем броју окупимо и изађемо на улице и тргове свога 

града, како бисмо заједнички прославили овај велики празник. 
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Тога дана у Требиње ће стићи многобројни гости. 

 

Очистимо наша дворишта и улазе, уредимо балконе. У празничној ноћи 

освијетлимо наше станове, а надлежни из Електро-Херцеговине уложиће додатне 

напоре да адекватно освијетле улице нашег града. 

 

Покажимо да Требиње има уређене трговине са лијепо дизајнираним излозима, 

чисте угоститељске објекте са прекрасним баштама и љубазним грађанима. 

 

Помозимо надлежном предузећу који брине о чистоћи Града да уреди улице, 

тротоаре, паркове, обалу Требишњице. 

 

Дочекајмо са поштовањем и љубављу све наше госте, управо онако како смо то и 

до сада чинили и како нам традиција налаже. 

 

Предсједник Скупштине Града Драгослав Бањак 

 

У НАРЕДНИХ ШЕСТ ГОДИНА ПЛАНИРАНО 129 МИЛИОНА КМ 

ИНВЕСТИЦИЈА 

Скупштина града Требиња усвојила је данас на првој тематској сједници Нацрт 

средњорочног плана капиталних инвестиција за период од 2017. до 2022. године, 

којим је предвиђено да се у изградњу и санацију привредне, саобраћајне, 

комуналне и друге инфраструктуре, објеката и јавних површина у том периоду 

уложи 129 милиона КМ. 
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Новац ће бити обезбијеђен из буџета града, кредитима, те различитим грантовима 

и донацијама. 

Градоначелник Требиња Лука Петровић рекао је да је ово први плански документ 

којим град Требиње дефинише капиталне инвестиције. 

 

“План има више од 120 ставки у које ће град у наредних шест година уложити 46 

милиона КМ, а из донација и грантова јавних предузећа и Владе Републике Српске 

биће уложено 83 милиона КМ”, појаснио је Петровић. 

 

Он је додао да ће највише новца бити уложено у инфраструктурне пројекте 78 

милиона КМ, јер ће на тај начин бити повећана вриједност требињске имовине и 

обезбијеђен већи прилив у градски буџет, што омогућава отварање нових објеката 

и радних мјеста. 

 

“Желимо да сваки наредни буџет Требиња буде развојни”, истако је Петровић. 
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Према овом плану, у наредних шест година нови привредни замах Требиње 

очекује путем инфраструктурног опремања пословних зона Волујац, Ново Требиње 

и Бањевци, те путем пројеката подршке развоју аграра и туризма, гдје су 

требињски потенцијали још недовољно искоришћени. 

Најважнији инфраструктурни пројекти су изградња источне обилазнице, као и 

завшетак реконструкције и проширења водоводног и канализационог система и 

градња градске гараже. 

 

Као најзначајнији туристички пројекат план капиталних инвестиција препознао је 

реконструкцију Старог града, обнављање насеља Крш, реконструкцију требињске 

пијаце, као и изградњу града на Црквини и вјерског комплекса у Мркоњићима, 

родном мјесту Светог Василија Острошког и Тврдошког. 

 

Нови туристички изглед Требиња обезбиједиће измијештање потопљеног моста 

краља Александра из Горичког језера на локалитет низводно од Брегова. 

 

У план су уврштени и приједлози за изградњу ботаничке баште са аутентичним 

херцеговачким културама, отварање ауто-кампова, као и постављање жичара за 

брда Црквина, Страч и Гљива изнад Требиња. 

 

Планирана је и градња хипо рехабилитационог центра на Зубцима код Требиња, 

нових дјечијих вртића и нове зграде Гимназије “Јован Дучић” и истраживачке 

станице у Згоњеву код Требиња, као и обнова запуштених школа у селима. 

 

Опозиција је на данашњој сједници Скупшине града истакла да није реално да се 

оствари план инвестиција у Требиње у наредних шест година, те да је он “само 

списак жеља грађана”. 
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ПОСЈЕТА ШЕФА МИСИЈЕ ОСЦЕ-А ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ТРЕБИЊА 

Градоначелник Требиња Лука Петровић примио је данас Шефа мисије ОСЦЕ-а у 

БиХ Џонатана Мура. Ово је била опроштајна посјета градоначелнику и граду 

Требињу, јер 1. септембра Мур завршава свој мандат у БиХ. 

