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Импресум: 
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информатор Градске управе 

града Требиња. Излази мјесечно. 
Билтен припрема Канцеларија за  

са јавношћу 
 

Адреса: 
Вука Караџића бр. 2 

Требиње 89 101 
Босна и Херцеговина 

 
Ел. пошта: 

grad@trebinje.rs.ba 
Телефон: 

+387 59 273 460 
Факс: 

+387 59 260 742 
http://www.trebinje.rs.ba 
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01. фебруар 2019 

ПРЕДСТАВНИЦИ АМБАСАДЕ КРАЉЕВИНЕ ШВЕДСКЕ У 
ПОСЈЕТИ ТРЕБИЊУ 

 

Замјеник градоначелника Требиња Мирко 
Ћурић данас је са 
представницима амбасаде Краљевине 
Шведске Мари Бергстром и њемачко-
грчког конзорција „Фајфер – Карканиас 
“Благојем Велишевским обишао 
радове на рехабилитацији требињског 
постројења за пречишћавање отпадних 
вода у Засад пољу. 

Ревитализација пречистача, укупне 
вриједности 1,9. милиона евра омогућена 
је захваљујући донацији шведске 
агенције „СИДА “у износу од милион евра, 
а осталих 900.000 евра обезбијеђено је из 
кредитног аранжана са Европском 
инвестиционом банком, намијењеног 
пројекту „Водовод и канализација у 
Републици Српској “, који реализује 
Влада РС. 

Замјеник градоначелника Требиња Мирко 
Ћурић је рекао да је ће по уговору са 
њемачко-грчким извођачем радови бити 
завшени до почетка љетне сезоне. 

„Ово није једини пројекат који радимо у 
сарадњи са агенцијом СИДА и Владом РС, 
а у наредном периоду очекујемо подршку 
шведске агенције СИДА у реализацији још 
заједничких пројеката. Када овај посао 
буде завршен, у наредне двије децеције 
Требиње ће имати, након 40 година 

употребе постојећег пречистача 
вода, ревитализацију неопходну за 
његову употребу у нередних 20 година “, 
казао је он. 

Мари Бергстром из амбасаде Kраљевине 
Шведске у БиХ рекла је да 
реконструкукција пречистача отпадних 
вода у Засад пољу тече планираном 
динамиком и рокови за извођење радова 
ће бити испоштовани. 

„Шведска влада планира да и у наредном 
периоду кроз разне пројекте помогне БиХ 
кроз пројекте у неколико сектора. Један 
од разлога зашто смо подржали овај 
пројекат је то што је један од главних 
циљева Шведске да подржи Босну и 
Херцеговину у заштити животне средине 
и смањењу негативног ефекта 
климатских промјена. 

Благоје Велишевски замјеник директора 
пројекта рехабилитације пречистача 
отпадних вода испред њемачко грчког 
конзорцијума „Фајфер-Kарканиас “казао 
је да је су у току грађевински радови, 
након чега ће услидити рехабилитација 
постојеће опреме. 

Према његовим ријечима стара опрема 
која је била експлоатисана четири 
деценије биће замијењена новом, а 
према пројекту, 75 процената посла 
односи се на машинске и електро радове, 
док се остатак односи на грађевинске 
радове. 
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01. фебруар 2019 

Инвеститор из Москве заинтересован за покретање производње у 
Требињу 

 
 

Драган Лакић, инвеститор из Москве 
заинтересован је за покретање 
производње металних конструкција и 
производа од металних панела у 
пословној зони Волујац. 

Лакић се данас састао са замјеником 
градоначелника Требиња Мирком  

Ћурићем и том приликом га упознао са 
намјерама да покрене производњу у 
Требињу, гдје би у наредном периоду 
изградио производну халу и инсталирао 
опрему и машине. 

Овај Требињац са сталном адресом у 
Москви планира и изградњу бензинске 
пумпе у селу Величани са пратећим 
садржајима. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
изразио је спремност Града Требиња да, 
у складу са законсим прописима, помогне 
и убрза процес покретања производње. 

04. фебруар 2019. 

ЗАЈЕДНИЧKИ KОНЦЕРТ ТРИ ФОЛKЛОРНА ДРУШТВА ПОВОДОМ 
ДАНА ЖЕНА 

У Требињу ће 7. марта бити одржан први 
заједнички концерт три фолклорна 
друштва из тог града посвећен женама 
које су стуб сваке породице, договорено 
је данас на састанку вршиоца дужности 
градоначелника Требиња Мирка Ћурића 
са представницима тих културно-
умјетничких друштава. 

Ћурић је истакао да ће Градска управа 
финансијски помоћи рад ових друштава 
који су најбољи амбасадори града 
Требиња. 

 

“По први пут биће организован 
заједнички концерт сва три удружења. То 
је велики успјех. И датум је симболичан. 
На овај начин желимо да свим дамама 
града Требиња, али и оним које буду у 
нашем граду уљепшамо Дан жена”, рекао 
је Ћурић. 

Предсједник Градског културно-
умјетничког друштва “Алат” Недељко 
Ламбета рекао је да је данашњи састанак 
био веома користан и квалитетан. 

Ламбета је додао да је разговарано и о 
томе да се “Алату” додијели статус 
друштва од националног интереса. 

“Та иницијатива ће бити значајна и за 
Херцеговину и за Требиње, као и за друга 
два културно-умјетничка друштва. То ће 
омогућити да и Херцеговина заштити 
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своје игре, обичаје и традицију и да 
постанемо још значајнији на мапи 
културних дешавања Републике Српске”, 
рекао је Ламбета. 

Потпредсједник KУД “Херцеговина” 
Жарко Вујадиновић рекао је да се нада 
да ће овакви састанци убудуће бити 
оганизовани много чешће. 

“Ми смо сви на заједничком, 
мисионарском путу. Kада идемо ван 
граница ми смо амбасадори Требиња и 
цијеле Републике Српске. Од фолклора 
нема нико зараде, ми све што радимо, 

радимо из љубави и да би сачували своје 
обичаје и традицију из Херцеговине”, 
рекао је Вујадиновић. 

Предсједник Ансамбла народних игара 
“Јован Дучић” Небојша Ратковић истакао 
је да је врло задовољан што је овакав 
састанак коначно организован. 

