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Пријем поводом обиљежавања 
Међународног дана особа с инвалидитетом

 Поводом обиљежавања Међународног дана особа с 
инвалидитетом, у Градској управи Требиње данас је приређен 
пријем за представнике локалних удружења лица с инвалидитетом. 
 У одсуству градоначелника Требиња, домаћини данашњег 
пријема су били замјеник градоначелника Неђо Ћебеџија и 
начелник Одјељења за друштвене дјелатности Зоран Милошевић.
Ћебеџија је данас истакао да Градска управа Требиње води бригу о овој 
категорији те да је она редовно укључена у градску буџетску расподјелу 
средстава. Како је у току планирање Буџета града за 2016. годину, планом 
буџета категорија инвалидних лица је и у сљедећој години обухваћена.
 Поред овога, Ћебеџија је додао да Градска управа увијек настоји да 
изађе у сусрет проблемима са којима се лица с инвалидитетом суочавају, 
па тако помаже и у случају осталих потреба ове категорије становништва.  
 „Потпуно смо свјесни да ово није само проблем Требиња 
већ шири друштвени, економски, социјални и сваки други вид 
укључивања ове популације у нормалан живот. Многа њихова права 
још увијек нису законски регулисана, а она која јесу се не поштују. 
Свим удружењима инвалида у Требињу настојимо финансијски да 
помогнемо, тако да ни наредне године ни једно удружење неће бити 
ускраћено у односу на ову“, рекао је замјеник градоначелника Требиња.



 Како је актуелна Стратегија развоја Града 
Требиња важећа до 2017. године, начелник 
одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
Зоран Милошевић је данас такође подвукао да 
Градска управа у наредном периоду има задатак 
да планира и изради нову Стратегију те да ће 
се њом свеобухватније односити према овој 
категорији која се у данашњем времену и даље 
суочава са бројним препрекама, како физичким 
- тако и оним економским и друштвеним.
 Предсједник Удружења ампутираца 
Требиња Мирослав Андрић је данас за медије 
рекао да је поменуто удружење захвално за 
финансијску и другу помоћ коју пружа Градска 
управа Требиње и да су уз ту помоћ бројне 
физичке баријере у граду уклоњене, али да 
проблем особа с инвалидитетом великим 
дијелом представља републичку одговорност. 
Он је данас упутио и неколико примједби на 
рад Завода за здравство Републике Српске од 
кога ова категорија у великој мјери зависи.

Изложба ручних радова

 У оквиру обиљежавања Дана инвалидних 
лица, јуче је у Агенцији за развој малих и 
средњих предузећа Града Требиња отворена 
продајна изложба ручних радова. Изложбу је 
отворио Зоран Милошевић, начелник Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Града 
Требиња. Сви радови су резултат посвећености 
особа с инвалидитетом, а порука је јасна: особе 
с инвалидитетом су друштвено активне особе.
 Поводом отварања јучерашње изложбе 
Мијат Шаровић, предсједник Центра за 
координацију и подршку инвалидним лицима 
Источне Херцеговине, је за јавност рекао 
да је питање друштвене инклузије особа 
с инвалидитетом и даље врло актуелно у 
цијелој регији Источне Херцеговине, а да у 
позитивном смислу предњачи Требиње гдје је 
процес инклузије започет чак прије 17 година.
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Градоначелник уручио 
стипендију коју додјељује 

породица Мрдић

 Стипендија породице Мрдић 
додијељена је данас Марини Анђелић, 
успјешној атлетичарки и одличној ученици 
трећег разреда Гимназије "Јован Дучић" 
Требиње. Свечаној церемонији додјеле 
у библиотеци Гимназије присустовали 
су чланови породице Миодраг и 
Митар Мрдић, градоначелник Требиња 
Славко Вучуревић, директор школе 
Драгослав Бањак и ученици Гимназије.
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Породица Мрдић стипендију додјељује као знак 
сјећања на трагично страдалог Милоша Мрдића који је 
био изузетан спортиста и успјешан ученик требињске 
Гимназије. Стипендија "Милош Мрдић" се додјељује 
на мјесечном нивоу, за десет мјесеци у години.
 Уручујући стипендију градоначелник Требиња 
је данас рекао да породица на овај начин жели да 
одржи сјећање на Милоша који је био успјешан 
ученик и узоран спортиста, понос школе и града.
 Добитница стипендије се захвалила породици 
Мрдић и својој школи, те изразила наду да ће будућим 
резултатима оправдати указано повјерење. Она је додала 
да ће дио добијених средстава утрошити на потребну 
спортску опрему, а дио поклонити ученицима који не 
буду имали довољно средстава за одлазак на екскурзију.
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Замјеник шефа Мисије Јапана у БиХ 
у посјети Требињу

