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Просвјетним радницима и ученицима желим срећан почетак нове школске 

године (фото) 

У три требињске основне школе данас је почела наства у школској 2017/2018. години, а 

пои први пут у школске клупе сјело је 285 првачића. 

 

Градоначелник Петровић обишао је Основну школу у Полицама “Вук Караџић” и Основну 

школу у Горици “Свети Василије Острошки”. 

Приредбом у фискултурној сали Основне школе „Јован Јовановић Змај“, у коју је уписано 

120 првачића, распоређених у пет одјељења, свечано је приређена добродиошлица 

ђацима првацима. 

Испред Градске управе првачићима је срећан почетак пожелио градоначелник Требиња 

Лука Петровић . 

 

„Задовољство ми је да се осјећате лијепо на први дан школе, да школу заволите и то је 

оно што треба да памтите и што ће вам остати у трајном сјећању. Ово је ваш први праг у 
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животу и требате га закорачити са срећом и радошћу, јер  ћете одавде стварати ваше 

нове животе, нове каријере и нова радна мјеста“, поручио је градоначелник Петровић. 

Дарко Јегдић, директор Основне школе „Јован Јовановић Змај“ истакао је да ова 

требињска школа традиционално организује приредбу сваког 1. септембра, са идејом да 

на забаван начин приближе школу малишанима. 

 

„У централну школу у Бреговима ове године уписано је 119 ђака првака, двадесетак више 

у односу на протеклу школску годину,  једно дијете у специјално одјељење, два првака у 

подручном одјељењу Ластва и једног у одјељењу Љубомир.“, рекао је Јегдић. 

 

Приредбу за добродошлицу првачићима уприличили су игром и пјесмом ученици ове 

школе, а након тога првачићима су представљене наставнице које ће их водити у 

наредним годинама. 

 

У Саборном храму вечерас ће у 19 часова бити служен молебан за почетак нове школске 

године. 
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Поводом почетка нове школске године, припадници Полицијске управе Требиње проводе 

републичку кампање „Возачи, школа је за нас, опрез је за вас“, ради што безбједнијег 

учешће ђака у саобраћају током цијеле школске године у Републици Српској. 

 

ПУ  Требиње апелује на све возаче да поштују законске прописе у саобраћају и да на тај 

начин чувају најмлађе учеснике. 

 

Позив за јавне расправе за планска рјешења: Абазовина-Студенац, 

Брегови, Брегови 2 

Обавјештавају се заинтересоване стране да ће се јавне расправе за планска 

рјешења измјена дијела регулационог плана Абазовина-Студенац, Брегови и 

Брегови 2 одржати 7.9.2017. године у терминима 8.30х, 10х и 12х. Документи 

позива са детаљима се налазе у прилогу. 

 

Абазовина 
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Брегови 

Брегови 2 

 

Градска управа Требиње обезбједила свеске за основце 

За успјешан почетак нове школске године, Градска управа Требиње је за све 

основце обезбиједила 3000 свесака које су данас преко Савјета мјесних заједница 

уручене ученицима. 

 

Свеске су подијељене ђацима од првог до деветог разреда. 
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Градоначелник Требиња Лука Петровић упутио писмо захвалоности 

предсједнику Републике Србије 

Поводом недавне одлуке предсједника Републике Србије Александра Вучића и 

Владе Републике Србије да пруже подршку грађанима и институцијама Републике 

Српске те најављене изградње вртића у Требињу, градоначелник Требиња Лука 

Петровић упутио је писмо захвалоности предсједнику Републике Србије. 

 

У писму градоначелника Требиња се каже: 

 

“У име Града и грађана Требиња, желим изразити дубоку захвалност за најављену 

инвестицију Владе Републике Србије у Требињу. 

 

Ваша недавна одлука да различитим активностима подржите народ и институције 

Републике Српске наишла на широко одобравање у Републици Српској и 

потврдила снажан однос између Вас – као предјседника Републике Србије, и 

предсједника Републике Српске г-дина Милорада Додика. 
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Желим вам пренијети позитивне утиске грађана Требиња и рећи да сте својим 

великодушним гестом још једном потврдили да Република Србија и даље његује 

снажну културолошку и братску спону са Републиком Српском те да су односи и 

сарадња између Србије и Српске најснажнији до сада. 

 

И овога пута сте на највеликодушнији начин показали да бринете о српском 

народу, гдје год он настањен био, што нас јако радује, јер грађани Републике 

Српске у Србији виде пријестоницу српства и вјековног заштитника.” 