“Истина је да није лако, али је све много 
лакше када имате људи који вам помажу. 
Истина, ми не живимо од фолклора, већ 
живимо за фолклор”, закључио је 

Ратковић. 

 
05. фебруар 2019. 

ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, УЛОЖЕНО 
6.000.000 КМ 

У Требињу је завршена прва фаза 
изградње система за наводњавање, у коју 
је уложено око шест милиона КМ, а у 
оквиру које су изграђене пумпне станице 
у Засад пољу и Петровом пољу, цјевовод 
дужине од око девет километара и 
резервоар за наводњавање подручја 
Зубаца, рекао је Миле Бањац из Јединице 
ресорног министарства за координацију 
пољопривредних пројеката. 

Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике Српске 
обезбиједило је 85 одсто средстава, а 
град Требиње 15 одсто, а систем ће бити 
у функцији средином фебруара. 

 

Бањац је навео да су у току активности 
које би требало да обезбиједе наставак 
овог пројекта – његову другу фазу, којом 
би могућност да наводњавају 
пољопривредне површине добили сви 
власници ових површина на подручју 
зубачког платоа и Гомиљанског поља, као 
и села Мркоњићи у Поповом пољу и 
Моско. 

Замјеник градоначелника Требиња Мирко 
Ћурић истакао је да су пуштањем у рад 
прве фазе система за наводњавање 
великом броју пољопривредника 
омогућени доста бољи услови. 

Он је рекао да ће у наредном периоду 
бити израђен и правилник, којим ће бити 
јасно дефинисан начин коришћења 
система, да се не би дошло у ситуацију да 
овако важан пројекат не функционише. 

“Ове активности ће бити завршене до 
почетка сезоне наводњавања”, појаснио 
је Ћурић. 
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Према његовим ријечима, у сарадњи са 
“Хидроелектранама на Требишњици” 
/ХЕТ/ урађен је и пројекат изградње 
секундарне мреже у Засад и Петровом 
пољу и на подручју Зубаца, за који је ово 
предузеће издвојило око три милиона КМ. 

 

“Код надлежног министарства ћемо 
аплицирати за додатна средства да  

бисмо завршили и систем наводњавања 
Гомиљана, Моска и Мркоњића, док смо у 
градском буџету већ планирали 
неопходна средства”, навео је Ћурић 

“Овај систем користи воду из доводног 
тунела за Хидроелектрану `Дубровник` и 
из корита ријеке Требишњице”, појаснио 
је Мишељић. 

06. фебруар 2019 

Ћурић и Бањак посјетили реконстриусану спортску дворану школе 
у Горици 

 

 
Замјеник градоначелника Требиња Мирко 
Ћурић и предсједник Скупштине града 
Драгослав Бањак данас су посјетили 
Основну школу „Свети Василије 
Острошки“у нашем граду, гдје су готово 
употпуности приведени значајни радови 
на инфраструктури спортске дворане ове 
образовне установе.Град Требиње и 
Амбасада Бугарске у БиХ заједно су 
финансирали радове на рекострукцији 
паркета, као и у свлачионицама.„У 
протеклом периду реконструисана је 
комплетна подна подлога, постављен 
нови изолациони материјал, као и 
најквалитетнији јасенов паркет. 

Реновирана је канализациона мрежа и 
свлачионице, замијењено је шест великих 
прозорских отвора и заиста дугујемо 
велику захвалност Граду Требињу, али у 
бугарској амбасади на помоћи “. 

 

Реновирање подне подлоге и отвора 
коштало је око 93 хиљаде 
конвертибилних марака, док је 23 хиљаде 
КМ потрошено за реконструкцију 
свлачионица. 

У једном од претходних разговора ова 
школа је апострофирала реконструкцију 
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паркета у спортској дворани као 
приоритет и Град Требиње је то подржао. 
Ми ћемо, заједно са донаторима, 
подржати и све остале школе у 
рјешавању најзначајнијих проблема – а 
све са циљем да се нашој дјеци створе 
најбољи могући услови за школовање, 
али обављање спортских активности “, 
каже замјеник градоначелника 

Требиња Мирко Ћурић.Предсједник 
Скупштине града Драгослав Бањак је 
напоменуо да је амбасада Бугарске у БиХ 
и раније помагала требињске образовне 
установе и нагласио да су Бугари 
донирали средства нове отворе и улазна 
врата на Центру средњих школа и 
Гимназији „Јован Дучић “. 

 
07. фебруар 2019 

ОТВОРЕН ШЕСТИ СИМПОЗИЈУМ “ТЕОЛОГИЈА У ЈАВНОЈ СФЕРИ” 
 
Његово преосвештенство владика 
захумско-херцеговачки и приморски 
Димитрије рекао је данас на отварању 
Шестог симпозијума “Теологија у јавној 
сфери” у Требињу да је овај скуп плод 
слободе духа Српске и њеног црквеног 
живота. 

 

“Када сам дошао у Требиње, прије нешто 
мање од 20 година, први мој утисак је 
била слобода, која је била и озбиљна и 
одговорна, али тиме није будила ни 
радост ни смјелост. Мислим да је као 
плод тога и овај скуп растао из године у 
годину”, истакао је владика Димитрије, 
пожеливши учесницима добродошлицу. 

У име Центра за филозофију и теологију, 
који је организатор овог скупа, присутне 
је поздравио Владан Перишић, који је 
навео да ће у наредна три дана бити 
приређена предавања из различитих 

области живота, те промоције теолошких 
књига и изложба фотографија. 

Перишић је истакао да овај симпозијум 
још једном доказује атмосферу сарадње 
између свих конфесија са којима се жели 
успоставити плодан дијалог, чиме се 
исповиједа заборављена истина да Црква 
не постоји да би другима доцирала о 
стварима у које се не разумије. 

Директор Републичког секретаријата за 
вјере Драган Давидовић пожелио је 
учесницима симпозијума успјешан рад, 
наводећи да Влада Републике Српске 
посредством овог органа већ шесту 
годину заредом помаже одржавање овог 
догађаја. 
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Замјеник градоначелника Требиња Мирко 
Ћурић истакао је да се симпозијум 
“Теологија у јавној сфери” сваке године 

ишчекује са великим интересовањем, 
будући да се на њему третирају 
најважнија животна питања и проблеми 
са којима се сусрећу људи. 

