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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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С А Д Р Ж А Ј: 
 
 
 

• До села Гола Главица урађено 700 метара новог пута 

• Почела изградња дневног центра за лица са потешкоћама у развоју 

• Пројекат „Emoundergrounds“ – Ускоро виртуелни приказ културно-историјских споменика 

• Асфалт стигао у село Поткрај и у улицу Жане Меркус 

• Награђени гимназијалци на пријему код градоначелника 
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До села Гола Главица урађено 
700 метара новог пута 

 

У селу Гола Главица код Требиња завршена 
је прва фаза радова на асфалтирању 
приступног сеоског пута, што је био и 
повод да ово село на самој граници са 
Федерацијом БиХ посјети и градоначелник 
Мирко Ћурић. 

Ћурић је рекао да је ријеч о 700 метара 
пута, а да ће у наредном периоду бити 
асфалтиран и остатак макадамске 
саобраћајнице. 

„Ријеч је о значајном пројекту за све људе 
из села Гола Главица и Кликовићи. Тамо 
имамо десетак домаћинстава и послије дуго 
година ово је прва локална власт која је 
обезбиједила средства за улагања и у овај 
дио Требиња“, навео је Ћурић. 

Он је подсјетио да је ово село било на 
самој линији разграничења, а да су ова два 
села дали велики број бораца у протеклом 
рату. 

„Овдје се налази и једна од најстаријих 
цркава на овом подручју која датира из 
1436. године и наше обећање је да ћемо до 
сваке цркве изградити пут“, поручио је 
Ћурић. 

Према његовим ријечима, у наредним 
данима биће завршено и асфалтирање свих 

преосталих улица које су предвиђене да се 
ураде у овој години, међу којима су и улице 
у насељима Горица, Оток, те на Зупцима. 

Мјештани Голе главице и Кликовића кажу 
да су напокон дочекали да се и овог 
подручја града неко сјетио. 

„Мени је срце велико само када сам видио 
да се ради. Кажу ми ‘а када нису урадили 
до избора неће ни сада’. Ево су урадили 
што смо се договорили за прву фазу“, каже 
мјештанин Шћепо Тараило. 

И Милан Врчевић поручује да у обећање 
градоначелника Ћурића ниједном није 
посумњао. 

„Све је један кроз један. Имамо још дио 
пута да урадимо и то ћемо ако бог да 
ускоро завршити. Имали смо разумијевања 
јер се морају знати приоритети, али ова 
власт је одлучила оно што ниједна није – 
да улаже у села, а и пандемија је показала 
да људи све више бораве у селима, да се 
без њих не може“, казао је Врчевић. 

Почела изградња дневног 
центра за лица са потешкоћама у 

развоју 

 

У Требињу је данас озваничен почетак 
радова на изградњи дневног центра за 
лица са потешкоћама у развоју, а 627.000 
КМ за прву фазу обезбијеђена су у 
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кампањи коју је организовала предсједник 
Републике Српске Жељка Цвијановић у 
прошлогодишњој хуманитарној акцији „С 
љубављу храбрим срцима“. 

Предсједник Управног одбора Удружења 
родитеља и дјеце са потешкоћама у развоју 
„Сунце нам је заједничко“ из Требиња 
Мијат Шаровић истакао је да је ово велики 
дан за дјецу и родитеље из овог удружења 
и град Требиње, нешто што ствара 
претпоставку да дјеца ометена у развоју 
остану у овом граду, да овдје живе уз 
подршку цијеле заједнице. 

Шаровић је навео да је површина на којој 
ће бити изграђен дневни центар за дјецу са 
потешкоћама у развоју 1.500 метара 
квадратних, са корисном површином од 810 
метара квадратних на два нивоа. 

„Средства за прву фазу су већ 
обезбијеђена у кампањи коју је 
организовала предсједник Републике 
Српске Жељка Цвијановић у хуманитарној 
акцији `С љубављу храбрим срцима`, од 
чега је за изградњу центра у Требињу 
припало 627.000 КМ“, рекао је Шаровић. 

Он је навео да прва фаза радова предвиђа 
завршетак грубих и вањских, као и дијела 
унутрашњих радова. 

„Удружење `Сунце нам је заједничко` ће са 
градом и осталим донаторима завршити 
финансијску конструкцију кроз радове за 
другу фазу изградње, што подразумијева 
довођење у функцију приземља објекта да 
би корисници могли да се из старог центра 
преселе у новоизграђени објекат“, навео је 
Шаровић. 

