
БИЛТЕН
ГРАДА ТРЕБИЊА





 „Разговарао сам за сада само са Шкриваном, јер су директори 
Гимназије Драгослав Бањак и Средње стручне школе Небојша 
Рудакијевић били на путу, али и од њих очекујем да ми се јаве и пријаве 
своје ученике који нису имали екскурзију, како би им омогућили да 
о трошку Града Требиња оду на матурску екскурзију, а за оне који не 
могу обезбиједити ни џепарац – очекујем долазак родитеља код мене у 
градску управу, како би се и око тога договорили“, рекао је Вучуревић.
За сада је директор Средње економске школе доставио списак ученика 
којима је потребно финансирање, а градоначелник очекује сусрет и са 
осталим директорима требињских школа, истичући да је недопустиво 
да ученици немају обезбијеђене услове за образовање.
„Ниједно дијете не смије да буде без уџбеника и свесака, ниједно 
дијете не смије да буде без одјеће, ниједно без основних учила, па ни 
да остане без оног едукативног дијела образовања у смислу одлазака 
на екскурзије, без обзира на све материјалне потешкоће“, рекао је 
градоначелник Требиња.

Сматрајући да сва дјеца завршних разреда требају да оду 
на екскурзију, упркос тешким материјалним условима 
појединих родитеља, градоначелник Требиња Славко 

Вучуревић је истакао да има намјеру да подржи одлазак 
материјално угрожених матураната на екскурзију.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ПРУЖА ПОМОЋ 

МАТУРАНТИМА 

ЗА ОДЛАЗАК НА 

ЕКСКУРЗИЈУ



 Донација је наставак пројектних активности које спроводе 
CRS (Catholic Relief Services) и Град Требиње за кориснике 
изабране кроз други циклус Регионалног стамбеног збрињавања. 
Са одабраним корисницима раније су потписани уговори о додјели 
пољопривредне механизације.

У оквиру пројекта «Подршка 
одрживој интеграцији 

расељених лица и избјеглица 
БиХ» данас је корисницима 

подељен пољопривредни 
алат, сјеменски материјал, 

органско ђубриво и средстава 
за пољопривредну заштиту
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CRS у сарадњи са 
Градом Требиње 
подијелио 
пољопривредни 
материјал



 Како истиче градоначелник Требиња Славко Вучуревић, ово је 
велики подухват који ће допринијети потпуној функционалности свих 
капацитета Дома Културе за одржавање културних манифестација и 
свеукупно унапређење културног живота у Требињу.
 Градоначелник Требиња се у току прошле и ове године у 
неколико наврата састао са директором Агенције ТИКА с циљем 
постизања договора везано за реконструкцију објеката у Требињу.
 Треба напоменути да је ово прво улагање у реконструкцију 
Дома културе Требиње још од давних седамдесетих година прошлога 
вијека.
 Вриједност инвестиције је 850.000 КМ.

Након више 
деценија 
извјесна 

обнова Дома 
културе 

Требиње

Град Требиње је у сарадњи са 
Турском агенцијом за сарадњу и 
координацију (ТИКА) обезбиједио 
средства за комплетну адаптацију 
и реконструкцију објекта Дома 
Културе у Требињу. Према 
актуелним најавама, радови 
на објекту би требали почети 
сљедећег мјесеца.
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        Градоначелик Требиња 
Славко Вучуревић данас је 
лично посјетио локалитет 
изведених радова на Оровцу 
и истакао да ће Градска 
управа Требиње наставити да 
финансира изградњу путева 
у селима јер су села, како је 
рекао, од изузетне важности 
за привредни развој града и 
непоходно је да имају развијену 
инфраструктуру и саобраћајну 
комуникацију.
       Поред овога, по усвојеном 
Буџету за 2015. годину, 
у протеклих мјесец дана 
завршена је и изградња путева 
у другим сеоским областима: 
Дражин до, Кочела, Ђедићи, 
Ждријеловићи и Требињска 
брда.
     Када су у питању градске 
улице, из Одјељења за 
просторно уређење Града 
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Завршена 
изградња пута 
у селу Оровац, 
изграђени 
путеви и 
у другим 
сеоским 
областима