“Ни ове године неће бити другачије. То 
нам говоре теме које су, не само дубоко 
важне и актуелне, већ су истовремено 
знак да као друштво имамо потребу, 
снагу и довољно воље да отворимо сва 
питања – посебно она најболнија и 
најнепријатнија која би у свакодневном 
животу жељели да обиђемо или 
избјегнемо”, навео је Ћурић. 

08. фебруар 2019 

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић у Градској 
управи 

 

Предсједник Владе Републике Српске 
Радован Вишковић данас борави у радној 
посјети Требињу. 
Своју радну посјету Требињу предсједник 
Владе Републике Српске започео 
састанком са замјеником градоначелника 
Мирком Ћурићем. 
Сви пројекти који су започети у Требињу 
у 2018. години биће настављени, а Влада 
РС обезбиједила је новац и све ће по 
унапријед утврђеној динамици бити 
исплаћено. Иако су неки хтјели другачије 
да је представе, моја посјета Требињу 
није никакве страначке природе, 
завршићенмо пројекте који су значајни за 

све грађане Требиња, без обзира којој 
политичкој опцији припадали “, истакао 

је премијер Српске 

Изражавајући задовољство посјетом 
премијера РС Требињу, замјеник 
градоначечлника Требиња Мирко 
Ћурић је рекао да је данас саопштено да 
ће Влада РС и у наредном периоду, у 
досадашњем обиму, подржати заједничке 
пројекте који су покренути са Градом 
Требињем, те да постоји реална 
могућност да се та сарадња и прошири. 
  
„Упознали смо премијера са чињеницом 
да се значајан новац из градског буџета 
издваја за инфраструктуру, а наш циљ је 
да, заједно са пројектима, које 
реализујемо са Владом РС и владом 
Србије, омогућимо останак младих у 
нашем граду и обезбиједимо перспективу 
за све “, рекао је замјеник 
градоначелника Требиње. 
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08. фебруар 2019 

ПРЕМИЈЕР НА 4. СЈЕДНИЦИ ГРАДСКОГ САВЈЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА 
 

 

Предсједник Владе РС Радован 
Вишковић присуствовао је 4. Сједници 
Градског савјета града 
Требиња.Предсједник Владе РС Радован 
Вишковић је изразио задовољство 
одржавањем састанка са члановима 
Градског савјета Требиња, који су му, 
како је рекао, предложили бројне идеје и 
сугестије које могу да буду значајне и за 
друге градове. 

 
08. фебруар 2019 

ВЛАДА ЋЕ ПОДРЖАТИ ИЗГРАДЊУ ДУХОВНОГ ЦЕНТРА У 
МРКОЊИЋИМА 

 
Премијер Републике Српске Радован 
Вишковић истакао је данас у Требињу да 
ће Влада Српске учинити све што је у 
њеној могућности да у предвиђеном року 
буде изграђен комплекс духовног центра 
у селу Мркоњићи у Поповом пољу. 

 

Вишковић је, након представљања 
идејног рјешења духовног центра у селу 
Мркоњићи, рекао да је поносан што је 
премијер у вријеме када ће овај комплекс 
добити своју пуну улогу као духовно 

мјесто и то, првенствено, захваљујући 
донацији Владе Србије од 800.000 КМ.  
“Заједнички, владе Српске и Србије, 
финансираће прву фазу радова која се 
односи на сам храм у Мркоњићима. 
Ускоро ће бити и заједничка сједница 
двије владе, а једно од питања ће бити и 
комплетан завршетак овог пројекта”, 

навео је Вишковић.  

У наредних неколико дана биће расписан 
тендер за изградњу духовног центра у 
Мркоњићима, изјавио је Марко рикало 
начелник Одјељења за просторно 
уређење.  
 
Представљање идејног рјешења духовног 
центра у Мекоњићима организовано је у 
оквиру Шестог научног скупа “Теологија у 
јавној сфери”. 
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08. фебруар 2019. 

ПРЕМИЈЕР ВИШКОВИЋ И ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА МИРКО 
ЋУРИЋ НА ПРИЈЕМУ КОД ВЛАДИКЕ ДИМИТРИЈА 

Предсједник Владе Републике Српске 
Радован Вишковић и замјеник 
градоначелника Мирко Ћурић састали су 
се данас са епископом Епархије захумско-
херцеговачке и приморске.Вишковић је, 
након састанка са владиком захумско-
херцеговачким и приморским 
Димитријем, истакао да Влада Републике 
Српске неће дозволити да се зауставе 
радови на храму у Мостару. 

“Морао сам заједно са владиком 
Димитријем да констатујем да Влада 
ФБиХ и цијели међународни свијет, који 
пуним устима прича о демократији, 
суживоту и једнаким правима, не 
рачунајући Шпанију, није помогао 
изградњу ове цркве”, навео је Вишковић. 

Његово преосвештенство владика 
захумско-херцеговачки и приморски 
Димитрије изразио је захвалност 
премијеру Вишковићу због посјете 
Требињу и Херцеговини, наводећи да је 
Влада Републике Српске увијек имала 
разумијевања за све потребе Епархије на 
чијем је челу. 

“На нама је да радимо са људима, 
првенствено са младим људима, који су 

наш главни ресурс, да они буду 
образовани, културни, да имају и вјеру, 
али да развијају и интелектулане 
способности”, рекао је владика 
Димитрије. 

 

Он је поручио да ће сви пројекти у 
Епархији имати смисла само ако буде 
имао ко да се у њима моли Богу. “Као што 
ће школе имати смисла ако у њима има 
ко да учи. То су пројекти за наше будуће 
генерације”, истакао је владика 
Димитрије. 

 

 

11. фебруар 2019. 

 
Предсједница Жељка Цвијановић започела радну посјету Требињу 

 

 

Предсједница Републике Српске Жељак 
Цвијановић започела је радну посјету 
Граду Требиње  
 
састанком са замјеником градоначелника 
Града Требиња Мирком Ћурићем и 
сарадницима.За 11.30 часова заказана је 
посјета Цвијановићеве Дневном центру за 
старе особе.Предсједница Жељка 
Цвијановић у 12.15 часова ће посјетити 
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туристичку агенцију “Herc travel”, а у 
13.00 часова “Oz kraft” пивницу. 

 

 
 
11. фебруар 2019. 

