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Импресум: 
 
 

„Градски билтен“ је електронски 
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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Потписан уговор о изградњи 
духовног центра у Мркоњићима 

 

Градоначелник Требиња Мирко 

Ћурић потписао је данас са извођачем 

радова – представником грађевинске 

фирме „Сига“ из нашег града Миливојем 

Шакотићем – уговор о изградњи 

православног духовног центра у 

Мркоњићима, родном мјесту Светог 

Василија Острошког и Тврдошког 

Чудотворца. 

 

Ћурић је појаснио да уговор подразумијева 

два лота – први обухвата 

изградњу манастирског комплекса око 

цркве Светог Василија, вриједности 

1.220.000 КМ без ПДВ-а, а други –

 видиковца изнад манастира, који би 

требало да кошта 912.000 КМ без ПДВ-а. 

„Први комплекс искључиво ће служити 

потребама манастирске заједнице, а други 

– видиковац намијењен је за 

организовање различитих 

културноумјетничких и других програма. 

Рок за реализацију овог уговора је 500 

дана. Знате да је за финансирање овог 

пројекта Влада Србије издвојила 400.000 

евра и тај новац је већ на рачуну, а 

остатак средстава обезбиједиће Влада РС 

и Град Требиње у наредном периоду, 

наравно у складу са динамиком извођења“, 

истакао је Ћурић. 

Начелник Одјељења за просторно 

уређење Марко Рикало напомиње да ће 

због сложености и деликатности 

планираних радова бити формиран и 

посебан тим – од стручних људи Градске 

управе, Епархије ЗХиП, завода за заштиту 

споменика и мјештана – који ће 

свакодневно пратити релизацију пројекта. 

„Трудимо се да од села Мркоњићи 

направимо светилиште у који ће долазити 

ходочасници из цијеле југоисточне Европе. 

Радимо нешто што заиста остаје за 

историју а због тога смо и дали дужи рок – 

од 500 дана. Овдје има доста ствари које 

се морају радити заиста прецизно – од 

каменорезачких и кровопокривачких до 

радова на различитим детаљима.“ 
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Рикало додаје да ће у наредним фазама 

развоја православног духовног центра у 

Мркоњићима бити изграђен и парохијски 

дом на мјесту старе основне школе те 

паркинг са тоалетима, како би центар 

могао да прими и већ број посјетилаца. 

„Увјерен сам да ће се с времена на вријеме 

појављивати донатори са жељом да 

духовном центру нешто дарују. Ово ће, 

дакле, бити комплекс који ће се стално 

дограђивати“, истакао је Рикало. 

 

Одржан састанак Оперативног 
тима у циљу спровођења мјера 
заштите и спасавања од 
поплава 

 

Данас је у Требињу одржан сатанак 

Оперативног тима у циљу спровођења 

мјера заштите и спасавања од поплава на 

подручју града. Састанку су присуствовали 

: Градоначелник ,  директор  ЈУ  

„Екологија и безбједност“ – Служба 

цивилне заштите , као и представници 

осталих надлежних служби (Воде Српске, 

Републичка управе цивилне заштите, 

Хидроелектране на Требишњици, ЈП 

Водовод, Херцеговинапутеви, 

представници надлежних одјељења 

Градске управе). 

Констатовано је да је ситуација на 

подручју нашег града у овом тренутку 

стабилна. 

Све надлежне службе су у превентивном 

стању приправности и координације због 

прогнозираних падавина у наредном 

периоду, како би  у случају потребе  били 

спремни за помоћ. 

Такође, на састанку је донешен Закључак, 

да уколико ситуација буде захтјевала, 

помоћ буде упућена угроженим 

општинама. 

 

Обиљежен Међународни дан 
породице 
 

 
 

Поводом Међународног дана породице 

данас је градоначелник Требиња Мирко 

Ћурић организовао пријем за 

представнике Удружења вишечланих 
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породица „4 плус“, Удружења породица са 

проблемом стерилитета „Бебе“ и 

Удружења родитеља дјеце и омладине 

„Сунце нам је заједничко“ из Требиња. 

Према ријечима Мирка Ћурића, градска 

управа је током  протекле двије године 

покренула 32 програма који се тичу 

материјалног оснаживања породице, што 

ће чинити и убудуће кроз запошљавања, 

те разне видове новчане и друге помоћи, 

како би имали здраву породицу. 

 

„Покренули смо многе видове помоћи за 

породице попут мјесечних издвајања 

новчаних средстава за дјецу основце и 

средњошколце чији родитељи или 

старатељи не раде, за оне школарце који 

путују из села у град у школу и многе 

друге“, навео је Ћурић, додајући да се сви 

пројекти реализовани протеле године 

настављају и ове, којима се  жели ојачати 

породица. 