Шаровић је додао да трећа фаза радова 
предвиђа оспособљавање горњег спрата, 
гдје је планирана изградња апартмана. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
прецизирао је да ће град Требиње уз 
подршку Републике настојати да, послије 
завршетка прве, буду настављени радови 

на другој фази изградње дневног центра за 
дјецу са потешкоћама у развоју. 

„Град Требиње је у пројекту учествовао са 
500.000 КМ, што подразумијева цијену 
земљишта, ренту и трошкове уређења. 
Град Требиње ће и даље помагати да 
пројекат заживи, а на радост дјеце 
родитеља и цијелог Требиња“, рекао је 
Ћурић. 

Представник фирме извођача радова 
Велибор Лозо изјавио је новинарима да је 
велика част бити дио овог пројекта и 
изразио наду да ће изградња дневног 
центра бити завршена у што краћем року, 
те да ће лица којима је намијењен имати 
много боље услове. 

Лозо је додао да је рок за завршетак прве 
фазе грађевинских радова 70 дана, те 
изразио наду да ће дневни центар бити у 
функцији, најдаље, за пола године. 

Члан Удружења родитеља и дјеце са 
потешкоћама у развоју „Сунце нам је 
заједничко“ Велибор Мркаић рекао је да 
чланови Удружења жељно чекају да дневни 
центар што прије буде завршен. 

Удружење родитеља и дјеце са 
потешкоћама у развоју „Сунце нам је 
заједничко“ из Требиња броји 130 дјеце и 
омладине са разним облицима потешкоћа у 
развоју. 
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Пројекат „Emoundergrounds“ – 
Ускоро виртуелни приказ 

културно-историјских споменика 

 

Требињска туристичка понуда ускоро ће 
бити обогаћена новим садржајем кроз 
пројекат „Emoundergrounds“, у оквиру кога 
ће Требиње добити савремену техничку 
опрему за виртуелни приказ културно-
историјског насљеђа. 

Опрема ће бити инсталирана у Музеју 
Херцеговине, а виртуелна поставка ће 
обухватити све значајније историјске и 
културне споменике у граду, као и 
утврђења која се налазе у непосредној 
околини. 

На данашњем представљању пројекта, 
директор Развојне агенције Града Требиња 
Дражен Бошковић рекао је да постоји више 
битних аспеката пројекта, а дa je један од 
важнијих сарадња са десет пројектних 
партнера, из седам различитих држава – 
колико пројекат и окупља. 

„Осим нових туристичких садржаја и 
презентацијског центра, кроз пројекат 
добијамо и квалитетне партнере за 
дугорочну сарадњу у ширеем подручју које 
обухвата програм Адрион, односно 
Јадранско-јонској регији,“ рекао је 
Бошковић. 

Наиме, уз Требиње, пројекат окупља још 
девет партнерских градова из Италије 
(Нардо, Карпи), Грчке (Андравида-Килини), 

Хрватске (Ријека и Шибеник), Словеније 
(Копар, Иванчна Горица), Црне Горе (Бар) 
и Албаније (Кукеш). Заједнички циљ 
пројекта је повећање атрактивности и 
конкурентности укључених територија у 
циљу јачања друштвеног и економског 
развоја, те одрживог и паметног раста 
цијеле макро-јадранске регије. 

Директор Туристичке организације 
Требиње Марко Радић каже да ће 
туристичка понуда града Требиња бити 
додатно оплемењена кроз овај пројекат, 
што ће добро доћи као додатак за све оне 
који планирају обићи наш град и посјетити 
Музеј Херцеговине. 

Директор Музеја Херцеговине Ивана Грујић 
каже да ће понуда окве културне установе 
бити обогаћена не само савременом 
опремом, већ и једним новим начином 
представљања наше културне и историјске 
баштине. 

„Оно што је најзаначајније у овом пројекту 
јесте то да Музеј Херцеговине добија једну 
сталну поставку која ће бити опремљена 
савременом опремом и самим тим улазимо 
у ред музеја који своју понуду шире изван 
класичних начина приказивања артефаката 
и путем модерних технологија пружају 
један нови и аутентични доживљај 
утврђења у околини и самом граду“, рекла 
је Грујићева. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је 
подсјетио да је укупна вриједност пројекта 
„Emoundergrounds“ 2,6 милиона евра, од 
чега ће Требиње за пројектне активности  
добити 300.000 КМ. 

Ћурић је напоменуо да је учешће Града 
15%, односно око 50.000 КМ. 