 

Вртић капацитета 80 мјеста, од чега 20 за јаслице, биће изграђен у насељу Горица 

у Требињу. 

 

Из надлежног одјељења Градске управе Требиње кажу да идејни пројекат за 

изградњу вртића већ постоји. 

 

ОПОЖАРЕНО 9.100 ХЕКТАРА, ШТЕТА ГОТОВО 1,3 МИЛИОНА КМ 

 

Катастрофални пожари овог љета захватили су површину од 9.100 хектара на 

подручју града Требиње, а директна и индиректна штета процијењена је на 

1.272.000 КМ, речено је данас на састанку градоначелника Требиња Луке 

Петровића са руководством Јавног предузећа “Шуме Српске”. 
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Усљед великих пожара смањене су и зелене површине, те проузрокована огромна 

штета, а најсушнија година у посљедње четири деценије доприноси да је 

озелењавање много скупље него у другим подручјима Српске. 

 

Петровић је навео да је сачињен комплетан извјештај у којем су дефинисане 

директна и индиректна штета и истакао да ће тај документ бити упућен Влади 

Републиике Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и 

“Шумама Српске” да би се учинило све да ова штета буде санирана. 

 

“Првенствено ће нам бити циљ да умањимо директну штету, односно ону 

коју су пожари причинили људима”, каже Петровић. 

 

Он је указао да у извјештајима није наведено да је потребна додатна опрема за 

дјеловање у случају пожара, истичући да ће град Требиње заједно са Ватрогасним 

савезом и Цивилном заштитом Српске правити планове за обнављање опреме и 

механизације. 
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“Сагласили смо се да буде сачињен акт о процјени ризика уз учешће шумара из 

предузећа `Шуме Српске` који ће нам сугерисати како да вршимо оплемењивање 

зелених површина”, рекао је Петровић новинарима након састанка. 

 

Он је истакао да је посебно важно да “Шуме Српске” дају финансијску подршку, 

првенствено расаднику који послује у оквиру Центра за газдовање кршом и да се 

ту узгоје културе којима би се могла оплеменити опожарена површина на подручју 

Требиња. 

 

Петровић каже да је сигурно да ће “Шуме Српске” помоћи да се Центар за 

газдовање кршом прошири новим културама, које ће се моћи продавати широм 

Републике Српске и региона, чиме ће се остваривати добит. 

 

“Посредством Центра ћемо и у наредном периоду одржавати комуникацију са 

`Шумама Српске` јер желимо да овај центар развија и пошумљавање површина и 

да то буде годишња пракса”, рекао је Петровић и додао да је Херцеговина једна 

од најугроженијих регија када је ријеч о угрожености зелених површина. 

 

Он је навео да град има озбиљне планове и стратегију за унапређење зеленила и 

заштите животне средине, чему до сада није била посвећена велика пажња. 

 

“То је област коју су подржале и међународне институције, а град Требиње ће 

аплицирати са својим пројектима”, рекао је Петровић. 

 

Генерални директор “Шума Српске” Ристо Марић истакао је да ће ово предузеће 

путем Центра за газдовање кршом у Требињу и локалним заједницама које су 

претрпјеле штету од пожара учествовати са знатним средствима, напомињући да 

ће посебно бити ангажовано на опремању Центра за газдовање кршом, односно у 

развијању култура које могу опстати на овом подручју. 
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Он је навео да опожарене површине “Шума Српске” износе око 22.000 хектара, те 

да је индиректна штета око два милиона КМ, док ће са директном бити много 

већа. 

 

Марић је напоменуо да ће се од Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске тражити да издвоји знатан дио средстава 

намијењих проширеној репродукцији која би уложила посебно у Херцеговину, која 

је специфично поднебље. 

 

Он каже да ће стручњаци сагледати које су то културе које могу да поднесу високу 

температуру и дужи сушни периоди. 

Предсједник Надзорног одбора “Шума Српске” Биљана Марковић истакла је да 

овај одбор показује разумијевање за све проблеме на подручју Требиња настале 

због великих пожара, изражавајући задовољство што градоначелник има много 

добрих идеја, не само о овом питању, већ и када је ријеч о унапређењу града. 

 

“Надзорни одбор и управа предузећа спремни су да заједно са градом Требиње 

аплицирају за међународна средства и пројекте”, рекла је Марковићева и додала 

да ће све идеје које буду предочене Надзорном одбору бити подржане. 