Александар Сарић, предсједник Удружења 

родитеља са четверо и више дјеце, каже 

да су једино удружење које нема ни једну 

породицу да бар један члан није запослен. 

„Договорили смо састанак са 

градоначелником Ћурићем у наредном 

периоду како би ријешили још неке наше 

проблеме. Морамо као национални 

приоритет да истакнемо породицу, рађање 

и мајку“, казао је Сарић. 

Снежана Мисита, предсједник Удружења 

„Бебе“ рекла је да за осам година 

постојања, удружење на нивоу 

Херцеговине броје 99 беба. „Наредне 

седмице очекујемо стоту бебу у нашем 

удружењу и није то само наш успјех већ  и 

Града Требиња“, казала је она. 

И у удружењу „Сунце нам је заједничко“ 

захвални су Граду Требињу на сарадњи и 

несебичној подршци. „Градоначелник и 

градска управа препознају наше проблеме. 

Тешко  је бити родитељ дјетета са 

посебним потребама, али помоћ градске 

управе Требиња даје нам снагу да идемо 

даље и да се боримо“, рекла је Милица 

Аџић из удружења „Сунце нам је 

заједничко“. 

 

Градоначелник поздравио 
учеснике међународног 
симпозијума пољопривредних 
наука 
 

 
 

У Требињу је данас отворен Осми 

међународни научни симпозијум 

пољопривредних наука АГРОРЕС 

2019. и 24. савјетовање инжењера 
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пољопривреде Републике Српске, у 

организацији Пољопривредног факултета 

Универзитета у Бањалуци и партнера – 

високошколских установа и научних 

инситута из региона. 

Уз пленарна предавања и панел дискусију 

на актуелну тему „Пољопривреда и 

климатске промјене“, на овогодишњем 

научном симпозијуму до суботе, 18. маја, 

биће изложено – усмено или у форми 

постера – укупно 159 научних радова, који 

су резултат истраживања око 450 аутора, 

научних радника из двадесет држава. 

Субота је резервисана за 24. савјетовање 

инжењера пољопривреде и 10. 

континуирану едукацију инжењера 

пољопривреде Републике Српске, те 

посјете засадима компаније „Попово поље“ 

АД и манастиру Тврдош. 

 

Научни скуп је отворио помоћник 

министра пољопривреде РС Мирослав 

Бојић истакавши да је пољопривреда у 

Српској суочена са два основна развојна 

изазова – климатским промјенама и новим 

технологијама. 

Неопходан је, појаснио је Бојић, адекватан 

одговор на климатске промјене које 

пријете да све учесталијим временским 

екстремима узрокују штете у 

пољопривредној производњи, док се 

примјена достигнућа технолошког развоја, 

додао је он, намеће као услов да ова грана 

привреде буде конкурентна – са апсекта 

коришћења ресурса али и креирања 

дохотка, запослења и радне снаге. 

„Степен развоја пољопривреде у 

будућности биће управо мјерен степеном 

наших прилагођавања на ова два изазова. 

Узимајући све у обзир, јасно је да једино 

наука и примјена науке у пракси може 

отворити пут успјешнијег развоја сектора 

пољопривреде на овим просторима“, 

поручио је Бојић. 

Он је додао да ресорно министарство 

улаже озбиљне напоре и средства у развој 

аграра, да је из аграрног буџета и других 

извора пољопривредницима у Српској 

данас на располагању близу 200 милиона 

КМ подршке годишње, али и напоменуо да 

ова средства, да би остварила пуни 

ефекат, морају доминантно бити усмјерена 

на развојне пројекте и нове технологије. 

Изражавајући задовољство што се 

пољопривредни научни симпозијом већ 

седму годину одржава у нашем граду, 
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градоначелник Требиња Мирко 

Ћурић истакао је да Требињу посебни 

географски и климатски услови дају 

потенцијал за развој неколико 

пољопривредних грана. 

У интензивном развоју је виноградарство, 

а због чињенице да су Требиње и 

Херцеговина релативно незагађена 

средина распложемо и са великим 

потенцијалом за органску производњу, 

напоменуо је Ћурић. 

„Градска управа Требиња настоји да пружи 

подршку развоју пољопривреде кроз 

различите програме помоћи 

пољопривредним произвођачима. Због 

тога сам посебно срећан што се овај скуп 

одржава у Требињу и што ћемо из прве 

руке од стручних лица добити најновије 

информације које ћемо, надам се, 

искористити да унаприједимо нашу 

пољопривреду“, закључио је он. 

Пожељевши у име домаћина скупа 

учесницима симпозујима успјешан рад, 

декан Пољопривредног факултета 

Универзитета у Бањалуци проф. 

