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са јавношћу 
 

Адреса: 
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Босна и Херцеговина 

 
Ел. пошта: 

grad@trebinje.rs.ba 
Телефон: 

+387 59 273 460 
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+387 59 260 742 
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Ћурић и Лукач: Одлична сарадња 
Градске управе, МУП-а и ПУ Требиње 

 

Након састанка са градоначелником Требиња 

Мирком Ћурићем, министар унутрашњих 

послова Републике Српске Драган Лукач рекао 

је да Министарство унутрашњих послова и 

Полицијска управа Трбиње имају одличну 

сарадњу са требињском Градском управом. 

Лукач је медијима данас рекао да је у плану 

изградња зграде за жандармерију у насељу 

Горица, која би требала бити започета већ 

сљедеће године. 

„Скупштина града донијела је одлуку и 

пренијела у власништво једну парцелу у 

насељу Горица, гдје имамо у плану да градимо 

базу жандармерије. Нажалост, ове године смо 

морали да преусмјеримо средства због 

пандемије вируса корона“, истакао је Лукач. 

Према ријечима министра, видео-надзор који је 

успостављен на подручју Требиња прије двије 

године добро функционише, а у плану је 

увођење паметних камера које ће још 

ефикасније пратити безбједоносну ситуацију. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 

да су теме данашњег састанка биле падемија, 

безбједност, видео-надзор, те зграда за 

жандармерију. 

„Град Требиње је планирао локацију, ренте и 

трошкови уређења ће бити о нашем трошку, а 

Министарство ће да издвоји средства. 

Најважније је што се није одустало од овога 

пројекта“, рекао је Ћурић. 

Градоначелник се захвалио министру Лукачу 

на посјети Градској управи. 

Лукач је данас положио вијенац на споменик 

погинулим припадницима МУП-а Републике 

Српске у протеклом рату. 

Од 1. децембра радови на пробијању 
пута Шћеница – Баљивац – Рапти 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић састао 

се данас са представницима инжињеријског 

батаљона Оружаних снага БиХ и договорио 

почетак радова на пробијању пута Шћеница – 

Баљивац – Рапти, након чега би требали 

услиједити и радови на пробијању других 

путева у околини Требиња. 

Како је данас речено, активности на пробијању 

пута у поменутом рејону већ су одобрене од 

стране надлежног министарства, а 

представници инжињерије оружаних снага 

данас су обишли терен. 

Град Требиње има обавезу да изради предмјер 

и предрачун радова, а повољни климатски 

услови у овом дијелу Херцеговине дозвољавају 

да радови почну већ од 1. децембра. 

„Пробијање пута Шћеница – Баљивац – Рапти 

је први у низу наших приоритета, а у наставку 

активности ћемо дефинисати и остале, односно 

тачно ћемо одредити у којим околним 

дијеловима Требиња је још потребно пробити 

пут, “ рекао је градоначелник Мирко Ћурић. 
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Вишковић – Ћурић: Ђачки дом у 
случају потребе биће ковид болница 

 
Ђачки дом у Требињу, са око 200 лежајева, у 

случају потребе биће ковид болница, рекао је 

данас премијер Републике Српске Радован 

Вишковић, након састанка са градоначелником 

Требиња Мирком Ћурићем. 

„У претходном периоду, у марту и априлу, 

Ђачки дом је већ био карантин, па су 

протоколи који треба да буду у једној таквој 

установи већ познати“, навео је Вишковић. 

Он је додао да ће око 95 дјеце који су 

смјештени у Ђачки дом, у случају потребе, 

бити пребачени у Студентски дом и у хотеле, а 

трошкове смјештаја финансираће Влада РС и 

Града Требиње. 

Вишковић је истакао да се пројекти у Требињу 

не реализују само пред изборе, већ се, како је 

навео, радило четири године, а завршено је 

преко 70 пројеката. 

