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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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система за наводњавање  

 Низом активности обиљежен Свјетски дан заштите животне 
средине: одржан други Eко маратон, посађене саднице, 
спроведене акције чишћења и уређења 

 Градоначелник отворио спортске радничке сусрете ЈП “Водовод” 
РС 

 Одржана хуманитарна аукција слика Ликовне колоније “Коло” 
 Oзваничен почетак радова на другој фази пројекта изградње 

система за наводњавање на подручју Требиња 

 Представници Привредне коморе РС одржали састанак са 

градским БФЦ тимом и на подручју Требиња 

 Градоначелник Требиња одржао пријем за учеснике 

Међународне ликовне колоније “Коло” 2019 

 Градоначелник Ћурић одржао традиционални пријем за бајкере 
 Најбољи ученици на пријему код градоначелника Требиња 

 У друштву рукометних асова: ШКОЛАРЦИ ИГРАЛИ МИНИ 

РУКОМЕТ (ФОТО) 

 Почели радови на уређењу стадиона код О.Ш. Свети Василије 
Острошки и МЗ Хрупјела 

 Мото клубу „ТНТ“ захвалница за туристичку промоцију Требиња 

(ФОТО) 

 Почео сајам запошљавања: У ПОНУДИ 140 РАДНИХ МЈЕСТА 
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 Почеле радничке игре синдиката управе РС 
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 Пријем за добровољне даваоце крви: Град Требиње ће и даље 
подржавати добровољно давалаштво 

 Потписан споразум о сарадњи Tребиња и Равног 

 Дјеца са Косова и Метохије на пријему код градоначелника 
 Представници Привредне коморе РС одржали састанак са 

градским БФЦ тимом и локалним привредницима 
 У Градској управи Требиње отворена конференција „Српско 

писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума 

 Требишњицом поново запловиле лађе израђене по узору на 
некадашње 

 Конференција беба 2019: изабрана најмлађа, најстарија и беба 
са највише браће и сестара локалним привредницима 
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Удружење „Бебе“ прославило 
стоту принову 
 

 
Удружење породица са проблемом 

стеритета „Бебе“ данас је одржало 

конференцију за новинаре поводом стоте 

бебе, коју је родила њихова 

чланица Дејана Матовић из Требиња. 

Дејана и Ђорђе, након петогодишње 

борбе, добили су сина Вујадина. 

–Успјели смо из другог покушаја 

вантјелесне оплодње да добијемо бебу и 

ово је неописив осјећај. Доласком на 

свијет дјетета забораве се све препреке и 

борба за потомство која није била нимало 

лака– рекла је мајка Дејана. 

Она се захвалила Удружењу „Бебе“, 

градској управи и  свиима који су им 

помогли да остваре родитељски  сан, а 

посебно медицинском особљу и љекарима 

Болнице у Невесињу, гдје се породила. 

Предсједница требињског Удружења 

„Бебе“ Снежана Мисита је рекла да су 

овом Удружењу свака беба једнако битна, 

али је бројка од стотину успјех, важан не 

само за Удружење, него за цијелу 

Херцеговину и РС. 

–Херцеговина је у протеклих девет година 

колико постојимо постала богатија за 

четири школска одјељења– истакла је 

Мисита. 

Она је навела   да је рођење стота бебе 

резултат на који треба бити поносан, али и 

мотивација да се убудуће ради још више и 

боље и настави градити велика и весела 

породица. 

Мисита се захвалила градској управи 

Требиње која  финансира једну 

вантјелесну оплодњу без обзира на године 

живота мајке, Фонду здравства, као и 

свим  локалиним и републичким 

институцијама и установама са којима 

успјешно сарађују. 

–Ниједан захтјев за вантјелесну оплодњу 

поднесен према градској управи није 

одбијен– нагласила је предсједница 

Удружења „Бебе“. 

 

Градоначелник Требиња Мирко 

Ћурић рекао је да ће градска управа 

Требиње даровати све бебе у Херцеговини 

чији су родитељи чланови Удружења 

„Бебе“ са по 100 КМ, јер је породица основ 

сваког друштва, а  сва дјеца иста. 

– Град Требиње је и у предходном периоду 

кроз различите програме подржавао 
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породицу, на томе смо истрајали и  то ће 

бити приоритет и убудуће – поручио је 

Ћурић. 

Он је додао да градска управа неће 

ограничавати износ новца  за једну  

бесплатну вантјелесну оплодњу 

породицама које желе да се остваре као 

родитељи. 

–Свих 22 захтјева која су до сада дошли 

код нас су реализовани.– истакао је 

Ћурић. 

Директорка требињске филијале Фонда 

здравства РС и посланица СНСД у 

НСРС Валерија Лакић је позвала све 

парове који желе да се остваре као 

родитељи  вантјелесном оплодњом да се 

јаве у Удружење „Бебе“ или у филијалу 

Фонда здравства РС у Требињу. 

Она се захвалила Предсједници 

РС Жељки Цвијановић која је као 

премијека Српске заслужна што је 

одобрена трећа бесплатна вантјелесна 

оплодња у РС, што није случај у земљама у 

окружењу. 

У Удружењу „Бебе“, које ради већ девет 

година је 197 породица из Херцеговине, а 

неколико дана послије стоте бебе мајка из 

Невесиња је родила близанце, па 

Удружење „Бебе“ тренутно имају 102 

принове. 

 

Низом активности обиљежен 
Свјетски дан заштите животне 
средине: одржан други Eко 
маратон, посађене саднице, 
спроведене акције чишћења и 
уређења 
 

 
Низом активности у организацији ЈУ 

„Екологија и безбједност“ у Требињу 

је обиљежен 5. јун – Свјетски дан 

заштите животне средине. 

Другу годину заредом на овај дан одржан 

је „Еко маратон“ за ученике од 5. до 8. 

разреда из све три требињске основне 

школе. 

 

Марија Нинковић из ЈУ „Екологија и 

безбједност“ истиче да се Требиње као 

еколошки одговорна заједница и ове 

године придружило обиљежавању дана на 

који се широм свијета оваквим и сличним 

акцијама скреће пажња јавности на значај 

очувања животне средине. 