 

У оквиру данашње посјете, учесници састанка су размијенили искуства и 

мишљења, а Мур је истакао да су његова предвиђања за БиХ реалистична и да 

локалне заједнице имају велику снагу да покрену корисне иницијативе и предузму 

конкретне кораке за унапређење живота грађана у градовима или општинама. 

 

“Конкретно у вашој локалној заједници видимо позитивне промјене, посебно у 

сфери промоције добрих односа и суживота свих грађана,” рекао је Мур у 

разговору са градоначелником Петровићем. 

 

С друге стране, градоначелник Требиња Лука Петровић је изразио задовољство 

што је Шеф мисије ОСЦЕ-а препознао нову политику добрих односа у Требињу. 
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“Охрабрујуће је што амбасадор Мур посматра цијелу ситуацију позитивно и своју 

анализу стања формира на реалним основама. Овдје су се односи међу људима 

значајно поправили, а тензије – које су биле врло изражене претходних година – 

смо већ успјели спустити до минимума. У Требињу се суживот поправио и то се 

јасно види,” рекао је градоначелник Требиња. 

 

У име Града Требиња, градоначелник Петровић је данас уручио пригодне поклоне 

Муру, у знак захвалности за његово залагање и предан рад током мандата на 

позицији Шефа мисије у БиХ. 

 

Џонатан Мур ће данас и сутра боравити у Требињу и бити гост на обиљежавању 

славе Града и Црквене општине Требиње – Светог Преображења Господњег. 
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Позив за Јавну расправу о Средњорочном плану капиталних инвестиција 

2017-2022 

Обавјештавамо заинтересовану јавност да ће дана 23.8.2017. године, у Градској 

управи Требиње, с почетком у 14 часова, бити одржана Јавна расправа о 

Средњорочном плану капиталних инвестиција 2017-2022. 

 

Позивамо заинтересоване грађане и правна лица да учествују у Јавној расправи. 

Документација у прилогу: 

                -Нацрт средњорочног плана капиталних инвестиција 2017-2022 

         -Динамички приказ Средњорочног плана капиталних инвестиција 2017-2022 
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Пројекат ОПЕЦ 2: У току завршетак стамбене јединице у Требињу 

У оквиру Пројекта реконструкције стамбеног фонда ОПЕЦ 2, које спроводи 

Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске, у току је 

завршетак реконструкције једне стамбене јединице у Требињу, за што је 

Министартсво издвојило укупно 51.932 КМ. 

 

Овим поводом, јутрос је у Градској управи Требиње одржан састанак представника 

Министарства за избјеглице и расељена лица РС са замјеником градоначелника 

Требиња Мирком Ћурићем и члановима градске Комисије за примопредају радова. 

 

На састанку је констатовано да су у току завршни радови на објекту, које су 

представници Министарства и Комисије данас обишли. По завршетку свих радова, 

уговорне стране ће потписати записник о примопредаји. 
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У оквиру Пројекта ОПЕЦ 2 реконструисано је укупно седам стамбених јединица, и 

то у четири града у РС – Братунац, Фоча, Калиновик, Требиње, у укупној уговорној 

вриједности  од 319.900,66 КМ – коју је у потпуности финансирало Министарство 

за избјеглице и расељена лица РС. 

 

Одржана Јавна расправа о Средњорочном плану капиталних инвестиција 

2017-2022. 

У Градској управи Требиње данас је одржана Јавна расправа о Средњорочном 

плану капиталних инвестиција 2017-2022. 

 

У расправи су учествовали грађани и правна лица чији ће приједлози и сугестије 

бити размотрени у наредном периоду. 
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Након јавне расправе, Средњорочни план капиталних инвестиција 2017-2022. би 

требало да се нађе на дневном реду Скупштине града Требиња. 

 

Фонд солидарности новчано помаже ученике подручних школа 

На основу одлуке градоначелника Требиња Луке Петровића, до краја ове и у пет 

мјесеци наредне године око 130 ученика подручних одјељења требињских 

основних школа у Ластви, Петровом пољу, Љубомиру и Дражин Долу добијаће 

мјесечну новчану помоћ, која ће се финансирати из средстава Фонда 

солидарности Града Требиња. 