 

Она је навела да је ријеч о проблемима који се не могу рјешавати ад хок већ је за 

то потребно вријеме. 

 

“Покушаћемо другачијим избором садница и растиња да спријечимо природне 

посљедице које би могле да наступе”, рекла је Марковићева. 
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Принц и принцеза Карађорђевић у посјети градоначелнику Требиња 

Градоначелник Требиња Лука Петровић данас је у кабинету угостио принца 

Михајла и принцезу Љубицу Карађорђевић. 

 

Градоначелник Петровић упознао је породицу Карађорђевић са тренутни радом и 

планом Градске управе, такође градоначелник их је упознао са туристичким и 

инвестиционим потенцијалом који нуди бисер Републике Српске. 

 

Овом састанку присуствовао је и предсједник скупштине Града Требиња Драгослав 

Бањак. 

Породица Карађорђевић протеклих дана одмарала је недалеко од Требиња, у 

насељу Иваница као гости компаније „Бозхолидаyс“ одакле су имали диван поглед 

на плави Јадран. 

 

Послије обиласка градске пијаце, стогодишњих Платана, манастира Тврдош и 

Херцеговачке Грачанице принц и принцеза су одушевљени Требињем. 

„Приликом боравка у Требињу, осјетио сам мир и благостање, ово је заиста дивно 

мјесто, овдје су дивни људи насмијани и ведри, сви су тако љубазни и услужни. 
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Можда једног дана моја супруга и ја нађемо наш мир у граду на Требишњици“, 

рекао је принц Михајло Карађорђевић. 

 

Градоначелник Петровић захвалио се породици Карађорђевић на посјети, те их 

позвао да поново буду наши гости. 

 

ГРАД ФИНАНСИРА ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ ЗА ВИСОКООБРАЗОВАНЕ 

У наредних неколико мјесеци прилику да обави приправнички или волонтерски 

стаж имаће 85 високообразованих лица која се налазе на евиденцији Завода за 

запошљавање у Требињу, уз могућност да бирају реални или јавни сектор, 

потврдио је градоначелник Лука Петровић. 

 

Да би младим образованим људима дали шансу да искористе своје знање и 

енергију, градска власт је одлучила да у цијелости финансира приправнички стаж 

у реалном или приватном сектору са минималном мјесечном платом од 500 КМ 
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годину дана или волонтерски стаж у јавном сектору, гдје неће бити примања, али 

ће се плаћати осигурање 2.100 КМ на годишњем нивоу. 

 

Незапосленим лицима понуђена је и трећа варијанта – самозапошљавање, па им 

је сугерисано да свој пројекат кандидују код Агенције за развој малих и средњих 

предузећа, који ће градска власт у цијелости подржати. 

 

Петровић је, након што је саслушао жеље и проблеме незапослених лица, истакао 

да је врло позитивно што се 85 одсто њих пријавило да хоће да ради и у реалном 

сектору, што показује да млади желе што прије да се осамостале. 

 

“Ми ћемо све њих здушно подржати. Већ на сљедећој сједници ћемо расписати 

јавни позив и свакоме од њих који су се изјаснили за релани или јавни сектор 

даћемо понуду”, рекао је Петровић. 

 

Он каже да су на разговор позвали 125 восокообразованих људи, од њих 280, а да 

се одазвало 85, напомињући да су одлучили да прво разговарају са онима који 

имају струку из реалног сектора, првенствено економије, права, технике. 

 

“Остале ћемо позвати наредних дана, а ријеч је, углавном, о особама које су 

завршиле разредну наставу, ликовну академију, филозофски факултет, српски 

језик, страни језик”, рекао је Петровић и додао да су и једни и други потребни 

Требињу и његовом развоју. 

 

 

Петровић каже да је у главном ријеч о особама које су биле на евиденцији Завода 

за запошљавање три и више година, док је десетак оних који су завршили 

школовање претходне године. 
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Он је најавио да ће ускоро почети и реализација програма за подршку стамбеног 

збрињавања младих брачних парова. 

 

У Градској управи кажу да нису заборављени ни они који немају завршен 

факултет, а налазе се на евиденцији Завода за запошљавање, подсјећајући да су 

дали инструкције Заводу да обави разговоре са тим људима, што се чини 

претходних седам мјесеци. 

