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Пожаришта на Леотару под контролом 

 

Пожари који су ових дана пустошили Леотар сада су стављени под контролу - кажу из Центра за 

цивилну заштиту Требиње. 

Стање се активно прати, а све расположиве екипе су приправне и на терену. 

Објављено у Вијести 

Опширније... 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.html
https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1282-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC.html
https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1282-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC.html
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Студенти из Јапанa у посјети Требињу 

 

У оквиру студијске посјете, у Требињу борави око двадесет студената политичких наука 

Универзитета Чуо из Токија. Овим поводом у Градској управи Требиње јутрос је организован 

пријем за студенте из Јапана. 

Добродошлицу студентима је пожелио начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

Зоран Милошевић, нагласивши да се ово студијско путовање реализује захваљујући пријатељским 

везама са Јапаном, успостављеним на заједничком пројекту који је у Требињу реализовала Влада 

Јапана и агенција „Џајка“. 

Поздравну ријеч је упутио  и замјеник градоначелника Неђо Ћебеџија који је упознао студенте са 

историјом Требиња која, како је истакао, сеже и до периода антике, што је одушевило младе 

Јапанце. 

„Без обзира на даљину Требиња и Јапана, нећемо стати са сарадњом, имаћемо ми још оваквих 

сусрета али и сусрета привредника, културне сарадње и слично“, каже Ћебеџија. 

Дајске Нагашима, водич овог студијског путовања каже да су студенти пријатно изненађени 

 Требињем и људима у нашем граду: „Наш је први утисак јако, јако леп, јер је град, иако није 

толико велики, јако угодно и гостопримљиво место“, каже Нагашима и додаје да су у Требиње 

стигли синоћ и након посјете једној овдашњој винарији увјерили су се да овај крај има изванредна 

вина. 

„Поједини студенти изучавају посебно Босну и Херцеговину, пишу дипломске радове на ту тему, 

али је суштина у томе да сваке године студијске турнеје посвете различитим регионима, а ове 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1296-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%98%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%9A%D1%83.html
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године је то овај регион Југоисточне Европе. Желимо да се из различитих перспектива увјеримо у 

реалност прошлог и садашњег живота у овим крајевима“, каже Нагашима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trebinje.rs.ba/images/japstudenti/image-0-02-01-d3901d42bd2ce0b3440b7ea7f7709bceaeb0325b044a71b54a456e59cd9dadaf-V.jpg
https://www.trebinje.rs.ba/images/japstudenti/japanci.jpg
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Град Требиње и амбасада Норвешке реализују пројекат "Изградимо 

зелени имиџ" 

 

Гард Требиње,  у сарадњи са амбасадом Краљевине Норвешке у БиХ, реализује пројекат из 

области енергетске ефикасности под називом „Изградимо зелени имиџ“. 

Протеклих дана је почео Зелени сајам који је одржан на различитим мјестима у нашем граду. 

Циљ ове активности јесте анимирање шире локалне заједнице о значају енергетске ефикасности и 

ослабађања терета ЦО2. 

  

 

 

 

 

 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1313-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%98%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%9F.html
https://www.trebinje.rs.ba/images/zeleniimidz/20160913_100007.jpg
https://www.trebinje.rs.ba/images/zeleniimidz/20160913_102410.jpg
https://www.trebinje.rs.ba/images/zeleniimidz/20160913_102422.jpg
https://www.trebinje.rs.ba/images/zeleniimidz/20160913_102628.jpg
https://www.trebinje.rs.ba/images/zeleniimidz/20160913_105349.jpg
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Уручена помоћ Слободана Галеба и Кола српских сестара из САД-а 

 

Милорад Матијашевић из Херцег Новог данас је у име Слободана Галеба, Требињца из САД и Кола 

српских сестара из Сан Антонија у Дневном центру за старе особе у Требињу уручио новчану 

помоћ за социјално најугроженије породице из Требиња, у износу од 8.500 долара. 

Градоначелник Требиња Славко Вучуревић се ранијих година у више наврата састао са 

Слободаном Галебом у Градској управи Требиње, а велики хуманиста и родољуб је и тада помагао 

најугроженијим Требињцима. 

„Ово је на неки начин већ постала и традиција, да добри људи прикупе одређену своту новца за 

Требиње и радује ме, да и овога пута новац донирамо Центру за социјални рад Требиње, који је 

изабрао породице за додјелу донација“, рекао је Милорад Матијашевић, сестрић Слободана 

Галеба . 

Он је истакао да је обавеза свих људи у дијаспори,  да се солидаришу са свима онима у Требињу, 

 који су у незавидној финансијској ситуацији. 