„Влада и институције РС у наредном периоду 

учиниће све да се Требиње и Херцеговина и 

даље развијају. Влада РС води рачуна о 

регионалном развоју читаве РС од Требиња до 

Новог Града и тако ће бити и у наредном 

периоду“, нагласио је Вишковић. 

Он је додао да је ово тешко вријеме због корона 

вируса за све нас и позвао грађане да буду 

одговорни и поштују мјере. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је рекао 

да је тренутна епидемиолошка ситуација 

стабилна, али да је повећан број заражених 

пацијената. 

„Болница у Требињу је регионална, ту долазе 

пацијенти из цијеле Херцеговине, тако да већ 

од јутрос имамо 50 пацијената у болници. То је 

нешто што је повећано у односу на претходне 

дане“, нагласио је Ћурић. 

Он је рекао да је данас договорено да ће Влада 

Српске преузети обавезе око смјештаја ђака 

који станују у ђачком дому, уколико ова 

установа постане ковид болница. 

„Причали смо и о програмима и пројектима на 

подручју Требиња. Битно је то да се наставља 

подршка Владе Српске. Дакле, сви ти програми 

и пројекти ће бити завршени“, истакао је 

Ћурић. 

Школски стадион у Полицама од сутра 
у употреби 

 
Реконструисани стадион Основне школе „Вук 

Kараџић“ у требињском насељу Полице од 

сутра ће бити у употреби, почеће се изводити 

настава физичког васпитања као и остале 

рекреативне активности. 

Завршени су обимнији радови, преостало је још 

да се заврше неки ситнији послови и 

култувисање малих површина око стадиона. 

Ово игралиште данас је обишао градоначелник 

Требиња Мирко Ћурић који је истакао да 

највећу захвалност за реконструкцију овог 

стадиона треба упутити мјештанима насеља 
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Полице који су заједничким снагама и са 

директором школе, уз велику љубав према 

овом мјесту на коме су многи одрастали, 

покренули обнову. 

„Ово је примјер како се заједно може доста тога 

урадити са доста мање новца. Овај пројекат је 

веома значајан и финансијски али доста више 

зато што су многи у њему учествовали и 

заједничким снагама учинили све да овај 

стадион изгледа овако како данас изгледа. 

Сматрам, да је ово позитиван примјер 

заједничког рада и настојаћемо да у наредном 

периоду буде што више оваквих пројеката“, 

рекао је Ћурић. 

Он је додао да ће у свакој мјесној заједници, 

гдје постоји потреба за тим, бити изграђена 

игралишта. 

Он је захваљући и  требињским предузећима 

која су учествовала у реконструкцији овог 

игралишта навео да ће школски стадион моћи 

да користе и бројни спортски  клубови из нашег 

града. 

У функцији реконструисани пречистач 
отпадних вода 

 
Радови на реконструкцији пречистача отпадних 

вода у Засад пољу су завршени, а данас је у рад 

пуштена тестна фаза, рекао је градоначелник 

Мирко Ћурић након обиласка овог постројења. 

Ћурић је истакао да је ријеч о веома захтјевном 

пројекту који су заједнички финансирали 

шведска развојна агенција СИДА и Град 

Требиње путем кредитних средства Свјетске 

банке. 

„Ријеч је о пројекту чија је вриједност око 

1.816.000 евра, од којих је СИДА донирала 

милион евра. Ово је веома значајан пројекат за 

све нас, а на радницима ‘Водовода’ је да у 

наредним данима, док траје тестна фаза, уоче 

евентуалне неправилности“, навео је Ћурић. 

Представник извођача радова, конзорцијума 

фирми „Пфеиффер-Карканиас“, Душан 

Вукајлија истакао је да је пројекат 

подразумијевао и реконструкцију и 

рехабилитацију постројења, која је, између 

осталог, подразумијевала и замјену 

нефункционалне и застарјеле опреме. 

Он је казао да је овим пројектом значајно 

продужен вијек рада требињског пречистача 

отпадних вода. 

„Урађена је модификација дијела технолошких 

линија како би технологија одговарала 

најновијим стандардима у тој области. 