 

„Велико нам је задовољство што се ове 

године пријавило чак двјесто учесника 
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маратона, а прошле године, када смо први 

пут организовали ову трку, било је око 

осамдесеторо дјеце. Главни циљ је да 

дјеци скренемо пажњу на важност здравог 

начина живота“, поручила је Нинковић. 

 

Иако су сви учесници еколошке трке – 

њени побједници, руту кроз центар града 

најбрже је прошла Анастасија Жуловић, 

друга је била Кристина Долина, а 

трећа Сара Томић. 

Уз медаље и дипломе, најбоље на „ЕКО 

маратону“ поклон-пакетима наградила је и 

„Херцеговачка кућа“, а школарци су 

показали да нису успјешни само у трчању. 

„Настојимо да наша школа буде што 

чистија и уреднија. Сви треба да се 

трудимо да чувамо наш град и да он буде 

сваким даном све љепши“, истиче 

Анастасија. 

„Сматрам да сваки човјек може урадити 

нешто како би уљепшао наш град“, 

поручује трећепласирана Сара. 

 

На штанду у Дучићевој улици грађанима су 

 дијељене саднице цвијећа, а на 

обилазици, код моста Бранилаца Требиња, 

биће засађени олеандери. 

 

Надлежне службе радно су обиљежили 

Свјетски дан заштите животне средине – 

 акцијом уређења градских јавних и 

зелених површина, у којој је 

учествовало стотињак активиста –  из 

Комуналног предузећа, Спортско-

риболовног друштва, ЈУ „Екологија и 

безбједност“, ватрогасаца, Цивилне 

заштита Хидроелектрана на Требишњици, 

те других друштвених организација. 

Начелник Одјељења за стамбено-

комуналне послове Бојан Чворо каже да 

Град Требиње финансијски и 

организационо подржава ове активности. 

„А све са циљем подизања свијети код 

грађана, посебно код дјеце, о важности 

здравих животних навика и очувања 

животне средине. Надамо се да ће ова 

манифестација живјети и свих наредних 

година“, истакао је Чворо. 
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Градоначелник отворио 
спортске радничке сусрете ЈП 
“Водовод” РС 
 

 

Требиње и ЈП „Водовод“ из нашег 
града домаћини су 16. Спортских 
радничких сусрета водовода 
Републике Српске, који ће у наредна 
три дана бити одржани на спортским 
теренима „СЛ Олимп“ у Граду сунца. 
 
Директор „Водовода“ Требиње Спасоје 
Радовић истакао је да је наш град први 
пут организатор традиционалних сусрета, 
а ове године учествује више од 550 
радника из двадесет водоводних 
предузећа Српске, који ће се до недјеље, 
9. јуна, такмичити у осам спортских 
дисциплина. 
 
Пожељевши гостима добродошлицу, 
Спортске радничке сусрете водовода 
отворио је градоначелник Требиња Мирко 
Ћурић. 

 

Он је казао да ће ових дана наш град бити 
пун гостију јер је уз сусрете радника 
водовода Требиње за викенд домаћин и 
традиционалне моторијаде. 

„То је оно чему тежимо: да што више људи 
долази у наш град и да буде што више 
прилика да представимо Требиње на 
најбољи начин. А данас већ имамо и 
довољно капацитета да примимо веће 
групе гостију“, казао је Ћурић додајући да 
се Требиње труди да сви посјетиоци буду 
задовољни услугом, јер се само задовољан 
гост опет враћа. 
 
Предсједник Удружења водовода Српске и 
директор бањалучког водоводног 
предузећа Зоран Поповић подсјетио је 
да се спортски сусрети радника 
традиционално организују сваке године са 
амбицијом да сваки наредни скуп буде 
бољи. 
 
„Овдје у Граду сунца је предиван амбијент, 
надамо се да ће нас и лијепо вријеме 
пратити – а нека побиједе најбољи“, казао 
је Поповић. 
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Одржана хуманитарна аукција 
слика Ликовне колоније “Коло” 
 

 

Синоћ је на платоу Музеја Херцеговине 
одржана хуманитарна аукција слика 
насталих током овогодишње Ликовне 
колоније "Коло" у Требињу. Средства која 
су прикупљена, у износу од око пет 
хиљада конвертибилних марака, биће 
усмјерена на лијечење суграђанина Матије 
Дармановића. 

Hуманитарној активности одазвало се свих 
26 умјетника који су учествовали у 
овогодишњој колонији. 

Аукцији се одазвао и градоначелник 
Требиња Мирко Ћурић. 

 

Директорка Музеја Херцеговине Ивана 
Грујић каже да је задовољна прикупљеним 
износом и да очекује да ће се људи и даље 
јављати за накнадну куповину. 

„Слике за аукцију из Београда је послала и 
„Галерија М‟ али и још неки умјетници који 
су учествовали на колонији прошле и 
претпрошле године. Нису заборавили на 
овај лијеп обичај требињске колоније и да 
и ове године, иако нису међу учесницима, 
покажу ту своју не само умјетничку него и 
хуману страну“, рекла је директорка 
Музеја. 

  

 Oзваничен почетак радова на 
другој фази пројекта изградње 
система за наводњавање на 
подручју Требиња 

 

Почетак радова на другој фази пројекта 

изградње система за наводњавање на 

подручју Требиња озваничен је данас у 

Градској управи Требиње. Радовима ће 

бити обухваћена села Мркоњићи, 

Дријењани, Моско, Кремени До, Гомиљани 

и зубачки плато. 
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Овим поводом градоначелник Требиња 

Мирко Ћурић обратио се јавности: 

„Веома важно да наставимо започето и да 

све обрадиве површине покријемо 

системима за наводњавање. Када 

завршимо и ову фазу радова процјена је 

да ће око 80% обрадивих површина на 

подручју Требиња бити покривено 

системима за наводњавање“, рекао је 

градоначелник Требиња. 

Стефан Митровић, директор Јединице за 

координацију пољопривредних пројеката 

при Министарству пољопривреде 

шумарства и водопривреде РС је данас 

медијима рекао да ће приноси на овим 

подручјима, када систем буде у функцији, 

бити већи и за 30 до 40 одсто. 