У оквиру изградње сеоских 
путева планираних Буџетом 
града Требиња за 2015. 
годину, асфалтирање пута 
у селу Оровац завршено је 
данас. Радове у вриједности 
од 18.000 КМ извело је 
предузеће «Херцеговина 
путеви» а.д. Требиње, а 
дужина асфалтираног пута 
је 260 м.
Требиња кажу да је у плану 
изградња улице Јелене Анжујске 
која је значајна јер ће се овим 
остварити до сада непостојећа 
веза са Светосавском улицом.
      Осим улице Јелене Анжујске, 
ускоро слиједи наставак изградње 
улице Вука Караџића и изградња 
улице у Засад Пољу.



БИЛТЕН - ГРАДА ТРЕБИЊА                                                                                                                         5

Радови на изградњи 
хипермаркета Бинго 

теку планираном 
динамиком

  Како је раније најављено, центар Бинго ће отворити нова 
радна мјеста у Требињу, па с тим у вези службеници Градске управе 
Требиње приводе крају израду социјалне карте домаћинстава, према 
којој ће породице без запослених чланова и материјално угрожене 
породице, у име градоначелника Требиња, бити предложене као 
приоритети за запошљавање у поменутом хипермаркету. Иначе, 
Бинго биљежи успјех у пословању у посљедњих двадесет година и 

Радови на изградњи једног од највећих 
продајних ланаца у БиХ - хипермаркета 
Бинго, који су почели крајем маја, теку 
планираном динамиком и требали би бити 

завршени до краја 
новембра. Изградњом 
овога хипермаркета 
Требиње ће добити 
највећи купо-продајни 
центар у регији.

тренутно броји преко 160 пословних јединица на територији цијеле 
БиХ. Ова трговачка мрежа је позната по високом квалитету услуге, 
повољним цијенама и подстицају трговине домаћим производима.
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Одржана конференција 
поводом завршетка „Пројекта за 
развој међународног туристичког 

коридора Херцеговине“

 Град Требиње и JICA 
су у склопу пројекта провели 
планиране активности, а једна 
од њих је отварање поменутих 
регионалних повезничких 
центара на локацијама Требиње 
и Тули. Ови центри, који су 
успостављени и у Љубињу и 
Стоцу, биће елемент за повећање 
прилика за запошљавање, на-
рочито у руралним срединама, 
као и механизам за одрживи 
развој туризма. Основни циљ 
пројекта је да се, кроз кориштење 
локалних ресурса, развој туризма 
и његову промоцију, креирају 
руте и нове пословне прилике 
за младе, нарочито у руралним 
срединама. Конференцију 
је отворио градоначелник 
Требиња Славко Вучуревић 
који је поздравио завршетак 
овог битног пројекта за град 
Требиње. Његов значај се огледа 
у томе што се на овај начин 
подстиче развој пољопривреде 
и туризма у Требињу, те се 

Данас је у малој сали Градске управе са почетком у 10х 
одржана конференција поводом завршетка „Пројекта за 

развој међународног туристичког коридора Херцеговине“ 
и отварања Регионалног повезничког центра у Требињу 
и Тулима. Пројекат је реализовала Јапанска агенција за 

међународну сарадњу JICA у сарадњи са Градом Требиње.