 Замјеник шефа Мисије Јапана у БиХ Мијазаки 
Казумаса данас се састао са замјеником градоначелника 
Требиња Неђом Ћебеџијом у Градској управи Требиње. 
Поред пројекта из области образовања и примарне здравствене 
заштите који представљају приоритете Амбасаде Јапана у БиХ, на 
данашњем састанку  разматране су и могућности наставка даље 
сарадње између Јапана и Требиња.Након састанка замјеник шефа 
Мисије Јапана у БиХ Казумаса и представници Градске управе 
Требиња присуствовали су церемонији примопредаје пројекта 
реконструкције гријања у централном објекту Основне школе 
„Јова Јовановић Змај“ у Бреговима. За реализацију овог пројкета  
Влада Јапана уложила је 127.496  КМ. „За овај смо новац обновили 
цјелокупан систем централног гријања у овој школи и ја сам 
задовољан када сам видио насмијане ученике у топлим учионицама“, 
истакао је Казумаса. “Донација је поклон ученицима јер су ученици 
будућност овог града и будућност ове земље”, додао је замјеник 
шефа Мисије Јапана. Замјеник градоначелника Требиња Неђо 
Ћебеџија изразио је велику захвалност Влади Јапана на донацији, 
која омогућава боље услове за ученике који похађају ову васпитно-
образовну установу.“Они највише средстава улажу у основно 
образовање и здравствену примарну заштиту. Прије двије године 
су уложили одређена средства у Основној школи “Вук Караџић”. 
Са туристичком јапанском организацијом “Џајка” имамо такође 
одличну сарадњу. Недавно смо завршили пројекат који има за циљ 
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промоцију наших аутохтоних производа и побољшање туристичке 
сигнализације у БиХ”, рекао је Неђо Ћебеџија. “Локална заједница 
учествовала је у многим пројектима, а један од најзначајнијих је 
изградња и опремање фискултурне сале у овој образовној установи”, 
додао је замјеник градоначелника Требиња.
 Ученици ове школе у знак захвалности данас су приредили 
школску приредбу.

Потписан споразум између 
Миснистарства за избјеглице и расељена 

лицa РС и Града Требиња

 Министар за избјеглице и расељена лица Републике Српске 
Давор Чордаш и градоначелник Требиња Славко Вучуревић 
данас су потписали  Споразум о сарадњи на реализацији пројекта 
затварања колективних центара и алтернативног смјештаја путем 
обезбјеђења јавних стамбених рјешења. Споразум је закључен 
ради имплементације Пројекта затварања колективних центара 
и алтернативног смјештаја путем обезбјеђења јавних стамбених 
рјешења на територији РС, у сврху осигурања специфичних 
стамбених рјешења, нарочито социјалног стамбеног збрињавања 
и по потреби институционалне његе прилагођење степену 
угрожености корисника. У оквиру поменутог пројекта, на територији 
Града реализоваће се подпројекти изградње 32 стамбене јединице 
у циљу стамбеног збријавања корисника колективног смјештаја.
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Пријем за представнике и чланове ГКУД-а ”Алат”

 Малу салу Градске управе Требиње данас су испунили осмјеси 
најмлађих чланова Културно- умјетничког друштва „Алат“ који су 
се састали са градоначелником Требиња Славком Вучуревићем.
ГКУД „Алат“ је ове године прославио шездесет година постојања и 
рада друштва, а према ријечима градоначелника, то је још један од 
доказа да потпуно оправдано заслужују Повељу Града Требиња „као 
најуспјешнија културна институција у нашем граду“.
 “Велико ми је задовољство што сам имао прилику да примим 
дјечији ансамбл ГКУД „Алат“. То ми представља посебну радост “,  
рекао је Славко Вучуревић. Уз честитке и велику захвалност свим 
члановима који су ангажовани  у овом културно-умјетничком 
друштву, градоначелник Требиња обећао им је материјалну помоћ 
и подршку за реализацију сваког народног пројекта. „Алат“ броји 
велики број чланова и препознатљив је по бројним наградама и 
признањима. Поводом јубилеја шездесет година постојања и рада 
друштва, вечерас ће у 19.00 часова у Спортској дворани „Милош 
Мрдић“ бити одржан традиционални дјечији годишњи концерт 
ГКУД-а „Алат“.
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Члановима борачких категорија 
додијељене стамбене јединице