 

Како је појаснио Мирко Ћурић, замјеник градоначелника Требиња, основни 

критеријум за додјелу помоћи јесте да ученик похађа подручну школу и да је 

један или оба родитеља незапослен, при чему је износ мјесечне помоћи у случају 

да је један од родитеља дјетета незапослен 75, а ако су оба родитеља 

незапослена – 125 КМ. 
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„Оно што је градску управу подстакло на овакав потез јесте податак да све више 

дјеце из приградских и руралних подручја жели да похађа школу у градским 

школама, села и приградска насеља нам тако постају пуста, што повлачи укидање 

подручних одјељења  и губитак посла за наше просвјетне раднике. У разговору са 

представницма мјесних заједница и грађанима закључили смо да су родитељима 

финансије основни проблем и да им на овакав начин можемо олакшати 

школовање дјеце“, истиче Ћурић. 

 

Он додаје да ће се средства исплаћивати преко Фонда солидарности, што је, како 

је навео, веома битно јер људи који уплаћују средства у Фонд желе да знају у које 

сврхе се тај новац користи. 

 

„Ово је нешто што треба Требињу, сматрам да овакви потези треба да буду 

примјер и осталим градовима и општинама да ураде нешто слично“, каже Ћурић. 

 

Рок за подношење докумената за добијање мјесечне новчане помоћи за ученике 

подручних одјељења основних школа на протокол Града Требиња је 30. 

септембар, а потребни су: извод из матичне књиге рођених, ЦИПС-ова пријава 

пребивалишта за дијете и родитеље, потврда са Завода за запошљавање о 

незапослености једног или оба родитеља, кућна листа и потврда из школе о 

похађању наставе у подручним одјељењима. 

 

Аграрни фонд Града Требиња подијелио мед 

На овогодишњој манифестацији ,,Сајам меда и вина Требиње 2017,, у 

организацији Града Требиња и Аграрног фонда Града Требиња, представили су се 

домаћи пчелари и произвођачи пчеларских производа, као и домаће винарије. 

Традиционална дегустација меда, вина и домаћег пршута, није ни овај пут 

изостала. 
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У оквиру сајма организован је караван домаћих производа под покровитељством 

Привредне коморе под називом “Наше је боље”уз учешће реномираних 

произвођача из Републике Српске: Елмар, Витинка, Бањалучка пивара, ОМ 

импекс, Бонито, Мљекара Пађени, Имел, Пчелица Маја, и др. 

Kао и ранијих година, котизација за учеснике Сајма меда и вина била је 2 кг меда. 

Ове године је прикупљено поред 38 кг меда, још и 30 медењака. 

 

Запослени Аграрног фонда Града Требиња данас су уручили  удружењу ,,Сунце 

нам је заједничко,, 14 кг меда са медењацима, ЈУ ,,Дом пензионера,, 10 кг меда и 

ЈУ ,,Дјечији вртић Наша радост,, 14 кг меда. 
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Требиње успјешно презентовано у Измиру – очекују се договори о 

сарадњи 

Службена посјета градске делегације Требиња турском граду Измиру донијеће 

нове видове сарадње Граду Требињу – оцјенили су чланови наше делегације који 

су у Турској боравили прошле недеље и састали се са представницима више 

турских градова и општина, те представницима привредних комора. 

 

Делегација Требиња, коју су чинили градоначелник Лука Петровић, предсједник 

Скупштине Драгослав Бањак, начелник Одјељења за просторно планирање Марко 

Рикало и директор Агенције за развој МСП Дражен Бошковић, је у Турску 

отпутовала на позив почасног конзула БиХ у Турској Кемала Бајсака који је са 

својим сарадницима био домаћин цјелокупне посјете. Трошкове путовања и 

боравка за нашу делегацију сносили су турски домаћини. 