тако у потпуности афирмише 
Стратегија развоја града 
Требиња. Градоначелник се 
захвалио представницима 
JICA-е на сарадњи, али и 
свима онима који су били 
укључени у реализацију 
овог пројекта. “Пројекат 
који имплементиранзаједно 
са JICA-ом битан је, како 
за Требиње, тако и за ширу 
регију Херцеговине јер 
ће грађани имати користи 
од његове реализације. 
Наиме, моћи ће да представе 
пољопривредне производе који 
Херцеговину чине аутохтоном 
произвођачком цјелином. 
 Захвалност Градске 
управе према представицима 
JICA-е је велика из разлога 
што су имали разумијевања за 
проблеме које имамо у овом 
дијелу Херцеговине, а они то 
своје разумијевање исказују 
управо финансирајући и 
подржавајући овакве про-
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јекте који доносе добро свим 
грађанима Херцеговине”, 
истакао је градоначелник.
“Рачунајући да смо испунили 
очекивања представника JICA-е, 
уз захвалност за овај пројекат, 
наставићемо да сарађујемо са 
овом организацијом, и наравно, 
да очекујемо да ћемо и убудуће 
од њих имати подршку као што 
смо имали и до сада”, закључио 
је градоначелник.
Присутнима се обратио и 
главни савјетник JICA-е на 
пројекту Тсутому Нагае. Он је 
напоменуо да је је 2012. године 
започела сарадња на овом 
пројекту између JICA-е и Вијећа 

министара БиХ. У протекле 
три године имплементиране 
су бројне активности, а што 
је најбитније, успостављени 
су регионални повезнички 
центри.  Међународни 
туристички коридор под-
разумијева допуну пројекта 
винских и медних цеста. 
“На херцеговачком путу 
биља и меда успостављена 
су четири повезничка центра, 
тако да се ови центри могу 
користити за промовисање 
домаћих производа и за 
даљи развој и промоцију 
пољопривреде и туризма. 
Да би ови центри заживјели, 
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потребна је подршка и сарадња 
са локалним становништвом”, 
истакао је Тсутому Нагае. Он 
је нагласио да дугује велику 
захвалност градоначелнику 
Славку Вучуревићу за подршку 
у реализацији пројекта.
Присутнима се обратио 
и предсједник Удружења 
пољопривредних произвођача 
“Село у срцу” Мирослав Кисин. 
Он се захвалио Граду Требињу 
и јапанској организацији JICA 
на напорима да се реализује овај 
пројекат. Повезнички центри ће, 
према његовим ријечима, бити 

на располагању свима онима 
који желе да промовишу своје 
пољопривредне производе од 
чега ће имати користи и наш 
град и цијела регија.
На крају треба напомениути 
да се „Пројекат за развој 
међународног туристичког 
коридора Херцеговине и 
очување околине у БиХ“ 
имплементира у оквиру 
„Споразума о техничкој 
сарадњи између Владе Јапана 
и Вијећа министара БиХ“ 
потписаног у марту 2005. 
године.
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Разговори 
о изградњи 
Палате 
правде у 
Требињу

У Требињу ће ускоро бити изграђена Палата правде у којој ће 
бити смјештне све правосудне институције са подручја града. 
Стога, тема данашњег састанка била је изградња Палате правде у 
Требињу, која ће бити финансирана из ИПА фондова Европске 
уније и Владе  Краљевине Норвешке, која ће финансирати израду 
пројектне документације. Дио новчаних средстава обезбиједиће и 
Министарство правде Републике Српске.
Градоначелник Требиња подржао је неопходност  градње поменутог 
објекта, јер ће се на тај начин омогућити бржи и ефикаснији рад 
правосудних органа у Требињу.
Вучуревић је истакао да ће Градска управа Требиње у потпуности 
подржати овај веома важан пројекат.

Градоначелник Требиња Славко 
Вучуревић разговарао је данас 

са Франческом Карусом, вишим 
међународним правним савјетником 

у Високом судском и тужилачком 
вијећу БиХ и Алмиром Суљагићем, 

директором Секретаријата у Високом 
судском и тужилачком вијећу.
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Писмо 
захвалности 

најбољег 
студента 

Медицинског 
факултета 

Жељка Грубача

Текст дописа преносимо у цјелости:

„Зовем се Жељко Грубач и студент сам Медицинског факултета 
у Београду. Прије пар мјесеци сам, као један од најбољих 
судената, добио од факултета стипендију за једномјесечно 
усавршавање на клиници у Eppendorf, Хамбург – Њемачка и 
тада сам Вам се обратио молбом за помоћ.