др Златан Ковачевић истакао је да је 

ова високошколска институција данас 

једна од водећих научно-истраживачких 

установа пољопривредних наука у БиХ. 

 

 

Потписани уговори по Програму 
подршке самозапошљавања 
 

 

Градоначелник Града Требиња Мирко 

Ћурић, након провођења процедуре по 

Јавном позиву, потписао је данас Уговоре 

са лицима којим су одобрена средства по 

Програму подршке самозапошљавања. 

Средства по овом Програму су одобрена у 

распону од 3.000 КМ до 10.000 КМ, у 

зависности од дјелатности за коју су се 

апликанти регистровали, неповратна су и 

имају карактер субвенције за 

самозапошљавање тј. започињање 

властите дјелатности. 

Лица којим су одобрена средства 

регистровала су пољопривредно 

газдинство и занатско услужну дјелатност 

и на тај начин се самозапослила. 
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Градоначелник примио 
представнике привредне 
делегације из Србије 
 

 

Градоначелник Мирко Ћурић примио је 

данас представнике привредне делегације 

из Србије у организацији Регионалне 

привредне коморе Лесковац. 

Данашњем састанку присуствовали су 

представници општина Бела Паланка, 

Мали Зворник и Лебане те представници 

Привредних комора Републике Српске и 

Србије. 

Посјета је резултат дугогодишње сарадње 

комора, а на састанку се разговарало и о 

могућностима даље сарадње. 

 

Делегација је посјетила Херцеговачку кућу 

гдје су се упознали са аутохтоним 

производима Херцеговине и наставила 

посјету осталим знаменитостима Града 

Требиња. На састанку је констатовано да 

постоји могућност сарадње и  преношење 

искустава у валоризацији и заштити 

аутохтоних производа коју има РПК 

Лесковац, а која може помоћи за неке 

херцеговачке производе. 

Чланови Делегације истакли су да ће 

понијети позитивне утиске из Требиња, у 

коме је већина боравила по први пут, те се 

захваљују љубазним домаћинима на 

гостопримству. 

 
Одржан редовни састанак 
Савјета мјесних заједница 

 

Данас је у просторијама Градске управе 

Града Требиња одржан редовни састанак 

Градоначелника и начелника одјељења са 

предсједницима Савјета мјесних заједница. 
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На састанку је разматрана актуелна 

проблематика грађана на терену и могући 

начини рјешавања истих. Такође 

предсједници мјесних заједница су, 

појединачно по секторима, презентовали 

досадашње активности те истакли који су 

приоритети за рјешавање у наредном 

периоду. 

Амбасадор БиХ у Јапану 
посјетио Градску управу 
 
 

 

Градоначелник Мирко Ћурић примио је 

данас амбасадора БИХ у Јапану Синишу 

Берјана. 

На данашњем састанку разговарало се о 

могућностима сарадње између Туристичке 

организације нашег града и  агенција из 

Јапана. 

Договорено је да ће се у наредном 

периоду презентовати туристички 

потенцијали Града Требиња, са акцентом 

на сагледавање могућности пласмана 

наших аутохтоних производа на јапанско 

тржиште. 

 
Министар Пашалић у радној 
посјети Требињу 
 
 

 
У радној посјети Требињу данас борави 

министар пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС Борис Пашалић. 

У градској управи одржан је састанак 

Пашалића са градоначелником Требиња 

Мирком Ћурићем. 

Министар Пашалић ће са градоначелником 

Ћурићем, директором Јединице за 

координацију пољопривредних пројеката 

при ресорном министарству Стефаном 

Митровићем, те представницима Свјетске 

банке у БИХ посјетити системе за 

наводњавања на локацији пумпна станица 

у Петровом пољу, расадник при Центру за 

газдовањем кршем и Херцеговачку кућу. 
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Пашалић: Обезбијеђено шест 
милиона марака за пројекат 
наводњавањa 
 

 
 

Министар пољопривреде шумарства и 

водопривреде Републике Српске Борис 

Пашалић изјавио је данас да су, у сарадњи 

са Свјетском банком, обезбијеђена 

средства и припремљена инфраструктура 

за пројекат наводњавања око 850 хектара 

пољопривредних површина на подручју 

Требиња вриједан нешто мање од шест 

милиона КМ. 

Пашалић је на састанку у Требињу са 

представницима Свјетске банке и градске 

управе рекао да ресорно министарство 

улаже средства у системе за 

наводњавање, како путем пројеката 

Свјетске банке, тако и из аграрног буџета. 

„Данас смо разговарали и о анексу 

постојећег уговора чија је вриједност 

додатних пет милиона КМ, чиме бисмо 

завршили наводњавање око 2.000 хектара 

обрадивих површина на подручју 

Требиња“, рекао је Пашалић. 