Анекс уговора о изградњи система за 

наводњавање на подручју Требиња 

вриједан је 4,8 милиона КМ и финансира 

се средствима Свјетске банке (85%)  и 

Града Требиња (15%). 

С обзиром да се ради о анексу на 

претходни уговор изградње водосистема 

на подручју Требињског и Петровог поља у 

вриједности 5,8 милиона конвертибилних 

марака те да су Хидроелектране на 

Требишњици пружиле финансијску 

подршку изградњи секундарне мреже на 

Требишњици, укупна вриједност радова 

износиће око 15 милиона марака. 

Извођач радова је конзорцијум “Бук 

промет – Херц градња”. 

 

Градоначелник Требиња 
одржао пријем за учеснике 
Међународне ликовне колоније 
“Коло” 2019 
 

 
Учесници Међународне колоније 

“Коло” 2019 посјетили су данас 

Градску управу Требиње и састали се 

са градоначелником Требиња Мирком 

Ћурићем. Овом приликом, умјетници 

су са градоначелником подијелили 

позитивне утиске о Требињу, али и 

своја запажања везано за добру 

сарадњу између званичних 

представника Града и градских 

установа културе. 

„Музеј Херцеговине је покретач, замајац 

свих културних дешавања и драго ми је 

што се све ради у интеракцији са 
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представницима власти. Док представници 

власти не предузму, на неки начин, и 

моралну и финансијску подршку, нема 

напретка. Задовољство је видјети једну 

овакву сарадњу. Ја сам срећан као да се 

ради о мом граду“, рекао је Миомир Мишо 

Вемић, академски сликар из Никшића. 

 

Градоначелник Требиња је данас изразио 

задовољство што је овогодишња ликовна 

колонија успјешно одржана и што ће сви 

учесници из Требиња понијети најљепше 

утиске. 

„Претходних година се говорило да је 

Требиње једна лијепа слика коју 

треба само урамити,  колонија је 

један од тих доказа. Јер ако ово о 

нашем граду кажу људи који су 

умјетници и најбоље се разумију у то, 

онда немате разлога да 

сумњате“, рекао је Ћурић. 

Ивана Грујић, директор Музеја 

Херцеговине, осврнула се на хуманитарну 

аукцију слика која је одржана синоћ на 

платоу Музеја Херцеговине: 

„Нарочито смо поносни на аукцију 

слика коју сваке године спроводимо 

јер на тај начин наши умјетници, који 

имају оплемењену умјетничку душу, 

показују племенитост људске душе и 

подстичу и друге и грађане Требиња 

да будемо племенити, а умјетност и 

култура су начини и пречица ка оном 

најљепшем у човјековом бићу“, рекла 

је Грујић. 

Овогодишња колонија ће бити затворена 

изложбом слика, додјелом награда и 

захвалница и концертом хора “Трибунија” 

сутра у 20 часова. 

 

Градоначелник Ћурић одржао 
традиционални пријем за 
бајкере 
 

 

Градоначелник Требиња Мирко 

Ћурић примио је данас учеснике 

требињског мото скупа који су ове године 

у Требиње стигли у рекордном броју. 
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Пријем је одржан у Градској управи 

Требиње. 

Овом приликом градоначелник је 

поздравио мотористе и пожелио 

добродошлицу у град. Ћурић је истакао да 

је Градска управа двадесету јубиларну 

моторијаду издвојила међу манифестације 

од приоритета сада, али и у будућности: 

„И ова бројка од 2.000 мотора нама је 

сигнал за сљедећи период да је потребно 

и додатно развијати капацитете. У 

Требињу имамо 2.400 регистрованих 

лежајева, а сљедеће године очекујемо да 

ова бројка изађе на 3.000“, поручио је 

Ћурић. 

 

Градоначелник Ћурић је истакао да међу 

бајкерима постоји јединство и да такав 

примјер заједништва треба слиједити: 

„Ви треба да будете примјер свима нама – 

и у политици и свугдје у животу: да се 

може заједно и мора заједно. Једино тако 

можемо направити резултат и очекивати 

напредак – и наш град и ова држава и наш 

регион“, истакао је Ћурић. 

Учесници мото скупа захвалили су се 

градоначелнику Требиња на пријему. Они, 

како кажу, су одрушевљени градом и 

гостољубивошћу домаћина. Мотористи су 

искористили прилику и да истакну добру 

организацију овогодишњег мото скупа, за 

што је заслужан Мото клуб ТНТ из 

Требиња. 

Бајкери су се данас сложили да је ово 

један од већих мото догађаја у региону. 

 

Најбољи ученици на пријему 
код градоначелника Требиња 
 

 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

одржао је данас пријем за најбоље 

ученике, добитнике Вукове дипломе, 

ученике генерације и ученике који су 

освојили једно од прва три мјеста на 

републичким тамичењима у 2018./19. 

години. 
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Град Требиње је за остварени успјех 

ученике наградио пригодним новчаним 

поклонима. Укупно 36 ученика добило је 

средства у вриједности од 100 – 400 

конвертибилних марака. 

” Град Требиње је већ трећу годину 

заредом издвојио средства за најбоље 

ученике. Знамо да је Град у претходној 

години по први пут издвојио и одређена 

средства за упис студената на 

дефицитарна занимања. На основу 

захтјева ученика, наставника, професора и 

директора ми ћемо тако да радимо и у 

наредном периоду, јер желимо да чујемо 

шта је то што је њима интересантно, а што 

је потребно за Град Требиње,  Републику 

Српску и цијели регион, јер су нам 

неопходни квалитетни студенти, успјешни 

средњошколци који остају у граду 

Требињу”, истакао је градоначелник 

Ћурић. 

 

Владимир Гутић, ученик генерације Центра 

средњих школа захвалио се Градској 

управи Требиње и истакао да су новчане 

награде мотивација за наредне успјехе у 

школовању, али и материјална подршка. 

Гутић планира уписати студиј на 

Технолошком факултету Универзитета 

Нови Сад и има жељу да се по завршетку 

врати у родни град. 