Помоћник министра рада и борачко-инвалидске заштите 
РС Душко Милуновић и замјеник градоначелника 
Требиња Неђо Ћебеџија уручили су данас кључеве станова 
изграђених у насељу Горица за 11 породица погинулих 
бораца и ратних војних инвалида.    
 Овим је, како је рекао помоћник министра 
Милуновић, у Требињу завршен петнаестогодишњи 
заједнички програм стамбеног збрињавања породица 
из борачких категорија, у којем је 175 породица добило 
кров над главом: њих стотину нове станове, а 75 
неповратна новчана средства. „У ових 11 стамбених 
јединица Влада РС је уложила 387.000 КМ, док је Град 
Требиње обезбиједио осталих 20% инвестиције – кроз 
земљиште, пројектну документацију и инфаструктурне 
прикључке“, рекао је Милуновић додајући да је Влада 
издвојила додатних 145.000 КМ за куповину још два стана 
за стамбено незбринуте породице погинулих бораца, 
којима су такође данас уручена рјешења. Према ријечима 



замјеника градоначелника Требиња Неђа 
Ћебеџије, станови су купљени за збрињавање 
деложираних породица Милетић и Шкоро, за 
шта је Град Требиње обезбиједио такође 20% 
потребних средстава.
  „Тако да је данас 13 породица погинулих 
бораца и РВИ стамбено ријешено, за шта је Град 
Требиње укупно издвојио око 180.000 КМ. То је 
нешто најмање што можемо да учинимо за оне 
који су за слободу дали своје животе или дијелове 
свога тијела“, истакао је Ћебеџија на свечаности 
додјеле кључева и рјешења.Проблем стамбеног 
збрињавања борачких категорија у Требињу 
овим неће бити ријешен. Начелник ресорног 
одјељења у Градској управи Рајко Ћапин истиче 
да постоји „још 18 захтјева породица погинулих 
бораца и шест захтјева породица РВИ за новим 
стамбеним јединицама, уз још одређен број 
захтјева за неповратним новчаним средствима“. 
„Град Требиње ће одговорити позитивно на 
сваку евентуалну иницијативу да се гради 
још једна зграда за ову популацију и са наше 
стране спремни смо да обезбиједимо земљиште, 
пројектну документацију и инфраструктуру, 
а ако је потребно – и да учествујемо у градњи 
подизањем кредита“, истакао је Ћапин.
  Према ријечима помоћника министра 
Милуновића, у буџету Републике Српске за 
2016. годину ипак неће бити издвојена средства 
за ову намјену, али је планирано „снимање 
стања на терену – да би се утврдиле потребе 
за наредне програме стамбеног збрињавања“. 
Како је речено, повољност за још незбринуте 
требињске породице је што ће новом уредбом 
о стамбеном збрињавању борачких категорија, 
која је у процедури доношења, бити онемогућено 
конкурисање изван мјеста пребивалишта. Раније 
су на пројекте стамбеног збрињавања у Требињу – 
јер је атрактивније мјесто за живот – конкурисале 
и породице из других општина Републике 
Српске, због чега нису могли бити ријешени сви 
требињски приоритети.
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Усвојен Буџет града за 2016. годину