„Овај пројекат је итекако значајан за 
проширење туристичке понуде, али и за 
Музеј Херцеговине, посебно када су у 
питању мање познати културно-историјски 
споменици којима располажемо, а који ће 
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сада посредством нових технологија у 
Музеју Херцеговине бити представљени на 
један од најсавременијих начина,“ рекао је 
Ћурић. 

Сматрајући да су развојни и промотивни 
пројекти значајни за Требиње, 
градоначелник је додао да ће Град и у 
наредном буџету планирати средства за 
подршку пројектима у земљи и 
иностранству. 

Асфалт стигао у село Поткрај и у 
улицу Жане Меркус 

 
У Требињу су данас завршени радови на 
асфалтирању пута у селу Поткрај на 
Зупцима, те улице Жане Меркус на Отоку. 

Радове је данас обишао и градоначелник 
Мирко Ћурић, који је истакао да се бројним 
радовима послије избора у потпуности 
демантована тврдња појединаца да се у 
граду ради само пред изборе. 

„Видите и сами да није тако. Ово је само 
једна од улица коју радимо. Завршили смо 
улицу у Засаду, у току су радови у Горици, 
завршена је прва фаза пута ка Голој 
Главици“, казао је Ћурић. 

Он је истакао да је у селу Поткрај урађено 
око 400 метара пута, а да ће у наредном 
периоду бити урађено и преосталих 350 
метара. 

Предсједник Мјесне заједнице Зупци Крсто 
Ратковић рекао је да је ово прва 
инвестиција у овом селу послије 50 година. 

„Посљедња инвестиција у овом селу била је 
седамдесетих година прошлог вијека, када 
је доведена струја. Од тада до данас није 
урађена ниједна инвестиција“, навео је 
Ратковић. 

Данас је завршена улица Жане Меркус, у 
којој је асфалт стигао до више 
домаћинстава. 

Ћурић је рекао да ће у наредним периоду, 
а уколико то дозволе временски услови, 
бити завршени радови у свим улицама које 
су предвиђене средњорочним планом 
инвестиција. 

„Крећу и радови на изградњи треће траке у 
улици Војводе Степе Степановића, а у 
оквиру радова биће саниране и постојеће 
двије саобраћајне траке. Изводе се и 
радови на изградњи ‘Нове’ улице у Засад 
пољу, која ће спојити улицу Вожда 
Карађорђа и магистрални пут за Љубиње и 
Мостар“, навео је Ћурић. 

Награђени гимназијалци на 
пријему код градоначелника 

 

Градоначелник Мирко Ћурић уприличио је 
пријем за седморо ученика  Гимназије 
„Јован Дучић“ који су у протеклом периоду 
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остварили запажене резултате на домаћим 
и регионалним такмичењима. 

Ћурић је истакао да је ово један мали знак 
пажње према ђацима који су својим радом, 
трудом и знањем освојили награде из 
области у којима су се такмичили. 

„Сви смо упознати како се одвијала настава 
у протеклом периоду, али ипак имамо 
успјешне ученике из нашег града, који су 
остварили добре резултате. Велико им 
хвала на уложеном труду и знању, кога не 
би било без њихових вриједних професора 
и родитеља“, навео је Ћурић. 

Он је казао да ће Град Требиње и у 
наредном периоду награђивати најбоље 
ђаке. 

„Искористили смо овај пријем да се 
договоримо да ђаци предложе Градској 
управи шта је неопходно да се набави од 
опреме како би они постигли још боље 
резултате“, додао је Ћурић. 

Ученик трећег разреда Гимназије „Јован 
Дучић“ Романа Рогановић истакла је да је и 
поред свих околности са пандемијом вируса 
корона учествовала на више литерарних 
конкурса на којима је осовјила награде. 

„Част нам је и задовољство што је 
градоначелник уприличио пријем, јер 
сматрам да се знање треба цијенити, хвала 
му јер је препознао наш рад и труд“, казала 
је Романа. 

За Радоша Радовановића пријем код 
градоначелника је знак да се сваки рад 
исплати, па тако и његов, с обзиром на то 
да је освојио прво мјесто на 8. 
Међународној конференцији о настави 
физике у Алексинцу у Србији, гдје је 
награђен за конструкцију електромагнетног 
топа. 

„Захвалио бих се школи и професорима 
што су вољни да раде са нама и припремају 
нас за такмичења. Надам се да ћемо 

награде освајати и у наредном периоду“, 
додао је Радош. 