 

Ђак генерације Гимназије “Јован Дучић” 

Ивана Кашиковић сложила се са својим 

вршњаком и истакла да подршка Града 

Требиња представља подстицај за будуће 

резултате. Кашиковић је изразила наду да 

ће Градска управа Требиње и убудуће 

подржавати вриједне ученике. 

Ивана Ћук, ученица ОШ “Свети Василије 

Острошки” каже да је понекад било тешко 

остварити добре резулате, али да помоћ 

наставника није изостала. Ивана ће 

уписати требињску Гимназију јер сматра 

да ће јој ова школа пружити најбоље 

основе за будуће образовање. 

Градоначелник Требиња је данас поново 

истакао да Град Требиње има програме 

стипендирања за оне ученике који се 

опредијеле за студиј неког од 

дефицитарних занимања, као и да ће Град 

и ове године послати најбоље студенте на 

екскурзију. 
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У друштву рукометних асова: 
ШКОЛАРЦИ ИГРАЛИ МИНИ 
РУКОМЕТ (ФОТО) 
 

Рукометни клуб „Леотар“ организовао 

је данас на платоу испред Културног 

центра дјечију спортску 

манифестацију „Мини рукомет 2019“. 

С циљем популаризације овог спорта међу 

најмлађима, ревијални рукометни турнир 

за основце трећег и четвртог разреда 

окупио је дјецу из све три требињске 

основне школе. 

Специјални гости и промотери 

манифестације били су прослављени 

рукометаши и  репрезентативци 

Југославије и Србије Владимир 

Мандић и Дане Шијан. 

Мандић истиче да је срећан што се све 

дешава у његовој Херцеговини, за коју 

вјерује да је непресушан извор талената у 

свим спортовима. 

 

„Надам се да ће оваква иницијатива 

постати и традиционална – да привучемо 

нашу дјецу спорту и рукомету. Сигуран сам 

да је ово једини прави пут који води ка 

старијим узрасним селекцијама. У својој 

каријери нисам имао овакве мини 

рукометне турнире, па сам прилично касно 

почео да тренирам и знам колики сам 

хендикеп имао у поређењу са другом 

дјецом“, напомиње некадашњи рукометни 

ас. 

 

 

Мандић је открио и нешто од својих 

планова везаних за рукомет и 

херцеговачки завичај – оснивање 

рукометног кампа у Требињу, који би 

могао да крене већ наредне године, а о 

чему су, како каже, преговори у току. 

Некадашњи репрезентативни голман Дане 

Шијан подсјећа да је РК „Леотар“ у старој 

Југославији био клуб са великом 

традицијом, а као дјечак у свом родном 

Шапцу имао је, истиче, прилику и да гледа 
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требињски клуб у сусрету са 

„Металопластиком“. 

 

„Овакви турнири начин су да дјеца изађу 

на прави пут, да се баве рукометом који је 

по мом мишљењу најбољи спорт и да се 

формирају и као личности и као 

спортисти“, каже Шијан. 

 

Тренер млађих категорија у Рукометном 

клубу „Леотар“ Александар 

Милојевић захвалио је требињским 

основним школама на одзиву и учешћу у 

овој манифестацији. 

„За клинце ово значи пуно – да их 

склонимо са улице и да промовишемо свој 

спорт у најбољем могућем свјетлу“, истиче 

он. 

У име покровитеља манифестације – Града 

Требиња, начелник Одјељења за 

друштвене дјелатности Зоран 

Милошевић истакао да Град Требиње 

свесредно подржава напоре требињског 

рукометног клуба да заинтересује 

најмлађе за овај спорт као и све 

активности који промовишу спорт међу 

дјецом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Почели радови на уређењу 
стадиона код О.Ш. Свети 
Василије Острошки и МЗ 
Хрупјела 
 

 
Радови на уређењу стадиона код  О.Ш. 

“Свети Василије Острошки” и стадиона код 

МЗ Хрупјела, у оквиру којиих ће бити 

постављена заштитна ограда, нови кошеви 

и голови те урађено исцртавање терена, 

отпочели су данас. 

Радови су дио активности пројекта за 

сузбијање насиља и девијантних 

понашања код навијача који спроводе 

Центар за социјални рад Требиње и Форум 

младих из Требиња, уз финансијску 

подршку Међународне организација за 

миграције ИОМ. 

Извођач радова је предузеће “Радник” из 

Требиња, а како су саопштили из Центра 

за социјални рад, помоћ у извођењу 

радова ће на волонтерској основи пружити 

и навијачи Црвене Звезде и Партизана из 
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Требиња, како би промовисали културу 

коректног спортског понашања и навијања 

без насиља. 

У оквиру истог пројекта, планиране су и 

двије радионице чији ће предавачи бити 

челници познатих клубова. Радионице 

имају за циљ да окупе навијаче у 

јединственом настојању – да навијају фер 

и коректно. 

 

Мото клубу „ТНТ“ захвалница за 
туристичку промоцију Требиња 
(ФОТО) 
 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

организовао је данас пријем за чланове 

Мото клуба „ТНТ“ из Требиња, који су 

протеклог викенда били организатори 

традиционалног, већ 20. мото скупа. 

Клубу који окупља требињске бајкере 

уречена је и захвалница Града Требиња за 

успјешну дугогодишњу организацију 

моторијаде, туристичку и културну 

промоцију Требиња. 

Градоначелник Ћурић истакао је да 

традиционални „Мото викенд“ у Требињу, 

окупљајући љубитеље двоточкаша из 

цијеле Европе, значајно доприноси 

туристичкој промоцији града. 

Подсјетио је да је јубиларни мото викенд у 

том смислу оборио све претходне рекорде 

– окупивши око 2.000 моторa. 

Ћурић је додао да највећи терет 

организације, без обзира на финансијску 

подршку Града, подноси управо требињски 

мото клуб. 