Мила Марић, директор Центра за социјални рад из Требиња напоменула је да породица Галеб 

већ дужи низ година поклања значајна средстава за најугроженије породице из Требиња и 

истакла да је новчаном помоћи Слободана Галеба и  Кола српских сестара из Сјеверне 

Калифорније обухваћено 72 најугроженије породице,  којима је додијељено по 200 марака. 

„Мислим да ће ова помоћ доћи у породице којима је помоћ напотребнија и обрадовати многе 

домове у Требињу“, истакла је Марић. 

 

https://www.trebinje.rs.ba/images/zeleniimidz/20160914_101619.jpg
https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1311-%D0%B8-%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%98%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%B0.html
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Саопштење за јавност поводом појаве болести плавог језика 

 

Сагласно званичној потврди појаве болести плавог језика код говеда и оваца на подручју Града 

Требиња, дајемо саопштење да је Град Требиње у сталном контакту са надлежним 

Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, које је наложило мјере локалним 

самоуправама, о формирању Локалних центара за сузбијање болести плавог језика код говеда и 

оваца. 

Сходно томе, формиран је Штаб за ванредну ситуацију у вези са појавом болести плавог језика код 

говеда и оваца за подручје Града Требиња. 

Штаб чине стручна лица и лица на терену и у сталном је контакту са ветеринарским амбулантама, 

ветеринарском инспекцијом и надлежним репбличким институцијама, ради координације у 

спровођењу свих законом предвиђених мјера у циљу праћења, тока и спречавања ширења ове 

заразне болести. 

Још једном подсјећамо, да сваки сумњиви случај треба одмах пријавити надлежним 

ветеринарским амбулантама (ветеринарима) и у случају угинућа, потребно је извршити 

нешкодљиво уклањање, уништавање, спаљивање или закопавање трупова угинулих животиња. 

 

 

 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1331-%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3-%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
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Oбиљежен Међународни дан старих особа 

 

У организацији Центра за социјални рад Требиње, поводом 1. октобра, Међународног дана старих 

особа и недјеље старих, у Дневном центру за старе особе одржана je пригодна свечаност. 

 

Окупило се око 50 наших суграђана, који су активни и у дубокој старости. За свечаност приредили 

су и изложбу својих ручних радова, а како кажу – уз рад и дружење и старост је лакша. 

 

Обиљежавање њиховог дана увеселили су игром чланови Ансамбла националних игара „Јован 

Дучић“ Требиње. 

 

Пензионер Катица Пешић истиче да у Дневни центар за старе особе долази редовно и да јој та 

дружења пуно значе. 

 

„Драго ми је што имамо прострије гдје можемо да се окупљамо и дружимо. У више наврата смо 

ишли и на путовања и то су незаборавни тренуци, који су увијек испуњени пјесмом и забавом“ 

истакла је Пешићева. 

 

Мила Марић, дирекор Центра за социјални рад истакла је да су протеклих дана спровели бројне 

активности са старима. 

 

„Организовали смо обилазак старих особа у домовима од стране наших запослених и корисника 

Дневног центра за старе, а и дружења дјеце из вртића и дјеце са посебним потребама са 

корисницима овог Центра“ наводи Марић. 

 

Дневни центар за старе особе постоји осам година у Требињу, а окупља око педесет особа старије 

животне доби, углавном жена. 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1348-o%D0%B1%D0%B8%D1%99%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0.html
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Поред овога организовано је дружење старих лица из Ластве, Петровог Поља и Требиња. Центар 

за социјални рад Требиње 30. септембра, организоваће бесплатну контролу крвног притиска и 

шећера у крви за старе.  

 

 

Објављена набавка за реконструкцију постројења за пречишћавање 

отпадних вода у Требињу 

 

Обавјештавамо јавност да је 2.11.2016. године, у Службеном гласнику Европске уније, објављена 

набавка за реконструкцију постројења за прешишћавање отпадних вода у Требињу. Вриједност 

пројекта је 1.000.000 евра, а планирано је да се пројекат финансира из грант средстава шведске 

организације СИДА. 

Реконструкција пречистача на подручју Требиња се реализује у оквиру пројекта реконстукције 

водоводне и канализацине мреже у РС.  

 

 

 

 

 

 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1366-%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D1%9A%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%9A%D1%83.html


Билтен Града Требиња Страна 9 
 

Акција добровољног давања крви 

 

  26. октобра организована је друга планирана акција добровољног давања крви у организацији 

 добровољних давалаца крви градске администрације. Акцији се придружило педесет седам 

учесника од којих је четрдесет пет успјешно даровало крв , док дванаесторо није успјело  због 

здравствених разлога. 

 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1362-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%99%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B2%D0%B8.html



