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Амбасадор Румуније и градоначелник Требиња: 
разговори о сарадњи

 Развој билатералних односа био је циљ данашње посјете 
амбасадора Румуније Филипа Тодорескуа који се јутрос састао са 
градоначелником Требиња Славком Вучуревићем у Градској управи 
Требиње. У оквиру једночасовног разговора, градоначелник и амбасадор 
су размијенили мишљења о могућностима сарадње на економском, 
привредном, туристичком и културном нивоу. У изјави за медије, 
амбасадор Румуније је рекао да је у Требињу препознао потенцијал за 
развој и сарадњу са привредницима из Румуније, тако да ће први корак 
на том путу бити успостављење веза између градова. Тодореску је даље 
нагласио да у требињској Академији ликовних умјетности такође види 
потенцијал за развој и сарадњу у области културе и образовања.
 Градоначелник Требиња се захвалио амбасадору на посјети и 
интересовању за сарадњу, те нагласио да је Градска управа Требиње 
отворена за исту. Вучуревић је нагласио да је повезивање са румунским 
градовима изузетна прилика за Требиње, јер је Румунија земља 
чланица Европске уније, па би успостављање билатералних односа 
била позитивна референца при креирању развојних пројеката према 
Европској унији. Он је такође рекао да се поље сарадње може проширити 
и на културу: „Разговарали смо о могућностима и културне сарадње, а 
наша идеја је да na наредним Дучићевим вечерима наступе и румунски 
пјесници, као и да на овогодишњем Фестивалу Фестивала у Требињу 
учествује неко румунско позориште“. Амбасадор Румуније се данас 
састао и са представницима привредног сектора и Академије ликовних 
умјетности у Требињу.



Градска управа 
Требиње 

исплатила све 
стипендије 

за 2015. годину

 Пренос средстава 
студентима којима су на основу 
спроведене процедуре конкурса 
додијељене стипендије Града 
Требиња за 2015. годину извршен 
је данас. 
 Овим је Градска управа 
Требиње исплатила све 
стипендије за текућу годину.
 У 2015. години Град је 
подијелио укупно 130 стипендија 
студентима I, II, III и IV године 
основних академских студија.

Граду одобрени 
пројекти Норвешке и 

Бугарске амбасаде

 Град Требиње је недавно  аплицирао за средства 
на пројектне позиве Норвешке и Бугарске амбасаде. Оба 
пројекта наишла су на позитивну оцјену.
 Пројекат амбасаде Норвешке под називом “Изградња 
зеленог имиџа” има за циљ да створи свијест о климатским 
промјенама и могућностима употребе чисте енергије. 
 Пројекат обаухвата низ активности као што су 
отварање "зелене" канцеларије, сертификовање ЕЕ тима, 
едукавање шире локалне заједнице о чистој енергији, 
поствљање паркинга за бицикле са соларним панелима у 
ужем центру града… итд.
 Вриједност овога пројекта је око 85.000 КМ.
 Други пројекат финансира амбасада Бугарске. Назив 
пројекта је “Санација вањских отвора на Центру средњих 
школа”. Вриједност одобрених средстава је 48.000 КМ.
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Градоначелник: 
Нема отворених питања између Градске 
управе и Исламске заједнице у Требињу

 Да у Граду Требињу нема отворених питања између 
Градске управе Требиње и Меџлиса исламске заједнице Требиње, 
констатовано је данас на састанку између градоначелника Требиња 
Славка Вучуревића и Имама Хусеина еф. Хоџића.
 Градоначелник Требиња је данас истакао да у разговару са 
Хоџићем није било спорних питања. Напротив, односи између 
Града Требиња и Исламске заједнице су пријатељски усмјерени, па 
се градоначелник данас захвалио Хоџићу на његовом досадашњем 
ангажовању у циљу унапређења међувјерских односа у локалној 
заједници, афирмацији људских вриједности и очувању цјелокупног 
културног насљеђа у Требињу и остатку Херцеговине.
 Градоначелник је такође истакао да ће у оквиру свог будућег 
дјеловања пружити подршку Хоџићу како би се допринијело даљем 
унапређењу и успостављању још бољих односа између грађана 
различитих вјерских опредјељења који дијеле исти животни простор.
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Усвојен ребаланс Буџета града