„На прошлогодишњем, по броју учесника 

такође рекордном скупу, било је око 1.400 

моториста, а већ годину дана касније – 

шесто више. То заиста доста значи за наш 

град. Притом, ми смо свјесни да су 

чланови нашег мото клуба у обавези да се 

одуже и до сљедеће моторијаде у Требињу 

ићи ће код свих тих људи на њихове 

скупове. Зато смо и поносни на њих. Град 

Требиње ће и у наредном периоду 

подржавати мото клуб и организацију 

моторијаде“, казао је Ћурић. 
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Раде Јелић испред Мото клуба „ТНТ“ 

казао је да је захвалница Града Требиња 

показатељ да је клуб свих претходних 20 

година био на правом путу. 

„Претходни викенд и посјета овогодишњем 

скупу свима су показали колико бајкери из 

земља регије али и широм Европе цијене 

људе из „ТНТ‟-а и воле Требиње. Уз 

подршку Града Требиња и спонзора, али и 

полиције која је увијек важан дио 

организације, надам се да ће наредни скуп 

бити још успјешнији“, истакао је Јелић. 

 

 

Почео сајам запошљавања: У 
ПОНУДИ 140 РАДНИХ МЈЕСТА 
 

У Требињу је јутрос почео Сајам 

запошљавања, предузетништва и 

занимања на коме је понуђено око 140 

радних мјеста. 

Осим нових радних мјеста, у току сајма ће 

бити представљени и пројекти “Challenge 

to Change” и “Европска мрежа 

предузетништва РС” које реализује 

Републичка агенција за развој малих и 

средњих предузећа. 

Сајам је отворио градоначелник Требиња 

Мирко Ћурић који је истакао да је жеља 

Градске управе Требиње да се грађани 

данас информишу и пронађу адекватне 

послове, као и да се смањи стопа одласка 

радне снаге кроз побољшање услова које 

нуде послодавци. 

 

„Послодавци су предузели већ неке 

мјере како би потенцијалним 

радницима понудили адекватне 

услове рада, а циљ сајма је 

успостављање везе између 

незапослених и евентуалних 

послодаваца, како би се попунила 

слободна радна мјеста и нашла 

најбоља рјешења и за послодавце 

и за раднике“, истакао је Ћурић. 

Он је додао и да је реални сектор 

покретач економије града те да у њему 

лежи широк развојни потенцијал: 

 „Битно је да схватимо да је реални 

сектор водећи носилац развоја и да 

он мора функционисати као 

најважнији фактор за економију 

града. Незапослене треба 

информисати да у овом сектору има 

довољно простора за напредак и 

развој и адекватну накнаду, која је 

веома битна. У оквиру пројеката 
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подршке самозапошљавања, које је у 

протекле двије године проводио Град 

Требиње, бројни  предузетници су 

покренули послове и данас успјешно 

послују“. 

Ћурић је најавио је да ће Градска управа и 

даље подржавати програме 

самозапошљавања, као и све друге 

пројекте које воде смањењу 

незапослености. 

Дејан Шешлија из Републичке агенције за 

развој малих и средњих предузећа је 

рекао да је сајам прилика да се 

послодавци и незапослени повежу, а да се 

у наредном периоду треба радити на 

привлачењу инвестиција, отварању радних 

мјеста и повећању плата: 

 „У наредном периоду је потребно 

радити на привлачењу инвестиција и 

отварању квалитетнијих радних 

мјеста, који ће радницима омогућити 

веће плате, јер само тако је могуће 

ограничити одлив радне снаге, као 

негативну појаву у РС“, истакао је он. 

 

Поред послодаваца на сајму су своју 

понуду кредитних линија подршке 

привреди представиле и финансијски 

организације, док су средње школе 

представиле своја занимања. 

Заинтересована лица могу посјетити сајам 

данас до 14.30 часова, у ЈУ “Дом младих” 

Требиње. 

 

Шеф мисије ОСЦЕ-а у БиХ Брус 
Бертон посјетио Градску управу 
Требиње 

 

 

Шеф мисије ОСЦЕ-а у БиХ Брус 

Бертон, шеф Канцеларије ОСЦЕ-а 

Мостар Вилијам Озкаптан и њихови 

сарадници посјетили данас Градску 

управу Требиње и састали се са 

градоначелником Требиња Мирком 

Ћурићем. 

На састанку се разговарало о актуелним  

питањима, тренутној економској и 

социјалној ситуацији те плановима за 

наредни период. 

Састанку је присуствовао и предсједник 

Скупштине града Требиња Драгослав 

Бањак. 
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Почеле радничке игре 
синдиката управе РС 
 

 

Туристичко-спортско-рекреативни 

комплекс “Град Сунца” угостио је нових 

500 гостију-чланова Синдиката управе 

Републике Српске, који ће до недјеље, по 

први пут у Требињу, организовати своје 8. 

радничке сусрете. 

Предсједник овог Синдиката Божо 

Марић рекао је да му је драго што се 

овогодишњи сусрети чланова синдиката на 

чијем је челу организују баш у Требињу, 

истичући да се нада да ће њихов 

четвородневни боравак протећи у 

најбољем реду. 

Он је казао да кроз ове радничке сусрете, 

на својеврстан начин, промовишу све 

вриједности Републике Српске, због чега 

су се одлучили да овогодишње дружење 

организују у једном од најбољих 

комплекса ове врсте у Српској. 

“Већ данас смо кренули у припрему 

наредних игара и регионалних сусрета 

југоисточне Европе, који ће наредне 

године бити организовани у управо у овом 

прелијепом „Граду Сунца‟”, навео је Марић. 

Према његовим ријечима, одабир Требиња 

за овогодишњу дестинацију радничких 

игара изазвао је веће интересовање 

радника управе него ранијих година. 

 

Госте Требиња поздравио је и домаћин – 

градоначелник Мирко Ћурић, који им је 

пожелио угодан боравак и лијепо дружење 

у најјужнијем граду Републике Српске. 

Он је истакао да му је драго што су у “Град 

Сунца” дошли радници из бројних општина 

и градова из Српске. 

“Овдје имамо све капацитете за 

одржаважење радничих игара. Надам се 

да ћете, као и радници водовода, из 

Требиња понијети наљепше успомене. 

Желим вам да побиједи најбољи и да игре 

протекну у фер атмосфери са доста 
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спортског успјеха, забаве и нових 

пријатељстава”, навео је Ћурић. 