Цвијановић: Рад локалних власти у Требињу примјер другим 
општинама и 

градовима у Српској 

 

 
Предсједник РС Жељка Цвијановић рекла 
је да подржава активизам градске управе 
у Требињу, која има много идеја и 
предузима различите мјере да се 
побољша живот грађана. 

„Организоваћу конференицију 
градоначелника и начелника општина у 
РС, на којој би размијенили искуства 
неколико веома креативних локалних 
заједница попут Требиња. Некад имате и 
новце, али је суштина на који начин их 
дистрибуишете и ко су потенцијални 
корисници. Мислим да се у Требињу то 
ради за сваку похвалу“, закључила је 
Цвијановић. 

Она је додала да ће кабинет 
предсједника подржати пројекте из 
школства, омладинске проблематике и 
спорта, а међу првима је отварање 
Центра за таленте у Требињу. 

„Тај центар ће бити образац који ће се 
користити да и друге локалне заједнице 
добију сличне центре, али и за 
формирање и Центра за таленте РС. 
Kабинет Предсједника Српске ће 

подржати и изградњу лифта на 
Факултету за производњу и менаџмет 
Требиње, како би се олакшало 
школовање за студенте инвалиде, а који 
ће моћи користити и остали “, истакла је 
Цвијановић. 

Предсједница Српске је истакла да је 
изузетно задовољна подршком коју 
требињска градска управа даје појединим 
категоријама становништва, а поготово у 
настојању да остави људе да живе на 
селу. 

„Одушевила ме је материјана помоћ ђеци 
на селу, да се врате и похађају сеоске 
школе. Ту је један од основа рјешења 
проблема пражњења села, уз рјешавање 
инфраструктурних питања “, закључила 
је она. 

Замјеник градоначелника Требиња Мирко 
Ћурић је рекао да су у данашњим 
разговорима са предсједницом Српске 
пројекати које Требиње проводи 
оцијењени као позитиван примјер и за 
друге општине и градове, те да се 
сарадња са Владом Српске и Kабинетом 
предсједника наставља. 

„На пројекту оснивања Центра за таленте 
у Требињу се ради већ годину дана у 
сарадњи са школама. На рачуну имамо 
одређену сума новца која је донација 
Фондације ‘Ристо и Трифун Петровић’. 
Подршка нам треба у организацији, да га 
подигнемо на виши ниво, да буде попут 
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Истраживачке станице ‘Петница’ у Србији. 
Само заједно са Владом РС и уз подршку 
предсједника Српске можемо остварити 
тако велике пројекте “, навео је Ћурић. 

Он је најавио да ће коначан пројекат 
Центра за таленте у Требињу бити 
представљен јавности у току седмице. 

 
 
11. фебруар 2019. 

ПРЕДСЈЕДНИК СРПСКЕ ПОСЈЕТИЛА ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА СТАРЕ 
ОСОБЕ 

 
Након разговора са представницима 
градске власти, предсједница РС Жељка 
Цвијановић наставила је посјету 
разговором са корисницима Дневног 
центра за старе особе. 

 

 

11. фебруар 2019. 

Предсједник Српске у посјети младим предузетницима 
 
У оквиру посјете Требињу предсједник РС 
Жељка Цвијановић данас је посјетила и 
два млада предузетника, који су у 
Требињу покренули сопствени бизнис и 
постигли одређене резултате – Шпира 
Чечура, власника и директора туристичке 
агенције „Herc travel “и „Oz “крафт 
пивару, чији је власник Ендрју Монфорт, 
Американац из Kанзаса. 

 

Kако је истакла предсједница Цвијановић, 
ово су позитивне приче људи који су 

имали визију и покренули сопствени 
посао, који се исплатио. 

Kада имате подршку локалне заједнице и 
Завода за запошљавање, уз добру 
пословну иницијативу, имамо успјешну 
причу, која показује да када уживате 
одређену подршку можете да успијете и 
ми данас можемо да кажемо да је ‘Херц 
тревел’ успјешна агенција, која ће у 
будућости бити дио туристичке понуде 
Требиња. У другом случају имамо странца 
који је у Требињу покренуо властити 
посао. Позитивно је то да он намјерава 
да овђе остане и шири свој бизнис. Ово је 
добра порука да у Требињу имамо 
странца који је свој живот организовао 

овдје“, казала је предсједница РС. 
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11. фебруар 2019. 

ЦВИЈАНОВИЋЕВА СЕ САСТАЛА СА ВЛАДИКОМ ДИМИТРИЈЕМ 
 
Предсједник Републике Српске Жељка 
Цвијановић састала се данас у Требињу 
са владиком захумско-херцеговачким и 
приморским Димитријем. 

 

Цвијановић је претходно данас посјетила 
Дневни центар за старе особе, туристичку 

агенцију “Херц травел” и “Оз крафт” 
пивару. 

Она је јутрос почела радну посјету 
Требињу састанком са замјеником 
градоначелника Мирком Ћурићем у 
Градској управи. 

Цвијановићева, која је и потпредсједник 
СНСД-а, састала се на кафи са 
представницима коалиционих политичких 

партија у овом граду. 

 
 
13. фебруар 2019. 

Потписан уговор о изградњи зграде ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ: 
ЦИЈЕНА KВАДРАТА 1.250 KМ СА ПДВ-ОМ 

 
Замјеник градоначелника Требиња Мирко 
Ћурић потписао је данас уговор о 
изградњи зграде за младе брачне парове 
са Најрудином Хећимовић, представником 
одабраног извођача радова – фирмом 
„Kота Цонструцтион “ДОО Требиње. 

Kорисници програма субвенционисање 
станоградње – 40 младих парова из 
нашег града, одабраних након јавног 
позива – цијену квадратног метра стана 
плаћаће 1.250 KМ, са урачунатим ПДВ-ом.  

 

Зграда за младе брачне парове са 40 
стамбених јединица биће лоцирана у 
првој зони грађевинског земљишта, у 
близини будуће зграде Палате правде и 
Полицијске управе Требиње.Ћурић је 
подсјетио да су право аплицирања на 
овај програм – којим је Град Требиње за 
оне који тек заснивају породицу 
обезбиједио могућност куповине стана 
под знатно повољнијим условима од 
тржишних – имали брачни парови до 38 
година и чија укупна мјесечна примања 
не прелазе 1.200 KМ, те да је у поступку 
избора банке за пласман стамбених 
кредита са најповољнијом понудом 
одабрана „Kомерцијала банка “АД 
Бањалука. 