 

“Анкетне листиће већ попуњавају незапослене раднице приликом поновне 

евиденције у Заводу и од њих се тражи одговор да ли желе да се преквалификују, 

доквалификују, да раде само у државном или приватном сектору или у оба”, каже 

Петровић и додаје да радници филијале Завода позивају људе када се укаже 

одговарајући посао. 

 

Он каже да се на Заводу налази више од 100 захтјева за радна мјеста и да 

раднике траже и стране и домаће фирме. 

 

Челници Градске управе поручују да нема мјеста политици ни страначкој 

опредијељености када је ријеч о запошљавању, већ је циљ да се помогне 

младима. 

 

Незапослена лица су, углавном, јединствена у размишљању да им је градска власт 

на овај начин дала шансу, те да је уважила њихове жеље да изаберу посао. 

 

Они истичу да су захвални за указану прилику и кажу да не могу да вјерују да ће 

само за неколико мјесеци моћи да зарађују, као и заснивају или шире породицу. 

 

Састанку су присуствовали и замјеник грдаоначелника Мирко Ћурић, директор 

Агенције за мала и средња предузећа Дражен Бошковић и директор Завода за 

запошљавање Требиње Драган Поповић. 
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Комунална полиција – Апел возачима да поштују правила паркирања 

У оквиру Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције, због све 

чешћег непрописног паркирања, припадници комуналне полиције, поред редовних 

послова, а у оквиру својих надлежности, контролишу и паркирање возила. 

 

У протеклих мјесец дана комунална полиција је изрекла 153 прекршајна налога за 

непрописна паркирања. 

 

Комунална полиција апелује на све возаче да не крше законске прописе када је у 

питању паркирање возила, посебно на мјестима гдје се усљед паркирања смањује 

могућност проласка пјешака, а нарочито у зонама гдје је повећано кретање дјеце. 

 

Комунална полиција ће и у наредном периоду вршити редовне контроле и изрећи 

санкције за непрописна паркирања возила. 
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Град Требиње ће ускоро активирати платформу еПатрола – “ваше 

градско око” 

Град Требиње ће ускоро активирати платформу еПатрола – “ваше градско око”, за 

пријаву, преглед и управљање пријављеним комуналним проблемима.  

 

Град Требиње је препознао важност сталне интеракције грађана и градске 

администрације у отклањању комуналних проблема у граду. На порталу Града 

Требиња (www.trebinje.rs.ba) ускоро ће бити активна платформа “еПатрола – ваше 

градско око” која ће омогућити једноставну пријаву, преглед и управљање 

пријављеним комуналним проблемима. 

 

„Без ГМО“ ускоро на херцеговачким производима 

У Требињу је данас одржан семинар о новоусвојеним смјерницама за означавање 

и контролу „ГМО-фри“ прехрамбених производа у БиХ, који за циљ има 

информисање произвођача и потрошача о значају постојања ове ознаке на 

домаћим производима. 
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БиХ је прва од 14 земаља региона која је усвојила стандарде за утврђивање 

производње и обиљежавања хране произведене без ГМО-а и стандарде за 

контролу генетички немодификоване производње засноване на ризику. 

 

Драган Брењо, замјеник директора Агенције за безбједност хране БиХ, истиче да 

је „ГМО-фри“ додатна ознака квалитета за домаће производе и да је она веома 

важна за све произвођаче који желе да подигну вриједност својих производа и да 

их као такве пласирају на подручје регије и Европске уније. 

 

„Циљ овог пројекта је да потрошач када купује производе са ознаком „ГМО-фри“ 

може бити сигуран да су они прошли додатну сертификацију и да у било којој 

фази, та храна, није била у додиру са генетски модификованим организмима“, 

истиче Брењо. 

Он наводи да је најбољи примјер храна анималног поријекла. 
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„Имамо одређене производе за које не знамо да ли су животиње од којих су 

направљени храњене генетски модификованом храном. То се прије свега односи 

на млијеко и млијечне и месо и месне производе. Ако произвођач сира жели да на 

његовом производу буде „ГМО-фри“ ознака, онда се на лицу мјеста мора 

провјерити храна и технолошки процес производње како би се утврдило да не 

садржи ГМО нити је у било каквом додиру са тим организмима“, истиче Брењо. 

 

Он истиче да је ово и један од начина додатног брендирања домаће хране и 

промоције домаћих производа. 

 

„Надам се да ће и у Требињу и овој регији произвођачи препознати важност ове 

сертификације и кренути у овај процес“, каже Брењо. 