У протеклих десетак дана “Град Сунца” је 

угостио више од 1.200 учесника радничких 

спортских игара из цијеле Републике 

Српске, чиме је овај комплекс још једном 

потврдио да постаје центар конгресног 

туризма Српске. 

“И у наставку љетне сезоне наши 

смјештајни капацитети су попуњени. 

Сезону дочекујемо спремно и већ 15. јуна 

отварамо нову сезону у аква и дино парку. 

И ове године овај комплекс ће бити центар 

најбоље забаве и дружења у регион”, 

навели су у агенцији “БАМ Консaлтинг”. 

  

 Пријем за добровољне даваоце 

крви: Град Требиње ће и даље 

подржавати добровољно 

давалаштво 

Поводом Свјетског дана добровољних 

давалаца крви, градоначелник Требиња 

Мирко Ћурић примио је данас 

представнике друштава добровољних 

давалаца из Подгорице, Крагујевца, 

Београда, Љубиња и Требиња. 

“Град Требиње предњачи када је у питању 

добровољно давалаштво крви, на што сам 

посебно поносан. Градска управа Требиње 

ће и у наредном периоду подржавати 

давалаштво крви, а према могућностима 

трудићемо се да ту подршку и 

проширимо”, рекао је данас градоначелник 

Ћурић. 

Градоначелник је додао да је на пријему 

било ријечи и о међусарадњи требињског 

друштва добровољних давалаца крви са 

друштвима из региона, те да је сарадња 

одлична. 

Вукота Јашовић, предсједник Удружења 

добровољних давалаца крви из Подгорице, 

честитао је данас међународни празник 

свим даваоцима и истакао да друштва 

давалаца крви из Требиња и Подгорице 

имају одличну сарадњу. 

“У Подгорици је свакодневно потребно око 

150 јединица крви. То је велика потреба, 

али трудимо се да наших пет минута спаси 

нечији живот. Захваљујемо се 

градоначелнику Требиња што нас је 

примио.” 

 

У име Друштва добровољних давалаца 

крви Требиње Бранислав Шпуран се 
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захвалио градоначелнику и Градској 

управи Требиње на подршци. 

“Трудићемо се да и даље радимо као и до 

сада и да никада Требињу не недостаје 

крв. Ове године, поред акције даривања 

крви која је јутрос спроведена, укључили 

смо се и хуманитарну акцију Удружења 

родитеља, дјеце и омладине с посебним 

потребама “Сунце нам је заједничко”. 

Друштво добровољних давалаца крви 

Требиње издвојило је новчани износ који 

ћемо уручити за изградњу центра за дјецу 

ометену у развоју у Требињу”, рекао је 

Шпуран. 

Начелник Службе за трансфузију крви 

Требиње Драган Шаренац рекао је 

медијима да је прошла година у Требињу 

била рекордна по добровољном 

давалаштву те да се у 53 године дугој 

традицији требињске трансфузиологије 

никада није догодило да пацијент изгуби 

живот због крви. 

Он је истакао да је у прошлој години 

прикупљено 2339 јединица крви и да је 

постигнут ниво од пет одсто давања на 

100 становника. 

„То је изузетно висок проценат и 

захваљујући томе наша служба је могла у 

свим ситуацијама адекватно да реагује на 

захтјеве за трансфузију“, рекао је 

Шаренац. 

По закону, добровољни даваоци који су 

дали више од десет пута крв ослобођени 

су плаћања здравствених услуга 

доживотно, док су даваоци који имају 

мање од десет давања крви ослобођени 

плаћања здравствених услуга годину дана 

од посљедњег давања. 

У знак захвалности погинулим и умрлим 

даваоцима крви, данас су положени и 

вијенци на споменик испред Опште 

болнице Требиње. 

У име Града Требиња, вијенац је положио 

предсједник Скупштине Драгослав Бањак. 

 

Потписан споразум о сарадњи 
Tребиња и Равног 
 

 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић и 

начелник Општине Равно Андрија 

Шимуновић данас су у Требињу 
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потписали споразум о сарадњи и 

провођењу пројеката од општег интереса. 

Градоначелник Требиња је истакао да је 

ријеч о оквирном споразуму на основу кога 

ће јавне установе и предузећа из 

Требиња, чији је оснивач Град Требиње, 

моћи да сарађују са јавним предузећима 

Општине Равно у пословима који ће бити у 

интересу грађана. 

 

„Свједоци сте да смо претходних дана 

имали интервенције на подручју Општине 

Равно,реаговала је служба Хитне помоћи 

Дома здравља Требиње, тако исто у 

претходном периоду и Цивилна заштита, 

ватрогасци, па је било неопходно да 

потпишемо овај споразум. У наредном 

периоду очекујемо и озбиљније пројекте 

које ћемо моћи да радимо након 

потписивања овог споразума. То су 

пројекти који ће бити везани за комуналне 

услуге, одвоз смећа, водовод. Потребе 

постоје, људи већ годинама траже, па је 

сада на стручњацима да утврде како би се 

ти пројекти могли реализовати“, додао је 

Ћурић. 

 

Начелник Општине Равно  је навео да је 

доста послова који су обухваћени овим 

споразумом и до сада реализовано али да 

су њиме утемељене и друге активности 

које ће бити на добробит грађана Требиња 

и Равног. 

„Јасна је позиција и Равног и Требиња, 

када гледамо географски, да се саобраћај 

преплиће , да су и насеља јако близу и 

повезана. Јасно је да ће живот у тим 

мјестима, гдје је потребна 

инфраструктура,сваке врсте и вода,  

путеви, противпожарна заштита и хитна 

помоћ, овим споразумом бити олакшан, 

првенствено људима, а биће и на корист 

заједнице“, навео је Шимуновић. 