Министар Пашалић је са дректором 

Јединице за координацију 

пољопривредних пројеката при ресорном 

министарству Стефаном Митровићем, те 

представницима Свјетксе банке у БИХ 

посјетитио системе за наводњавања на 

локацији пумпна станица у Засад пољу. 

Пројекти као што је овај у Требињу 

захтијевају финансирање партнера као 

што је Светска банка, рекао је Пашалић и 

додао да је и Требињу разговарано о 

реализацији више значајних пројеката. 

„Разговарали смо и о пројектима везаним 

за шумарство, пројектима који се односе 

на изградњу водопривредних објеката, 

насипа и канала и цијенимо да ће они у 

наредном периоду бити вриједни преко 

100 милиона марака.“, казао је минстар 

Пашалић. 

Меријан Шерман, директорица за 

стратегије и операције Свјетске банке 

истакла је да је пројекат наводњавања 

веома битан за пољопривреднике са овог 

подручја. 

„Изградња система за наводњавање је 

веома битна за развој пољопривреде, тако 

да је наводњавање важно за одрживост 

система, посебно имајући у виду 

надолазеће климатске промјене“, казала је 

она. 
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Она је посјетила да је Свјетска банка у 

пројекте наводњавања у БиХ уложила 40 

милиона долара. 

Према ријечима Душка Вујовића, идејног 

творца система за наводњавање у 

Требињу, пројекат се изводи у три фазе. 

Он је подсјетио да је прву фазу пројекта 

финансирала Светска банка, а изграђено 

је 9,5 километара цјевовода и двије 

пумпне станице и резервоар за водозахват 

за Зупце. 

„Другу фазу извођења радова финасира 

Град Требиње и ХЕТ, а односи се на 

изградњу 5 км дистрибутивног цјевовода и 

25 километара секундарне мреже. Трећа 

фаза предвиђа ширење секундарне мреже, 

изградња секундарне мреже на зубачком 

платоу, у Мркоњичима, Гомиљанима и 

Моску. 

У градској управи Требиња министар 

Пашалић разговарао је са 

градоначелником Требиња Мирком 

Ћурићем, а након обиласка пумпне 

станице у Засад пољу посјетио је расадник 

при Центру за газдовањем кршем  и 

Херцеговачку  кућу. 

 

Делегација Града Требиња на 
обиљежавању дана и славе 
Града Вршца 

 
 

 

Поводом обиљежавања дана и славе 

града, Свети Теодор Вршачки, делегација 

Града Требиња данас борави у Вршцу. 

Делегацију Града Требиња чине начелник 

Одјељења за друштвене дјелатности Зоран 

Милошевић и директор Туристичке 

организације Марко Радић. 

 

Градоначелник посјетио 
Мирјану Курајицу мајку осмог 
дјетета 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић и 

директор Електропривреде РС Лука 

Петровић – у својству изасланика 
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предсједавајућег Предсједништва БиХ 

Милорада Додика – посјетили су данас у 

требињском породилишту мајку Мирјану 

која је породици Курајица у ноћи између 

сриједе и четвртка донијела осму принову. 

Породиљи су уручена дјечија колица – дар 

предсједавајућег Предсједништва БиХ, а 

пригодни поклони стигли су и од Градске 

управе. 

Градоначелник Ћурић подсјећа да Градска 

управа низом програма помаже вишечлане 

породице, па није изостала ни подршка 

породици Курајица. 

„Све породице са четворо и више дјеце, а 

гдје није било државно запослење – 

ријешили смо. Породица Курајица бави се 

пољопривредном производњом, а Градска 

управа ће их подржати и у том сегменту. 

Наш циљ је што више дјеце и бројнија 

породица. То је нешто за шта живимо и 

гдје ћемо да улажемо“, казао је 

градоначелник Ћурић. 

Дјевојчица – најмлађи члан породице 

Kурајица већ има шест сестара и једног 

брата. 

Породица Kурајица једна од двије 

најбројније требињске породице – са 

осморо дјеце, а овај рекорд у Требињу до 

сада је био еклузивитет породице Риста 

Лечића. 

В.д. директора Болнице Требиње Љубица 

Миљановић истакла је да је мајка 

Мирјана свих осам порода обавила у 

породилишту ове здравствене установе. 

„Услови за пород су одлични. 

Породилиште је реновирано 2017. године, 

а ми настојимо у будућем плану да 

додатно побољшамо услове – у 

операционој, порођајној сали и сали за 

мале интервенције, а радимо и на 

едукацији кадра за порођај са 

епидуралом“, истакла је др Миљановић. 

 