 

Веселин Савић, директор Подручне привредне коморе Требиње наводи да је, 

посебно данас, веома важно производити здраву храну и да се таква храна много 

више цијени, како код нас тако и у свијету. 

„Сада је тренд производње здраве хране, без присутва ГМО и такви производи 

имају већу вриједност“, наводи Савић. 

 

У БиХ је забрањена употреба ГМО, а овим смјерницама биће регулисан и промет и 

употреба ГМО соје. 

 

Организатор овог семинара, коме су присуствовали херцеговачки привредници и 

предстваници инспекција је Подручна привредна комора Требиње, Агенција за 

безбједност хране БиХ и њемачки ГИЗ – Удружење за међународну сарадњу. 
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Одржан састанак са представницима Инспектората Републике Српске 

Јуче је у Градској управи одржан радни састанак са инспекторима јединице 

локалне самоуправе херцеговачке регије. Састанак је одржао замјеник 

градоначелника Мирко Ћурић. 

 

Републичка управа за инспекцијске послове проводи низ активности чији је циљ 

унапређење система инспекција у Републици Српској, те боља бовезаност 

Инспектората са инспекцијама у јединицама локалне самоуправе. 

 

Једна од активности подразумјева да Инспекторат током ове и наредне године у 

свим регијама Републике Српске одржи радне састанке са инспекторима у 

јединицама локалне самоуправе и руководиоцима организационих јединица у 

чијем саставу су градски/општински инспектори. 

 

„Наша намјера је да се у комуникацији са инспекторима и њиховим руководиоцима 

упознамо са конкретним проблемима са којим се у овом раду сусрећу инспектори и 
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инспекције у појединим јединицама локалне самоуправе, као да их упознамо и са 

кључним циљевима и задацима Инспектората, те правцима будућег развоја 

система инспекцијског надзора у Републици Српској“, рекао је Предраг Томић 

директор Инспектората Републике Српске. 

 

„Сходно томе, јуче смо у просторијама Града Требиња одржали састанак са 

инспекторатом и дали пуну подршку овом пројекту, на састанку су присуствовали 

инспектори из регије коју покрива Подручно одјељење Инспекотората у Требињу, 

рекао је Ћурић. 

 

9. сједница Скупштине Града Требиња 

 Дневни ред 

 Захтјев за учешће 

 Захтјев за годишњу акредитацију 

 Обавјештење за праћење скупштине 

 Захтјев за једнодневну акредитацију 

 Образац за пријаву присуства на скупштинској сједници физичких и правних лица 

 

Министарка Лејла Решић: Системска рјешења за вишак запослених у 

Градској управи Требиње 

 

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла Решић рекла је да 

је Град Требиње од претходне власти наслиједио огромне проблеме, првенствено 

вишак запослених, али да је врло позитивно што актуелна власт има жељу и вољу 

да нико “не остане на улици”. 

https://www.trebinje.rs.ba/wp-content/uploads/2017/09/dnevni-red-9.docx
https://www.trebinje.rs.ba/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%98%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%9B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98-%D1%81%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%97.doc
https://www.trebinje.rs.ba/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%98%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D1%83-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0.doc
https://www.trebinje.rs.ba/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5.doc
https://www.trebinje.rs.ba/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%98%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0.doc
https://www.trebinje.rs.ba/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%86-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98-%D1%81%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-1.doc
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Решићева је након састанка са градоначелником Требиња Луком Петровићем 

навела да градска власт намјерава да са тим људима ради системски, односно да 

им се обезбиједи одређена стимулативна отпремнина и да се то ријеши путем 

одређених програма самозапошљавања. 

 

Она је истакла да није намјера ни републичке ни локалне заједнице да се људи 

оставе на улици већ да буду збринути на начин да могу и даље да зараде хљеб. 

 

“Нису ти људи криви што неко прије Петровића није размишљао на квалитетан 

начин”, рекла је Решићева и подсјетила да Градска администрација има 150 

радника вишка и да Требиње по томе предњачи у Републици Српској. 

 

Она је навела да је Министарство управе и локлане самоуправе у септембру 2016. 

године у Требињу утврдило 49 незаконитих радних мјеста у том тренутку, 
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напомињући да је данас ситуација и даље врло комплексна и да ће захтијевати 

пуно труда да се то законски ријеши. 

 

Решићева је истакла да ће се исти модалитет рјешавања вишка запослених 

примјењивати и у осталим општинама Српске. 