Он је рекао да је неопходно учинити све 

да у будућности буде отворена и стална 

амбуланта за примарну здравствену 

заштиту на Иваници како би се ријешио 

проблем пружања здравствене помоћи 

људима који су у том насељу. 
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„Тренутно због финансијских немогућности 

покривања сталне амбуланте на Иваници, 

било је неких обећања која до данас нису 

реализована, ми имамо проблем и за 

сталне становнике на Иваници. Они се 

обраћају или БиХ односно Граду Требињу 

или Равном или Хрватској. Али је 

дугорочно неопходно, у насељу које се 

најбрже урбанизује, да се успостави 

стална амбуланта. Нажалост, имали смо 

два смртна исхода у незгодама гдје се 

види непостојање система, у овом случају 

проблем амбуланте на Иваници и људи су 

одвожени у Требиње или Дубровник. 

Излазак прве помоћи у тим ситуацијама 

мора бити што краћи“, додао је 

Шимуновић. 

Овим оквирним споразумом је реагулисано 

да трошкове за здравствене услуге које на 

подручју Општине Равно буде пружала 

требињска служба Хитне медицинске 

помоћи, рефундира Општина Равно. 

 

Дјеца са Косова и Метохије на 
пријему код градоначелника 

Градоначелник Трбиња Мирко Ћурић 

угостио је данас у градској управи дјецу и 

наставнике из Каменице, који  у оквиру 

социјалном програма „Спојимо дјецу 

Kосова и Метохије и РС“ до 23. јуна бораве 

у нашем граду. 

Градоначелник Ћурић је истакао да је 

посјета дјеце са Kосова граду Требињу, 

трећу годину заредом,  добра пракса јер, 

поред осталог, на овај начин, малишани са 

Косова могу осјетити топлину и наших 

породица. 

„Мислим да је веома важно да се осјетите 

своји на своме и треба да на разне начине 

да подржимо једни друге“, рекао је Ћурић. 

Он се захвалио свим нашим суграђанима 

који су се одлучили да прихвате дјецу са 

Косова из Метохије и потруде се да им 

уљепшају боравак у нашем граду. 

Јадранка Ваић, директор Основне школе 

„Десанка Максимовић “ из Каменице 

захвалила се Граду Требињу и породицама 

које су прихавтиле дјецу. 
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„Требињу се искрено и од срца захваљујем 

– и у име школе и у име њихових 

родитеља. Хвала вам што бринете за 

нас“,казала је она. 

И дјеца су одушевљена боравком у 

Требињу и гостопримством требињских 

другара. 

Николи Арсићу, ученику седмог разреда, 

боравак у Требињу се изузетно свиђа. 

„Прошле године смо боравили у Гацку  и 

тамо нам је било лијепо. Надам се да ће 

нам и ученици из Требиња узвратити 

посјету“, казао је Никола. 

Милица Пешић је први пут у Херцеговини. 

„Утисци су прелијепи. Посјетили смо 

манастире и цркве и упознали  град, који 

ми се много свиђа“, рекла је Милица. 

Градска управа Требиња је обезбиједила 

смјештај за наставно особље школе из 

Косовске Каменице, али и програм боравка 

дјеце – која ће током боравка у нашем 

граду упознати љепоте и знаменитости 

нашег града, посјетити манастире Завала, 

Дужи, Тврдош и Петропавлов манастир, 

Мркоњиће, али и еко камп на Ушћу и аква 

парк у Града сунца. 

 

 

Представници Привредне 
коморе РС одржали састанак са 
градским БФЦ тимом и 
локалним привредницима 
 

 
У дводневној посјети требињској Градској 

управи јуче и данас боравили су 

представници Привредне коморе 

Републике Српске. У оквиру посјете, 

одржан је састанак са члановима градског 

БФЦ тима који је у претходне три године 

радио на активностима унапређења 

административних процедура за 

потенцијалне инвестироре и све оне који 

послују на територији града. 

Подсјећамо, Требиње је прошле године 

добило БФЦ сертификат према коме је 

Градска управа Требиње испунила све 

услове и постала дио мреже градова и 

општина РС које инвеститорима нуде 

повољно пословно окружење у смислу 

административних олакшица, 

ефикасности, брзине рјешавања те 

доступности података и информација 

приликом оснивања и развоја бизниса. 
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Осим са члановима градског БФЦ тима, 

представници Привредне коморе су се 

данас састали и са локалним 

привредницима са којима су подијелили 

информације о активностима које Комора 

спроводи у циљу унапређења услова за 

пословање. 

Предмет састанка су биле и информације о 

доступним пројектима иностраних влада 

везаних за локални економски развој 

попут Програма “Развојна партнерства с 

привредом” (ДПП), који финансира 

Њемачка влада. Ријеч је о програму који 

се проводи још од 1999. године, у више од 

70 земаља, а обухвата секторе трговине, 

индустрије, екологије, здравства, 

енергетике. 

Како је на данашњем састанку речено, 

Привредна комора РС стоји на 

располагању свим заинтересованим 

привредницима за помоћ и подршку у 

припреми пројектних апликација за овај 

програм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Градској управи Требиње 
отворена конференција „Српско 
писано насљеђе и историја 
средњовјековне Босне и Хума“ 
 

 

У Требињу је данас отворена друга научна 

конференција под називом „Српско писано 

насљеђе и историја средњовјековне Босне 

и Хума“, која је окупила двадесетак 

еминентних научника, стручњака који се 

баве историјом писма, језика, 

књижевности, умјетности и историјом 

цркве. 

Скуп су, у склопу обиљежавања 800 

година Српске православне цркве, 

организовали Филозофски и Филолошки 

факултети Бањалука и Филозофски 

факултет Источно Сарајево, Друштво 

наставника српског језика и књижевности 

РС и Удружење историчара РС „Милорад 

Екмечић“, а под покровитељством 

Републичког секретаријата за вјере Владе 

РС. 

Зорица Никитовић, професор Филозофског 

факултета Бањалуке је истакла да је скуп 
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базиран на интердисциплинарном 

приступу проучавања средњег вијека на 

територији Босне и Хума из угла 

различитих дисциплина. 

„Зато што из угла тих различитих 

дисциплина и различитих методолошких 

приступа имамо могућност да сагледамо 

једну цјеловиту слику историјски и 

хронолошки одређених споменика, 

жанровски веома разноврсних, који сами 

свједоче о свом изворно српском поријеклу 

и правовјерној провенијенцији самим тим 

што су преписивани у српским 

манастирима и црквама“, рекла је она. 