„Ово је значајан пројекат у борби 
Требиња, као локалне заједнице, да 
млади људи остану овђе, да их у Требињу 
на неки начин задржимо, а дали смо им 
шансу да кров над главом обезбиједе под 
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повољнијим условима и то у центру града 
– у првој градској зони. Олакшица 
извођачу радова је што ће ових 40 
станова бити већ унапријед продато “, 
истакао је замјеник градоначелника 
Требиња. 

Најрудин Хећимовић из фирме „Kота 
Цонструцтион “ДОО Требиње казао је да 
ће радови на изградњи стамбене зграде 
за младе брачне парове почети већ у 
марту, да је уговором утврђени крајњи 

рок изградње 24 мјесеца, те да је укупна 
вриједност пројекта 2 милиона 800 
хиљада KМ 

 
 
13. фебруар 2019. 

Замјеник градоначелника Мирко Ћурић организовао пријем 
поводом Дана Борачке организације Републике Српске – Дана 

бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 
 

Замјеник градоначелника Мирко Ћурић 
организовао је, поводом Дан Борачке 
организације РС – Дана бораца 
одбрамбено-отаџбинског рата, пријем за 
предсједништво Градске борачке 
организације 

Замјеник градоначелника честитао је Дан 
бораца и нагласио важност обиљежавања 
овог датума. Господин Мирко Ћурић 
поручио је да никада не смијемо 
заборавити све оно што смо дали у 
стварању Републике Српске у 
одбрамбено-отаџбиском рату. 

 

На састанку је реазговарано о тренутној 
ситуацији у граду Требињу, пројектима и 
програмима који се односе на ову 
популацију, плановима који ће се 
реализовати у наредном период и још 
интезивнијој сарадњи борачких 
категорија са Градском управом. Пријему 
је присуствовао и начелник Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту Петар 
Влатковић.Дан Борачке организације РС – 
Дан бораца Републике Српске и Дан 
Првог српског устанка обиљежавају се 
14. фебруара. 
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14. фебруар 2019 

Обиљежен Дан борца РС 
 

 
Парастосом борцима погинулим у 
одбрамбено-отаџбинском рату служеним 
у спомен-цркви Светог цара Лазара и 
полагањем цвијећа на спомен 
обиљежјима из Одбрамбено-отаџбинског 
рата, у Требињу је данас обиљежен 14. 
фебруар, Дан борца Републике Српске. 
Делегације Града Требиња, Борачке 
организације, и Удружења дјеце 
погинулих бораца “Насљеђе” положили 
су цвијеће на Споменик браниоцима 

Требиња и у Спомен соби Требињске 
бригаде ВРС. 

Замјеник градоначелника Требиња Мирко 
Ћурић истакао је да својим дјелима, 
данас и током цијеле године морамо да 
покажемо да породице погинулих, 
инвалиди и бивши борци нису 
заборављени. Приоритет су нам сви они 
чији су најмилији погинулуи за Српску, 
као и инвалиди протеклог рата. Градска 
управа Требиња кроз различите програме 
настоји да финсијски помогне борачке 
категорије, а то ће нам бити приоритет и 
убудуће “, казао је Ћурић. 

Дан борца Републике Српске обиљежава 
се од 2002. године. 

 

 14. фебруар 2019. 

ПОТПИСАН УГОВОР О ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ 2.200 
000 КМ 

 

 
У просторијама градске администрације 
Требиње данас је потписан уговор о 
изградњи система за водоснабдијевање 
на лијевој обали Требишњице. 

Вриједност уговора који је данас 
потписан је 2 милиона и 200 хиљада 
конвертибилних марака. 

 

„У протекле двије године урађени су 
значајни радови по питању 
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водоснабдијевања града, завршено је 
водоснабдијевање на десној обали, као и 
систем за водоснабдијевање ‘Града 
сунца‘, а обављамо и значајне радове на 
пречистачу“, рекао је градоначелник 
Требиња Мирко Ћурић. 

Радови ће се, како каже Ћурић, 
финансирати преко Европске 
инвестиционе банке, дужина цјевовода је 
око 3,5 километра, рок за завршетак 

радова је 12 мјесеци, а почетак послова  
је средином марта. 

Јован Гајић, диркетор предузећа „Бук 
промет“ из Бијељине које је извођач 
радова, каже да ће на овим пословима 
бити ангажована значајна механизација и 
људство и обећао да ће посао, уколико 
не буде неких значајних непредвиђених 
околности,  бити извршен прије 
планираног рока од годину дана. 
 

 
15. фебруар 2019. 
 

МИНИСТАР НАТАЛИЈА ТРИВИЋ ПОСЈЕТИЛА ГРАДСКУ УПРАВУ 
 

Министар просвјете и културе 
Републике Српске Наталија 
Тривић данас је у Требињу истакла 
да ће ресорно министарство 
финансирати рад  Центар за таленте 
који ће бити изграђен у Згоњеву код 
Требиња. 

Овај центар ће почети са радом 
након реконструкције објекта 
некадашње школе у Згоњеву. 
Средства за реконструкцију овог 
објекта, у вриједности од око 
960.000 марака обезбиједила је 
Фондација „Ристо и Трифун 
Петровић“. 

 

У оквиру Центра за таленте, како је 
планирано, дјеловаће и 
истраживачка станица, која ће младе 
таленте обучавати у основама 
методологије истраживања 
природних наука, првенствено 
математике, физике, хемије и 
информатике. 

Министар просвјете и културе 
Наталија Тривић је навела да ће 
заједничким радом и залагањем 
ресорног министарства и Градске 
управе Требиње бити створени 
услови да у овом Центру буду не 
само талетована дјеца из Требиња 
него и из цијелог региона. 

„Заједно ћемо учинити да овај 
Центар не буде само за успјешну 
дјецу из Требиња него и из цијеле 
Српске, а са својим одјелом који би 
се односио на регионалну сарадњу, 
да укључимо и дјецу из цијелог 
региона“, истакла је Тривићева. 
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Тривићева је, говорећи о новинама у 
унапређењу образовања истакла да 
ће се доста радити на увођењу 
дуалне политике образовања, 
праћену тржишта рада и едукацији 
наставног кадра. 