 На 33. засједању Скупштине града Требиња одборници су 
усвојили нацрт ребаланса Буџета града за 2015. годину којим су 
планирана укупна буџетска средства у износу од 21.000.000 КМ. 
Одборници у клупама политичке позиције рекли су да је буџет Града 
Требиња стабилан и поред проблема који су затекли град Трербиње, 
а који се тичу пропасти Бобар банке усљед чега је Требиње изгубило 
око 5.000.000 КМ. Одборници су данас гласали и за измјене Члана 
3. Статута града Требињау који се додају насељена мјеста која у 
изворном тексту нису била назначена: Алексина међа, Варина 
груда, Заградиње, Петрово поље, Перовића мост, Рупе Придворачке 
и Црнач. Поред овога, у члану 3. се исправљају назначени називи 
мјеста: Рожањ До у Кожањ До и Бијоград у Биоград.
 Одборници су на засједању усвојили информацију о 
статусу и материјалном положају требињских пензионера. Након 
иницијативе одборника НДП-а Слободана Шарабе, прихваћени су и 
закључци које је предложио клуб одборника СДС-а. У закључцима 
је од градоначелника Требиња Славка Вучуревића затражено да у 
року од 15 дана покрене поступак именовања радне групе, која ће 
предложити мјере за побољшање материјалног положаја пензионера, 
као и да се у складу са могућностима у наредној буџетској години 
повећају материјална средства за пензионере. Од Електропривреде 
РС и два зависна предузећа је затражено да, у складу са законом, из 
добити за 2015. годину за пензионере издвоје најмање 100 хиљада 
КМ.
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Посјета амбасадорке Украјине 
Оксане Сљусаренко

 Амбасадорка Украјине у Црној Гори Оксана Сљусаренко 
данас је посјетила Градску управу Требиње.
 У разговору са градоначелником Славком Вучуревићем 
упознала се са будућим плановима и правцима развоја  Требиња.
Амбасадорка Сљусаренко и Вучуревић посебно су разговарали о 
могућностима сарадње са институцијама Украјине и заједничким 
активностима у том оквиру.
 На данашњем састанку разговарали су и о питању преноса 
посмртних остатака војводе Луке Вукаловића из Одесе у Требиње.
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Градоначелник и амбасадор Републике Турске: 
"Турска улаже око милион евра у Требиње"

 Амасадор Републике Турске у БиХ боравио је данас у 
посјети Требињу и састао се са градоначелником Требиња те 
представницима Градске управе. Тема састанка је била недавно 
најављена реконструкција Дома културе Требиње, за коју су већ 
издвојена новчана средства. У посјети градоначелнику данас 
су боравили и представници турске Агенције за међународну 
сарадњу и координацију ТИКА – који су се и раније састајали са 
градоначелником Требиња и водили разговоре о могућностима 
улагања из Турске. Како је данас речено, поред средстава за 
реконструкцију Дома културе, амбасада Турске има намјеру 
издвојити и средства за пројекат уградње расвјете на зидинама 
Старог града, а према наводима амбасадора укупна вриједност ових 
пројеката је око милион евра.
 „Ова два пројекта су тек почетак онога што желимо да 
урадимо на интензивирању сарадње са Требињем и овом регијом 
– у области културе, образовања, трговине, пољопривреде и у свим 
другим областима гђе је сарадња могућа“, истакао је амбасадор 
Турске, наводећи да је поменута вриједност за сада само оквирна, 

6



те да ће коначан износ бити познат по окончању свих потребних 
тендерских процедура. Градоначелник Требиња је рекао медијима да 
су донације Турске израз пријатељства ове земље, те да ничим нису 
условљене: „Не постоје никаква међусобна условљавања. Имамо 
пријатељство оних који су дали 1.000.000 евра и са наше стране – жељу 
да будемо отворен град и да омогућимо сваком ко то жели да улаже 
новац у Требиње“. Вучуревић је додао и да је са амбасадором данас 
разговарао о могућностима улагања у сектор привреде и отварању 
нових радних мјеста за грађане Требиња: „Захваљујем господину 
амбасадору на његовој отворности и исказаној спремности да се 
капитал турских компанија у будућности, кроз пројекте које ћемо ми 
предложити, нађе у нашем граду – с циљем отварања нових радних 
мјеста и укупног привредног развоја Требиња и Херцеговине“, рекао 
је градоначелник и додао да су оваква улагања само још једна потврда 
да је европска Повеља о погодности за улагање, која је Граду Трбиње 
додијељена у јулу мјесецу у граду Монтро, очекивано оправдана.
 Након састанка у Градској управи Требиње, градоначелник и 
представници Града су заједно са представницима амбасаде Турске 
обишли Дом културе Требиње чија би реконструкција требала 
почети ускоро.
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Импресум: 

„Градски билтен“ је електронски 
информатор Градске управе 

града Требиња. Излази мјесечно.
Билтен припрема: Канцеларија за 

односе с јавношћу.
 

Адреса: 
Вука Караџића бр.2

Требиње 89101
Босна и Херцеговина

 Ел. пошта: 
grad@trebinje.rs.ba

 Телефон: 
+ 387 59 273 460

 Факс: 
+ 387 59 260 742

http://www.trebinje.rs.ba