 

“Имамо рок до јуна 2019. године да све то нивелишемо. Оставили смо довољно 

времена и људима у градским администрацијама и тим радницима да се 

квалитетно ријеши проблем”, рекла је Решићева. 

 

Петровић је рекао да је нова градска админитрација затекла 344 радника, да сада 

има 266 запослених и четири функционера, а да се по новом Закону о локалној 

управи и самоуправи тај број мора свести на 130. 

 

“Вишак запослених ћемо рјешавати реорганизацијом, активирањем запослених да 

дају свој максимум, али ћемо спроводити и неке друге смјернице у складу са 

законом. Ми Градску управу гледамо као на менаџерски тип, а не извршни и у том 

смислу сви они одсјеци и одјељења која нису таква и не буду правили нове 

програме за рјешавање проблема грађана, мораће бити изван градске управе”, 

нагласио је Петровић. 

 

Он је најавио да ће већ на наредној сједници Скупштини града бити предложено 

да Цивилна заштита као и неки одсјеци везани за заштиту животне средине и 

уопште безбједност грађана изађу из Градске управе, што је, како је рекао, начин 

за смањење запослених у градској администрацији. 

 

“То не значи да ћемо смањити оквир за плате. Те плате што су биле у градској 

управи биће у новим установама, што је опет проблем јер учешће плата у буџету 

града је и даље високо”, рекао је Петровић и напоменуо да је тај проценат нешто 

нижи од 50,4 одсто, колико је нова власт затекла. 
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Он је додао да су буџет преоријентисали за инвестиције што ће бити препознато и 

у наредном периоду. 

 

Петровић је рекао да их је Решићева обавијестила да ће ускоро у Народној 

скупштини Републике Српске, као и у локалним заједницама у расправи бити 

Закон о правобранилаштву, који предвиђа увођење главног градског 

правобраниоца за седам градова у Републици Српској. 

 

ЗА СТУПАЊЕ У БРАК МЈЕСЕЧНА НАКНАДА ДО 650 КМ 

Градоначелник Требиња Лука Петровић донио је одлуку да ће од 1. октобра ове 

године лица старости од 38 година и више која ступе у брак добијати из градског 

буџета мјесечно до 650 КМ у трајању од 18 мјесеци. 

 

Накнаду од 650 КМ добијаће супружници без запослења, а уколико оба лица имају 

просјек примања испод просјечне плате у Реублици Српској примаће 350 КМ, док 

ће накнада за оне чија су примања изнад просјека износити 200 КМ мјесечно. 
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Петровић је рекао Срни да је услов да једно од лица која ступају у брак има 38 

година и више, да једно од њих живи на територији града Требиња, те да се 

вјенчају у овом граду гдје би живјели током наредних 18 мјесеци. 

 

“Сваки град који жели да буде озбиљан треба да повећава број становника, а 

Требиње је управо такав град. За овакву одлуку смо се опредијелили зато што 

знамо да у граду има око 500 особа са 38 година и више које још нису ступиле у 

брачну заједницу. Ми бисмо били задовољни када би се у овој години реализовало 

50 бракова”, истакао је Петровић. 

 

Он каже да би Требиње добило још један разред, уколико би од тих 50 парова 

сваки други добио дијете, те истакао да градска власт на овај начин покушава да 

задржи младе и образоване, да им да финансијски подстицај како би могли да 

формирају брачну заједницу. 

 

Петровић истиче да финансијски могу подржати овакву одлуку, првенствено због 

значајнијег пуњења буџета у односу на претходне године, које се огледа у 

појачаним контролама – бољој наплати комуналних такси, накнадама од паркинга 

и других накнада, али и захваљујући и уштедама у Градској управи, 

новоформираном Фонду солидарности. 

 

“Када се све ово сабрало дошли бисмо до новца који можемо да усмјеравамо за 

разне програме – за помоћи како мајкама, породиљама трећег или четвртог 

дјетета, тако и дјеци која похађају школу са села, демобилисаним незапосленим 

борцима. Уводимо и субвенцију за самозапошљавање, за обнављање 

пољопривредних машина и куповину садног материјала”, навео је Петровић. 