„У Требињу ће се креирати дуалне 
политике кроз сегмент 
угоститељства, угоститетљске 
школе, која ће производити 
квалитетне кадрове који ће остајати 
овдје, јер то ће бити развојна 
компонента. Јако нам је важно да 
цијели образовни систем дјелује са 
привредним субјектима јер онај 
кадар који ћемо ми образовати у 
нашим школама јесте онај који треба 
да буде  креиран са потребама 
тржишта рада како бисмо запослили 
будуће генерације. Ми морамо да 
размишљамо стратешки дугорочно 
да знамо да сљедећих 20 година 
треба да имамо кадрове који ће 
водити РС, а ту образовни систем не 
смије да посустане“, навела је 
Тривићева. 

Она је истакла да ће Министартсво 
просвјете и културе РС финансијски 
подржати традиционалну културну 
манифестацију „Дучићеве вечери 
поезије“. 

„Упознали смо се са календаром 
културних манифестација, који су 
заиста кредибилне, од културног 
бренда „Дучићевих вечери поезије“, 
који ће бити подржан од 
министарства културе као једна 
респектабилна манифестација, а ту 
су и остали познати фестивали који 
ће привући бројне госте не само из 
региона него из цијелог свијета“, 
рекла је Наталија Тривић. 

Мирко Ћурић, замјеник 
градоначелника Требиња је изразио 
задовољство што ће ресорно 
министарство дати свој допринос да 
ова културна манифестација има још 
већи значај. 

„Ово је манифестација која није само 
манифестација Града Требиња него 
која служи на понос цијелој 
Републици“, навео је Ћурић. 
Ћурић је са министарком просвјете и 
културе разговарао и о  искуствима и 
пројектима из области културе у 
осталим локалним заједницама у 
Републици Српској, истичући да је 
Требиње град од кога многи могу  да 
преузму позитивна искуства у овој 
области.

16. фебруар 2019. 
 

KАРАВАН МИМОЗЕ У ДЕФИЛЕУ ТРБИЊСKИМ УЛИЦАМА 
 

Kараван мимозе из Херцег Новог 
стигао је у наш град, а дочекао га је 
велики број наших суграђана који су 

изашли на улице да поздраве његов 
свечани дефиле. 
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Ансамбл мажоретки, уз плесне 
кореографије, праћен музиком 
градског оркестра и паљбом 
тромбоњера – продефиловао је 
требињским улицама и нашим 
суграђанима донио дио атмосфере 
традиционалног херцегновског 
фестивала „Празник мимозе“.  

Kловнови који су предводили весели 
караван дијелили су грађанима 
мимозе, позивајући их тако да буду 
дио светковина које се у нашем 
комшијском граду овог фебруара 
одржавају већ 50. пут. 

Свечани дефиле поздравили су и 
први људи два комшијска града – 
замјеник градоначелника Требиња 
Мирко Ћурић и предсједник 
Скупштине општине Херцег Нови 
Стеван Kатић. 

Ћурић каже да је од изузетног 
значаја да се „Празник мимозе“ 
одржава у нашем граду јер смо ми 
један народ и граница нам пуно не 
значи. 

„Требињци су одушевљени. Дивно је 
вријеме, људи су изашли и 
поздравили предиван караван. Оно 
што је важно је да туристи све више 
долазе у наш град. Ево само у 
претходној години је преко 94 
хиљаде туриста боравило у Требињу, 
преко 900 хиљада је прешло 
граничне прелазе око Требиња, што 
значи да је заиста атрактивно. 
Наравно и поред тога што имамо 
добру климу и добре људе, морамо 
правити садржај и ово је један од 
итекако значајних садржаја“, казао 
је Ћурић. 

Kатић је истакао да је у Требињу као 
код своје куће. 

„Задовољство ми је што сарадњу 
настављамо и ове године. Очекујем 
да ће тако бити и убудуће. Ми смо 
данас у Требињу унијели дух овог 
нашег празника, пребацијили га на 
један да и Требињци осјете шта 
значи. У Херцег Новом нас је овај 
пут незапамћен број људи посјетио у 
протекле двије седмице, а 
настављамо и даље. Искористићу 
прилику да позовем све људе из 
Требиња, Херцеговине и шире да 
нам се придруже“, казао је он. 
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20. фебруар 2019. 
 

ПРВА ЛОКАЛНА ДИЈАЛОШКА ПЛАТФОРМА У ТРЕБИЊУ У ОКВИРУ 
ПРОЈЕКТА „ДИЈАЛОГ ЗА БУДУЋНОСТ“ 

 
У Градској управи Града Требиња 
данас је у оквиру пројекта „Дијалог 
за будућност“ одржана прва локална 
дијалошка платформа – механизам 
за пружање формалног простора за 
интеракцију између грађана и 
доносилаца одлука путем дијалога. 

Пројекат „Дијалог за будућност“ 
развијен је на иницијативу и под 
покровитељством Предсједништва 
БиХ, заједнички га имплементирају 
три УН агенције (UNICEF, UNDP, 
UNESCO), а финансиран је од стране 
Фонда УН-а за изградњу мира (UN 
Peace Building Fund). 

 

Пројекат се спроводи у 28 општина и 
градова у БиХ и фокусира се на 
промовисање друштвене кохезије и 
разноликости у Босни и Херцеговини 
с циљем изградње трајног мира у 
БиХ.  Интегрисање локалних 
дијалошких платформи у рад 
локалних управа један је од циљева 
пројекта

 

22. фебруар 2019. 
 

ПРЕДСТАВНИЦИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА ИЗ БАЊА ЛУКЕ 
ПОСЈЕТИЛИ ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА ТРЕБИЊА 

 

Пољопривредни факултет Бања Лука 
и ове године, у сарадњи са својим 
партнерима, 
организује VIII Међународни 

симпозијум пољопривредних наука 
АгроРес 2019 и XXIV савјетовање 
инжењера пољопривреде Републике 
Српске које ће се одржати у Требињу 
од 16. до 18. маја 2019. године. Тим 
поводом у градској управи 
организован је састанак декана 
Пољопривредног факултета проф. 
др. Златан Ковачевић, проф. Жељка 
Вашке и проф. Синише Митића са 
градоначелником града Требиња 
господином Мирком Ћурићем. 
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22. фебруар 2019. 