Овом приликом желим да Вам се захвалим на Вашој помоћи 
и да нагласим да је за мене имала огромно значење. Боравак 
у Хамбургу донио ми је непроцјењиво искуство, које је 
неопходно за рад у мојој професији. Драго ми је што у нашем 
граду још увијек постоје људи  који знају да препознају  младе 
таленте и помогну им у оваквим ситуацијама. Надам се да ћу 
једнога дана, ускоро, бити у прилици да се одужим грађанима 
Требиња, свим  својим знањем и искуством које сам стекао.

У прилогу Вам достављам потврду од свог ментора у 
Њемачкој, Проф.др H.J. Seitza.

Са поштовањем
Грубач Жељко“.

Жељко Грубач, један 
од најбољих студената 
Медицинског факултета 
у Београду данас 
је упутио  допис 
градонечелнику Требиња 
у ком  се захваљује за 
новчану помоћ за одлазак на 
једномјесечно усавршавање 
на клиници у Хамбургу.



Одржана 
32. сједница 
Скупштине 
Града Требиња
На сједници је једногласно 
усвојена и одлука о стамбеном 
збрињавању корисника коле-
ктивних видова смјештаја 
кроз провођење пројекта 
„Затва-рање колективних 
центара и алтернативног 
смјештаја путем осигурања 
јавних стамбених рјешења“.
 Прихваћена је 
и одлука о приступању 
измјени регулационог плана 
„Засад поље“, уз допуну 
образложења одлуке. 
 Уврштена је 
примједба на образложење, 
у којој је затражено да се 
након промјене локације 

Одборници Скупштине града 
на данашњем засједању 

једногласно су усвојили одлуку 
о оснивању и кориштењу 

стамбеног фонда за социјално 
угрожене категорије. Како је 
образложила Марина Хербез 

из стамбено-комуналног 
одјељења, одлуком се 

дефинише збрињавање 
угрожених категорија које нису 

у стању да стамбено питање 
ријеше по тржишним условима.

Истакавши да је ово једна од 
најважнијих одлука данашњег 

засједања, одборник НДП-а 
Слободан Шараба је рекао 

да очекује да ће у наредном  
периоду, посебно енергетски 
сектор, дати допринос да се 

у Требињу изгради већи број 
таквих стамбених јединица.
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једног објекта МУП-а РС обезбједи 
и нова локација просторија Борачке 
организације Требиње. Одлука 
подразумјева и локацију за нови 
ватрогасни дом, с обзиром да је на 
мјесту садашњег планирана градња 
„Палате правде“.
 Скупштина је на приједлог 
градоначелника донијела и закључак 
о прихватању иницијативе за 
изградњу „Палате правде“. Како је 
образложено, у овом објекту била 
би смјештена већина правосудних 
институција у Требињу, а за 
изградњу репрезентативног здања, 
са модерно опремљеним судницама 
и другим потребним садржајима, 
већ су обезбијеђена средства из 
ИПА фондова Европске Уније.
 Одборници су усвојили 
и одлуку о приступању изради 
регулационог плана „Град сунца“, 
на простору обухвата некадашњег 
регулационог плана „Драженска гора“. 
Ова тачка дневног реда уврштена 
је на приједлог градоначелника 
Славка Вучуревића,  а по захтјеву 
компаније „Свислајон Гранде“, 
која на овом простору планира 
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изградњу туристичког 
центра „Град сунца“.
 З а к љ у ч а к 
СНСД-а којим је тражено 
да се урбанистичким 
плановима дефинише 
још 350 хектара уз 
предвиђену локацију 
туристичког града није 
добио потребну већину 
одборничких гласова.
 Усвојен је и 
нацрт регулационог 
плана „Пословне зоне 
Волујац“, који ће 
јавности у наредном 
периоду бити на увиду, 
а све примједбе се могу 
доставити надлежном 
одјељењу. 
 О д б о р н и ч к а 
питања и овај пут су 
се, углавном, односила 
на инфраструктуру, а 
одборник Слободан 
Шараба је затражио 
од директора ХЕ 
Дабар и Дома здравља 
да одговоре када ће 
почети реализација 
пројекта градње нових 
хидроелектрана и колико 
је радника посљедњих 
година запослено у 
требињски Дом здравља.
 Скупштина је 
данас поново именовала 
Фатиму Ковач у Градску 
изборну комисију. Нови 
члан комисије је Немања 
Нинковић, умјесто 
Мирка Ћурића коме је 
истекао мандат.
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Шеф Делегације Европске 
уније у БиХ и специјални 
представник ЕУ у БиХ Ларс 
Гунар Вигемарк данас је 
посјетио Градску управу 
Требиње и састао се са 