 

У оквиру посјете, градоначелник Требиња Лука Петровић састао се са 

градоначелником Измира, начелником турске Општине Фоча и предсједницима 

Привредне коморе егејске регије и Трговинске коморе егејске регије. Поред ових 

састанака, наша делегација је била гост на Сајму привреде у Измиру. 
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Предсједник Скупштине Драгослав Бањак позитивно је оцијенио посјету Турској, 

те рекао да је увјерен да ће она дати позитивне резултате, али да ће Требиње и 

даље тражити сараднике и инвеститоре како у европским, тако и ваневропским 

земљама. 

 

Очекује се да ће делегације Индустријске привредне коморе и Трговинске коморе 

егејске области узвратити посјету Требињу већ у октобру, када ће се даље 

разговарати о пројектима које је требињска делегација презентовала у Измиру. 

 

Градоначелник обишао пожаришта: Пожари подметнути, за пиромане 

високе новчане казне 

Пожар у Биограду код Требиња,  који је  данас за свега 20 минута  захватио 

неколико хектара  ниског  растиња је подметнут, тврди градоначелник Требиња 

Лука Петровић. 

 

Он сматра да је одговорност на судијама, пошто ватрогасци, полиција и 

Тужилаштво ураде свој део посла, као што је био случај са хапшењем два 

осумњичена за подметање пожара у селу Жаково у Поповом пољу. 
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„Мислим да је сва одговорност на суду што су пустили на слободу особе које су 

осумњичене  за подметање пожара и за које је Окружно тужилаштво у Требињу 

предложило једномесечни притвор. Овдје судови не могу да се крију, они морају 

да штите грађане и имовину грађана, а не да кажу да неко није крив. Наше 

службе,  полиција и Тужилаштво су увидели ситуацију,  а суд је урадио онако како 

не треба. Интересује ме шта ће одговорити судија који није одредио притвор“, 

рекао је Петровић приликом посјете пожаришту у селу Биоград код Требиња. 

 

Петровић је навео да ће сви који се ухвате да изазивају пожар бити кажњени и од 

стране инспекције и комуналне полиције, а те новчане казне неће бити мале. 

 

Он је истакао да је од почетка пожарне сезоне до данас било  180 интервенција, 

те да су припадници ватрогасних  јединица  Требиње и Ластва, цивилне заштите и  

радници Центра за газдовање кршом стално на терену. 

 

Градоначелник Требиња је најавио  да ће Градска управа  данас  упутити  захтев 

Влади РС за помоћ због велике површине опожарене територије и великог броја 

пожара у последње време на подручју Требиња. 

„Очекујмо да ће Влада РС, у складу са могућностима,  помоћи у санирању  

несагледивих последица и давању надокнада  мјештанима који су остали без 

пољопривредних површина и пашњака“, истакао је Петровић. 

 

Он је додао да је Град ТребињЕ  обезбиједио нових шест хиљада КМ за додатну 

опрему за напртњаче, одјећу и обућу за ватрогасце и подсјетио да је раније 

формирално координационо тијело, које успјешно  у сваком тренутку  координише 

преко 80 људи. 

 

„Не може се рећи никада да је довољно опреме, јер се она много прије потроши у 

кршевитом крају, каква је Херцеговина“, каже Петровић. 
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Он је истакао да је понекад  немогуће ангажовати хеликоптерски сервис, јер се, 

као данас у Биограду пожари шире великом брзином  и ту треба људство на 

терену. 

 

„Ово је  једна од најтежих година због велике суше и вјетрова који су чести и који 

брзином шире пожар. Уколико буде настављена оваква ситуација ангажоваћемо 

добровољце“,  каже Петровић. 

 

У Требињу је данас активно више пожара, а осим Биограда, гдје су куће 

одбрањене од ватрене стихије, ватра је избила и у рејону Јасена и претила да уђе 

у масив планине Леотара, а јучерашњи пожар у Дубочанима опет се активирао. 

 

„Не знамо које је пожариште теже. У Биограду је пламен висок од 30 до 40 метара 

долазио до села  и куће су актвино брањене неколико сати. У свим пожарима су 

угрожени објекти и имања, али успјевамо,  за сада,  да их одбранимо“, рекао је  

Миодраг Батинић, координатор тима за праћење и руковођење активностима на 

пожариштима. 
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Градоначелник Петровић честитао Курбан Бајрам 
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