ЉИЉАНА ХАБЈАНОВИЋ ЂУРОВИЋ ПОСЈЕТИЛА ГРАДСКУ 
УПРАВУ 

 
Позната српска књижевница 
Љиљана Хабјановић Ђуровић 
посјетила је данас требињску 
Градску управу гдје  је разговарала 
са градоначелником Мирком 
Ћурићем. 

 

Љиљана Хабјановић  Ђуровић  ће 
вечерас у 19. часова у Музеју 
Херцеговине Требињцима 
представити  нови роман о Светом 
Василију Острошком , „Со земљи“. 

Организатор промоције је Удружење 
грађана “Мостови” Требињe. 

 

 

 
23. фебруар 2019. 

Службе града на услузи грађанима који не могу сами да санирају 
штету 

 
Kомандант штаба за ванредне 
ситуације Града Требиња Мирко 
Ћурић казао је да је оператива којом 
располаже Град Требиње већ 
ангажована на терену на 
рашчишћавању и санацијама штете 
које је протекле ноћи изазвали 
олујну удари вјетра. 

Ћурић је позвао све суграђане који 
нису у могућности да поправе штету 
на својим објектима – да се јаве на 
бесплатан број 121. 

 

„А они који су у могућности, позивам 
да то ураде у властитој режији јер је 
заиста велики број захтјева“, казао 
је Ћурић. 
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Он је додао да је већ запримљен 
велики број пријава грађана којима 
је на кућама оштећен цријеп. 

„Информације са терена којима 
располажемо казују да су од удара 
вјетра оштећени објекти 
средњошколског центра, затворени 
базен у изградњи, срушена су стабла 
на око двадесет локација на 
подручју града,чак имамо 
евидентиран и један пожар“, истакао 
је Ћурић. 

Пожар у мјесту Бобовишта у 
Федерацији БиХ шири се великом 
брзином ка подручју Требиња усљед 
јаког вјетра, али за сада не пријети 
кућама. 

Kако за Радио Требиње каже Трипо 
Ћук, старјешина Ватрогасне јединице 
Требиње, пожар се шири на 
неприступачном подручју што 
требињским ватрогацима 
онемогућава његово гашење. У 
мјесту Бобовишта пожар је избио 
јуче око 16:00 часова. 

 „Информације са терена којима 
располажемо казују да су од удара 
вјетра оштећени објекти 
средњошколског центра, затворени 
базен у изградњи, срушена су стабла 
на око двадесет локација на 
подручју града,чак имамо 
евидентиран и  

 
23. фебруар 2019. 

Штаб за ванредне ситуације: ПРИОРИТЕТ БЕЗБЈЕДНОСТ ГРАЂАНА 
 

За сада нема информација о 
повријеђеним у олујном невремену 
које је захватило наш град, а 
безбједност грађана и даље остаје 
приоритет у свим активностима 
Штаба за ванредне ситуације Града 
Требиња, казао је након сједнице 
командант штаба и замјеник 
градоначелника Требиња Мирко 
Ћурић. 

 Он је рекао да је брзина вјетра око 
100 километара на час, да подаци из 
Метеоролошке станице казују да ће 
овакав интензитет вјетра да буде до 
сутра у подне – због чега ће штаб 
бити у сталном засиједању и пратити 
стање на терену. 

„Приоритет су нам људи. Други 
закључак је да све установе и 
предузећа буду у приправности и 
ставе на располагање људство и 
технику. Трећи, сви сектори мјесних 
заједница да изврше процјену на 
терену. Четврто, људи којима је 
потребна помоћ – да позову 
бесплатан број 121 – како би им 
наше јединице које буду на терену 
притекле у помоћ. Пето, препоручује 
се свим грађанима да не излазе из 
објеката без нужне потребе док 
траје упозорење“, казао је Ћурић. 

Он је додао да ће Штаб за ванредне 
ситуације послати и захтјев 
„Електропреносу БиХ“ да формирају 
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мобилни тим који ће бити на 
располагању електродистрибуцији у 
Требињу. 

Из штаба препоручују грађанима да 
не отварају прозоре на својим 
објектима док не прођу удари вјетра. 

 

 

 

 

 
 
23. фебруар 2019. 

ГРАДОНАЧЕЛНИK МИРKО ЋУРИЋ СА ПРЕДСЈЕДНИЦИМА МЈЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 

 

Након састанка Штаба за ванредне 
ситуације градоначелник Требиња 
Мирко Ћурић састао се и са 
предсједницима мјесних заједница. 
Састанку су присуствовали и 
представници Штаба за ванредне 
ситуације, као и представници ПУ 
Требиње. 

На састанку се разговарало о 
процјени штете проузроковане 
олујним невременом које је Требиње 
захватило у току ноћи. Нако 
процјене штете у наредним данима 
кренуће се са планирањем и 
санацијом објеката који су оштећени. 

Градоначелник, Мирко Ћурић, Мјесне 
заједнице, 

 

 

23. фебруар 2019. 
 

Стање није алармантно – градске службе могу да одговоре свим 
изазовима 

 
На подручјима Горице, Хрупјела и 
центра града евидентирано је 
највише штете од ноћашњих удара 
вјетра, али стање на терену није 
алармантно, а Град Требиње 
властитим капацитетима може да 
одговори изазовима и помогне онима 
којима је помоћ потребна. 
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Сва расположива оператива градске 
управе и јавних предузећа у 
приправности или на терену. 

Ћурић је казао да је од јутрос на 
бесплатан број Центра за 
обавјештавање 121 забиљежено око 
500 позива грађана, да свако минут-
два стиже нови позив, те да је 
оператива коју је ангажовала 
Градска управа до сада имала више 
од тридесет теренских интервенција. 

Ћурић каже да је грађани најчешће 
жале на штету на кровном цијепу 
или димњацима на кућама или 
помоћним објектима. 

„Молио бих грађане да имају 
разумијевање и не пријављују неке 
мање штете које они сами могу са 
санирају, те да пријављују само они 
који проблем не могу да ријеше 
сами. Наредних дана ће доћи 
комисија да сагледа стање у вези са 
евентуалном финансијском 
надокнадом“, казао је Ћурић. 

Радови на рашчишћавању оборених 
стабала у градском парку, додаје он, 

већ су завршени, преусмјеравањем 
напајања струјом према изворишту 
спријечено је да град остане без 
воде, а струја још није дошла само у 
Придворце, те поједина мјеста у 
руралном подручју. 