градоначелником Славком Вучуревићем.
На једночасовном састанку су, између 
осталог, разговарали о наставку пројекта 
водоснабдијевања и пречишћавања отпадних 
вода, не само за Требиње него за цијели 
регион. Након састанка Вигемарк је истакао 
да је за њега само питање дана када ће БиХ 
постати чланица Европске уније.

Вигемарк: 
Питање дана 

кад ће БиХ 
постати чланица 

Европске уније
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    „Тренутно БиХ и ЕУ пролазе кроз један врло важан процес, а 
то је да приближимо БиХ  Европској унији и да прођемо све процедуре 
како би БиХ постала њен члан. Данас се ми упознајемо са оним што 
је потребно  учинити да би се помогло БиХ на том путу. Ми знамо да 
овај регион има веома велике потенцијале у свим областима. Имате 
сусједа, Хрватску, која је већ у ЕУ. И ваш други сусјед Црна Гора 
је тако близу чланству. Она је сада службено кандидат за чланство. 
Ми треба да одредимо који су то проблеми и приоритети које треба 
ријешити на путу БиХ ка ЕУ“, рекао је Вигемарк. Градоначелник 
Требиња захвалио се Вингемару што је у потпуности информисан 
о пројектима који се данас имплементирају на подручју Требиња 
уз помоћ фондова Европске уније и на подршци и намјери да нам 
убудуће помогне по свим питањима која су битна за живот грађана 
и регионалну сарадњу на овој граници између Хрватске, Црне 
Горе и БиХ. „Драго нам је што се господин Вигемарк интересује за 
привредне, друштвене и социјалне прилике у нашем граду. Требиње 
је отворен град, град који жели да имплементира највеће људске и 
европске вриједности у области слобода и живота грађана уопште. 
Требиње је град отвореног срца, отворених људи који жели једнако 
примити и оне који у њему нису живјели до деведесетих година и 
оне који желе да се врате у њега“, након састанка рекао је Вучуревић.



Циљ посјете је била евалуација стања 
на терену која је услиједила након 
прихваћене концепт ноте за Јавни 
позив УСАИД-а под називом"Г2Г". 
Концепт ноту за пројекат је 
припремило Одјељење за локални 
економски развој Града Требиња које 
тренутно ради на детаљној изради 
пројекта. 
    Пројектом је планиран наставак 
изградње дистрибутивне мреже за 
водоснабдијевање техничком водом 
који ће омогућити комерцијално 
бављење пољопривредом на 
подручју Зубачког платоа. Како кажу 
из Одјељења за локални економски 
развој, пројектом се намјеравају 
обезбиједити предуслови за развој 
пољопривреде у руралним подручјима 
и подстаћи повратак селима.

Градоначелник Требиња 
разговарао са представницима 

УСАИД-а и Голд пројекта

Представници 
УСАИД-а и Голд 

пројекта боравили 
су јуче у Требињу 
гдје су се састали 

са градоначелником 
Требиња Славком 

Вучуревићем, 
представницима 

Градске управе који 
су укључени у израду 

пројекта Развој 
дистрибутивне мреже 

водоснабдијевања 
Зубачког платоа, 

произвођачима 
пољопривредних 

култура и мјештанима 
МЗ Зубци. 
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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