 Буџет града за 2016. годину усвојен је јуче на 35. сједници 
Скупштине града и то у износу од 24.920.000 КМ. Већина одборника 
у Скупштини је јуче оцијенила да је буџет за сљедећу годину реално 
и адекватно планиран. Буџет за 2016. је у односу на усвојени Нацрт 
коригован и нижи је за 50.000 КМ. На сједници је усвојена и одлука 
о ограничењима висине зарада градским функционерима које се 
смањују за 25%, а накнаде за одборнике остају у висини актуелних.
 Одборници су донијели одлуке о изради Стратегије развоја 
социјалне заштите Града Требиња 2016-2021, а усвојен је и приједлог 
Комисије за награде и признања према коме ће се Повеља града 
за 2015. годину, за допринос у медицини, додијелити васкуларном 
хирургу са Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ 
др Горану Вучуревићу и ГКУД-у „Алат Свислајон“ за допринос 
у култури, а поводом прославе јубилеја 60. година постојања.
Одборници су усвојили и информацију о стању јавног реда и 
мира на подручју Требиња. Одборник из реда СНСД-а Владислав 
Владичић, који је именован за директора Регулаторне комисије за 
енергетику РС, поднио је оставку на свој мандат, а његово мјесто 
заузима сљедећа са листе СНСД-а Вера Булут.
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Отворен трговачки центар „Бинго“

Новоизграђени пословни центар компаније „Бинго“ данас је свечано 
отворен у Засад пољу. У присуству власника компаније „Бинго“ 
Сенада Џамбића, пословни центар је свечано отворио градоначелник 
Требиња Славко Вучуревић, истакавши да ће отварање највећег 
тржног центра у регији донијети бројне бенефите Требињу и нашим 
суграђанима.
 „Требиње је добило објекат вриједан 25 милона КМ у 
грађевинском смислу, а извођачи радова су били већином домаће 
компаније. Конкретно 2,5 милона КМ је инкасирано у буџет од продаје 
земљишта и разних сагласности и даџбина које закон подразумијева. 
Кроз доприносе и порезе за личне дохотке и све што ће се продавати 
овдје, буџет града Требиња наредних година свакако ће бити пунији“, 
рекао је градоначелник Требиња. Један од највећих центара у ланцу 
„Бинга“ и 173. пословница ове компаније има хипермаркет на 5.000 
м2, ресторан са играоницом и куглану на 1.000 м2, „Спорт Вижн“ 
трговину, „Сент Оливер“ бутик, кладионицу и апотеку, а од марта 
наредне године и трговине „Њу Јоркер“ и „Дајхман“. Осим прехране, 
у хипермаркету ће бити и салон намјештаја, дио резервисан за 
производе од текстила, али и технику и кућанске апарате. Само у 
„Бинговим“ пословницама – хипермаркету, ресторану и куглани 
– запослено је 100 радника, док ће за остале пословне просторе и 
садржаје бити потребно још 50 запослених, кажу у „Бингу“.
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Посјета тур оператера и унапређење 
гастро понуде у Требињу

Једнодневна радионица на тему "Развој искуствених програма Новог 
туризма у БиХ" (http://www.trebinje.rs.ba/bs/vijesti/652-u-gradskoj-
upravi-po%C4%8Dela-radionica-o-razvoju-novog-turizma.html), која 
је у септембру у сарадњи Градске управе Требиње, УСАИД ГОЛД 
пројекта и УСАИД РЕГ пројекта одржана у Требињу, дала је своје 
прве резултате.

Наиме, у сарадњи с градоначелником Требиња Славком Вучуревићем, 
РЕГ и ГОЛД Пројекат су у Требиње довели прве представнике тур 
оператера и туристичких радника из околних држава с циљем да се 
гастрономска и винска понуда Требиња уврсти у њихове продајне 
програме.

Посјета под називом „Learning by doing“ или „Учење кроз рад“ 
припремана је задња два мјесеца, након иницијативе градоначелника 
Славка Вучуревића, покренуте на састанку одржаном 22.09.2015., да 
окупи власнике ресторана, винарија и хотела у Требињу, како би са 
представницима РЕГ и ГОЛД Пројеката дефинисали гастрономску 
понуду Требиња која би била занимљива туристима из околних 
земаља.

Програм посјете:

Посјета селу Ступари

Посјета компанији "Анђелић" д.о.о. гдје је за госте приређена 
радионица о производњи етеричних уља

Посјета подруму Вукоје: радионица о етикетирању вина

Посјета селу Туље: радионица о традиционалним јелима

Слиједећа посјета тур оператера биће организована на прољеће, а 
до тада ће бити дефинисани садржаји једнодневних, дводневних и 
тродневних туристичких пакета који ће се бити у понуди за туристе.

По окончању посјета се очекује да овај приступ туризму заживи 
на нашем подручју, јер је етно туризам одавно постао предмет 
глобалног интересовања.
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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