Јасмина Грковић- Мејџор, академик Српске 

академије наука и умјетности Србије 

сматра да је широка тема овог скупа те да 

се састоји из више тематских 

области,нагласивши да је историја 

релативно слабо истражена. 

Бранко Летић, професор Филозофског 

факултета Источно Сарајево је истакао да 

је задатак свих стручњака који учествују 

на овој конференцији да аргументовано на 

архивским и материјалним изворима 

покажу све оне карактеристике по којима 

то стваралаштво припада српској 

књижевној традицији и српској култури. 

„То напомињем стога што је већ  дуго на 

сцени оспоравање српске књижевне 

баштине, посебно када је у питању средњи 

вијек. То оспоравање је започето још с 

аутријском владавином, а онда се то 

оспоравање српског националног 

идентитета у култури БиХ у прошлости 

наставило и у каснијем периоду 

социјалистичке Југославије. Ја сам за те 

примјере оспоравања навео текстове 

Мирослава Крлеже, значајног ауторитета, 

полиглоте, ерудите, енциклопедисте, који 

је пуно тога знао али који, ето из неких 

разлога, нигдје аргументовано није 

показивао шта је богумилство, а 

истовремено оспоравао Србима права на 

њихов атрибут, да то стваралаштво 

припада српском народу иако постоји низ 

експлицитних доказа који показују да је то 

тако“, појаснио је Летић. 

Умировљени епископ Атанасије, који је 

отворио научни скуп у Требињу, је говорио 

о појави хришћанства на нашим 

просторима и оснивању светосавске 

епархије Хумске. 
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Градоначелник Требиња  Мирко Ћурић је 

истакао да су овакве научне конференције 

доказ да у савременом српском друштву и 

академској заједници живи свијест о 

нужности очувања традиције, историје, 

културе и језика како би се упркос 

изазовима данашњице одржала 

цјеловитост идентитетата једног народа. 

„Морам рећи да ми је веома драго што је 

управо дио некадашње Хумске земље- 

Херцеговина, мјесто гдје се расправља о 

насљеђу Срба и историји средњовјековне 

Босне и Хума, а посебно што је Дучићево 

Требиње, као родни град једног од 

најпознатијих пјесника српске модерне, за 

кога знамо колико је настојао да сачува 

српско насљеђе, па и да одбрани српство 

кроз своје родољубље, домаћин овоме 

скупу“, навео је Ћурић. 

У Музеју  Херцеговине вечерас ће, од 19 

часова, бити промовисан зборник радова 

насталих на првом научном скупу који је 

одржан у Вишеграду, а након тога и 

представљен тематски број часописа 

Црквене студије: Свети Сава и осам 

вијекова Српске Цркве“. 

Током три дана ове научне конференције 

биће одржана стручна научна предавања, 

лингвистичке, историјске и књижевне 

секције. 

 

Требишњицом поново 
запловиле лађе израђене по 
узору на некадашње 
 

 
У оквиру реализације пројекта “Живот на 

граници БиХ и Црне Горе – старе стазе 

безвременског насљеђа и традиције” данас 

је Требишњицом поново запловило десет 

лађа израђених по моделу некадашњих. 

Пројекат је финансиран из Предприступног 

фонда Европске Уније намјењеног за 

пројекте прекограничне сарадње (ИПА), 

као и средствима Културног центра 

Требиње и црногорског Центра за културу 

Плужине. 

Осим израде лађа, у оквру пројекта су 

спроведене и активности уређења зидина 

Старог града, освјетљење, уређење 

прилаза ријеци, постављање паметне 

клупе, а израђена је и промотивна веб 

страница – истакао је данас координатор 

пројекта Миљан Вуковић. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је 

казао да су овакви пројекти значајни за 

град, јер употпуњују туристичку понуду те 
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да ће Градска управа Требиње и даље 

планирати средства за овакве активности. 

 

Ричард Маша, шеф Кооперација 

делегације ЕУ, данас је у Требињу истакао 

да се људи у пограничним подручјима 

воде сличним циљевима и да стога ЕУ 

подржава прекограничну сарадњу БиХ – 

Црна Гора. 

Грађани и посјетиоци ће имати прилику да 

изнајме лађу бесплатно у наредних 

неколико дана, након чега ће се 

изнајмљивање наплаћивати. 

Конференција беба 2019: 
изабрана најмлађа, најстарија и 
беба са највише браће и сестара 
 

 

„Трочланим предсједништвом“ беба, 

међу 50 пријављених у наредних 

годину дана предсједаваће најмлађа, 

најстарија и беба са највише браће и 

сестара – Марија Николић, Теодора 

Ћаћић и Никола Милојевић 

Посебно занимљиво за учеснике и 

посјетиоце Конференције беба било је 

такмичење беба у пузању, а најбржа је 

била Сунчица Обадовић. 

Организатор и покровитељ манифестације 

је Град Требиње, уз подршку спонзора који 

су обезбиједили пригодне награде за 

учеснике, а у партнерству са 

Министарством породице, омладине и 

спорта Републике Српске. 

Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности Града Требиња Зоран 

Милошевић истиче да је циљ ове  

конференције подизање свијести о значају 

рађања, тим прије што и Требиње на 

плану наталитета биљежи негативне 

трендове. 

„Град Требиње са своје стране чини 

напоре и као мало која средина може да се 

похвали да мјерама пронаталитетне 

политике жели битно да утиче на 

повећање наталитета. Сигуран сам да су 

те мјере већ до сада дале резултате и да 

ћемо у том правцу и наставити. Дјеца су 

наше највеће богатство и на њима почива 



 
 

 

 29 

будућност овог града“, рекао је 

Милошевић. 

Свим беба уручени су поклони бројних 

спонзора, а оној са највише браће и 

сестара и новчани бон НЛБ банке од 100 

КМ. 

Манифестација је окупила 50 беба, које су 

рођене од 28. јуна 2018. до 25. јуна 2019. 

године. 

У забавном дијелу програма наступили су 

извођачи са овогодишњег Дјечијег 

фестивала „Звон звонке пјесме“ и чланови 

Плесног клуба „Марис“. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