 

Он је истакао да је само добром организацијом и одговорним радом у Градској 

управи омогућен значајнији уплив средстава у градских буџет, а самим тим и 

остварење планираних програма. 
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Међу многобројним програмима које је Градска управа зацртала да реализује у 

скорије вријеме, како би подстакла наталитет у граду и помогла младим брачним 

паровима је и програм стамбеног збрињавања, према коме би млади плаћали 

квадрат стана око 1.300 КМ, а добили би бескаматне кредите. 

 

“У наредних петнаестак дана ћемо сачинити програм збрињавања младих брачних 

парова који немају ријешено стамбено питање и имају до 40 година старости. 

Намјера нам је да то буду кредити без камата, да ми кажемо колико можемо да 

субвенционишемо каматну стопу и да захтијевамо од извођача радова да 

субвенционише дио каматне стопе”, каже Петровић. 

 

Он додаје да ће на тај начин млади брачни парови имати ограничену цијену 

квадрата, око 1.300 КМ са ПДВ-ом и бескаматне кредите, с тим што би враћали 

само главницу. 

 

“То за нас нису велика средства и процјењујемо да би за једну такву зграду 

трошак Градске управе износио око 350.000 КМ на 15 година”, рекао је Петровић и 

додао да ће прво бити расписан јавни позив, те да би изградња зграде са 25 до 35 

станова требала да почне почетком маја наредне године. 

 

У плановима Градске управе међу приоритетима су и породице које живе на селу, 

односно дјеца која похађају школу у подручним одјељењима или путују у град. 

 

“Одлучили смо се да за такву дјецу дамо подстицајна средства од 125 КМ мјесечно 

тамо гдје су мала примања или их нема, а тамо гдје су већа од просјечне плате у 

Републици Српској издвајаћемо 75 КМ по ученику”, рекао је Петровић. 

 

Он каже да ће на овај начин дати подстицај породицама да остају на селу, али и 

онима које се колебају да ли да живе на селу, а које ће моћи да праве своје 
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производе и пласирају их путем откупних станица, које се ових дана монтирају и 

посредством организованог Аграрног фонда, који ће те производе откупљивати. 

 

Основана нова градска установа, уведена такса на свадбе и концерте 

Одборници Скупштине града у послијеподневном наставку 9. редовне сједнице 

усвојили су одлуку о оснивању нове градске установе „Екологија и безбједност“ 

Требиње. 

 

Нова јавна установа биће надлежна за послове бриге о биљу на јавним зеленим 

површинама и проблематику заштите животне средине, а како је речено –  дио је 

и програма збрињавања насљеђеног вишка радника у градској администрацији. 

 

Данас усвојеним измјенама и допунама одлуке о комуналним таксама – уз дневну 

таксу за музику уживо унутар и ван угоститељских објеката, у износу од 20 

односно 50 КМ, уведена је и такса на организовање масовних скупова – свадби и 

концерата, коју ће угоститељи плаћати у износу од 500 КМ дневно. У истој одлуци 
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повећена је и тарифа комуналне таксе за власнике кладионица, лутрије и игара на 

срећу са досадашњих 2.000 на 5.000 КМ. 

 

Усвојена је и нова одлука о начину, организацији и условима обављања такси 

превоза на подручју града, која између осталог подразумијева увођење ознаке за 

такси возила за ефикаснију контролу плаћања таксе, али и обавезу обрачуна 

услуге превоза таксиметром. 

 

 

Новом одлуком о снабдијевању водом, одводњи и пречишћавању отпадних 

водаомогућено је да се потрошачима у стамбеним зградама, уколико су 

регистровали етажне заједнице станара, убудуће потрошња воде обрачунава 

појединачно а фактуре испостављају власницима станова. 

 

Усвојен је и извјештај о раду Аграрног фонда града Требиња, у којем је закључено 

да је нова установа за непуних шест мјесеци од оснивања покренула значајне 

пројекте и активности подршке пољопривредним произвођачима – од додјеле 

грантова за набавку радних машина, култивисање запуштеног земљишта и 

субвенционисање трошкова рада система за наводњавање, преко низа 

промотивних и едукативних програма, до директног повезивања са великим 

трговинским ланцима и отварања „Хецеговачке куће“ за пласман домаћих 

производа, која је већ до сада приходовала око 40.000 КМ. 

 

Нови замах развоју аргара очекује се и од хладњача чија се монтажа ускоро 

услиједити у Петровом пољу, Ластви и Моску, а које ће поред откупа актуелних 

вишкова, у наредним фазама пројекта радити и на организовању планске и 

намјенске производње и откупа поврћа и воћа. 

 




	Page 1