Штета ће, извијесно је, бити 
вишемилионска – само на 
затвореном базену у изградњи, у 
градском парку, средњошколском 
центру и појединим привредним 
објектима – додаје Ћурић. 

Ћурић је истакао да је олујни вјетар 
током ноћи дувао константно 
великом брзином, са повременим 
орканским ударима. 

„Брзина вјетра се мјери Бофоровом 
скалом. Та скала иде до броја 12 – а 
у Требињу су удари вјетра били 
између 9 и 10 јединица на скали. А 
када вјетар дува том брзином – чупа 
дрвеће из земље и прави велики 
штете на објектима. На мјестима гђе 
се мјери, брзина вјетра била је 95 
километара на сат, што не значи да 
на појединим мјестима није била и 
већа брзина“, напоменуо је Ћурић. 

 
24. фебруар 2019. 

Ситуација у Требињу се стабилизује, расположива оператива на 
терену 

 

Ситација на терену није алармантна, 
а протекла ноћ је била релативно 
мирна. Од јутрос су почели да 
пристижу нови позиви за санирање 
штете, коју су  изазвали олујну удари 
вјетра, рекао је Мирко Ћурић 
градоначелник Требиња и командант 

штаба за ванредне ситуације Града 
Требиња, додајући да је сва 
расположива оператива градске 
управе и јавних предузећа на 
терену. 
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Од јутрос на бесплатан број Центра 
за обавјештавање 121 почели да 
пристижу нови позиви за санирање 
штета од невремена, те да је 
оператива коју је ангажовала 
Градска управа настоји да штету 
санира према приоритетима. 

„Молио бих грађане да имају 
разумијевање и не пријављују мање 
штете које они сами могу са 
санирају, те да пријављују само они 
који проблем не могу да ријеше 
сами. Порука грађанима је да се из 
својих домова не крећу без пријеке 
потребе, а према нашим 
информацијама, јаки удари вјетра би 
требало да ослабе до поднева“, 
рекао је он. 

Ћурић је подсјетио да је јуче 
евидентиран случај да је  један наш 
суграђанин пао са крова, приликом 
санирања штете од невремена. 

„Наша порука је да грађани на чијим 
је објектима причињена штета 
сачекају, јер ћемо данас и сутра 
наставити да санирамо посљедице 
невремена. Наредних дана ће доћи 
комисија да сагледа стање у вези са 
евентуалном финансијском 
надокнадом“, казао је Ћурић. 

Он је прецизирао да је у сарадњи са 
представицима мјесних заједница 
штета евидентирана, а Град 
Требиње ће у зависности од износа 
штете финансијски помоћи, како би 
посљедице настале штете биле 
лакше отклоњене. 

 
24. фебруар 2019. 

Одржано предавање на тему „Маркетинг за мале пољопривредне 
произвођаче“ 

 

Факултет за производњу и 
менаџмент Требиње у сарадњи са 
Градом Требињем и Херцеговачком 
кућом организовали су јуче 
предавање на тему „Маркетинг за 
мале пољопривредне произвођаче“. 

Гост предавач била је Ирис Стојко, 
директор за развој тржишта и 
корпоративне комуникације, 
дигиталног развоја и контакт центра 
из 

Минхена.  

Циљ предавања био је везан за 
активности оснаживања “малих” 
пољопривредних произвођача који 
своје производе пласирају у 
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Херцеговачкој кући, како би се 
пренијело стручно знање да би 
усавршили своју идеју и развили свој 
бизнис, и ђеловали стратешки у 
пољу маркетинга и брендирања. 

Теме које су се отвориле на 
предавању везане су за главне 
кораке за развој бизниса, 
позиционирање на тржишту, 
конкурентност, процес брендирања 
еко производа, регулатива у ЕУ 

(декалрације, сертификати и слично) 
по питању пласмана и продаје, 
креативни примјери како се од 
постојеће сировине може направити 
неки нус-производ, уз постојеће 
асортимане шта се још може додати 
а да постојећа технологија може 
подржати, шта је то важно код 
производа (квалитет, иновативност, 
функционалност, асортиман, 
паковање, етикетирање, означавање 
производа, продајни сервис, цијена). 

 
 
25. фебруар 2019. 
 

Никола Бољановић спортиста године Града Требиња 
 

Никола Бољановић, члан Џудо клуба 
“Леотар”, проглашен је за спортисту 
године Града Требиња на вечерас 
одржаној традиционалној 
манифестацији ”Избор спортисте 
године Требиња”. 

 

Другопласирана међу најбољим 
спортистима године је кошаркашица 
Марија Kешељевић, чланица 
Kошаркашког клуба “Требиње 03”, а 
на трећем мјесту овогодишњег 
избора нашла се Вања Спаић 
чланица АK “Леотар Требиње”. 

Најбољи спортски колектив је 
Женски кошаркашки клуб „Леотар 
03“, друго мјесто припало је Џудо 
клубу „Леотар“, а треће Мушком 
рукометном клубу „Леотар“. 

Жири је додијелио признања за 
перспективне спортисте, постхумна 
признања, награду за најбољег 
новинара, те низ других награда. 

Обраћајући се окупљеним 
спортистима и спортским радницима, 
у до посљедњег мјеста испуњеном 
Kултурном центру Требиње, 
градоначелник Требиња Мирко 
Ћурић изразио је наду да ће 
спортисти и у наредним годинама 
проносити славу требињског спорта 
те да ће град, настојати, у границама 
својих могућности да им помогне.

25. фебруар 2019. 
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ГРАДСKА УПРАВА ОРГАНИЗОВАЛА САСТАНАK ПОВОДОМ KУПОВИНЕ 
СТАНОВА У ЗГРАДИ ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ 

 

 

У просторијама Градске управе данас 
је организован састанак са младим 
брачним паровима заинтересованим 
за куповину стана по повољним 
условима. 

Састанку су присуствовали замјеник 
градоначелника Мирко Ћурић, 
начелник Одјељења за просторно 
уређење и  урбанизам Марко Рикало 
и начелник Одјељења за финансије 
Синиша Тарана. 

Заинтересованим за куповину стана 
у згради за младе брачне парове 
презентован је излед зграде као и 
одговорено на питања која се односе 
на куповину. 