Постојећа опрема замијењена је новом, 

савременом опремом, а урађена је и потпуна 

аутоматизација постројења што омогућује 

лакше и поузданије управљање системом 

пречишћавања, а самим тим и већу контролу 

квалитета пречишћене воде“, навео је 

Вукајлија. 

Директор требињског „Водовода“ Спасоје 

Радовић рекао је да је требињски пречистач 

изграђен осамдесетих година прошлог вијека, 

те да је био један од првих постројења овог 

типа у бившој СФРЈ. 

„Међутим, дошло је вријеме да се мора 

реконструисати. У наредним данима ћемо 

видјети како је посао одрађен. Ово је велики 

помак за Требиње и сигурно један од 

значајнијих пројеката у нашем граду“, навео је 

Радовић. 
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Од градоначелника поклони за мајку и 
бебе Милојевић 

 
Градоначелник Мирко Ћурић уручио је данас 

златнике бебама – Викторији и Валентини, које 

су осмо и девето дијете у породици Илијане и 

Александра Милојевића из Засада. 

Ћурић је истакао да је породица Милојевић 

најмногољуднија требињска породица, са 

највише дјеце, наводећи да се данас, када мајка 

и бебе излазе из Болнице, не радује само 

породица Милојевић, већ цијело Требиње. 

„Желим да им честитам и да мајци, бебама и 

свим Милојевићима пожелим добро здравље. 

Имати деветоро дјеце у данашње вријеме је за 

сваку похвалу и данас желим да кажем мајци да 

је, када буде у могућности, чека посао у 

Градској управи“, навео је Ћурић. 

Он је рекао да Град кроз различите програме 

подржава вишечлане породице, наводећи и да 

је Илијанин супруг Александар у ранијем 

периоду запослен у Хидроелектране на 

Требишњици. 

Мајка Илијана није крила срећу. Радосна је, 

каже, што има пуну кућу дјеце. 

„Ово је моје највеће богатство“, рекла је 

Илијана, која са супругом Александром, уз 

Викторију и Валентину, има још три кћерке и 

четири сина. 

Она је казала да је имала одличне услове у 

требињском породилишту, те да су и сестре и 

љекари били веома љубазни. 

Најстарије дијете родила је 2005. године. 

Отац Александар каже да је он насрећнији на 

свијету, јер има деветоро дјеце. 

„Нисмо планирали, али се догодило и данас смо 

најсрећнији родитељи“, рекао је он. 

ИРБ отвара пословницу у Требињу 

 
У Требињу ће бити отворена пословница 

Инвестиционо-развојне банке Републике 

Српске, најављено је након састанка 

градоначелника Мирка Ћурића и директора 

ИРБ-а Дражена Врховца. 

Ћурић је истакао да ће се пословница банке 

отворити на Марин Двору, а биће од великог 

значаја како за привреду, тако и за 

становништво. 

„Ово је веома важно за наш град јер ИРБ даје 

одличне услове, гдје су камате на кредите за 

привреднике 0,5 одсто. Погодности су и за 

младе брачне парове, па вјерујем да ће сада 

заинтересованост за услуге ове банке бити још 

веће“, навео је Ћурић. 

Директор ИРБ-а Дражен Врховац истакао је да 

је ова банка у наш град кроз кредитна средства 

уложила око 58.000.000 КМ, док је на подручју 

цијеле Републике Српске пласирано око 

2.700.000.000 КМ. 
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„У овој години смо већ пласирали око 30 одсто 

више кредита од плана према привреди, што је 

око 180.000.000 КМ укупно, а према 

становништву око 25 одсто више. То значи да и 

привредници и грађани вјерују ИРБ-у“, навео је 

Врховац. 

Као посебну погодност за грађане он је навео 

ту што је отплата њихових кредита до 25 

година, а каматна стопа је фиксна – прва и 

посљедња рата су исте без обзира на кретања на 

тржишту. 

Говорећи о отварању пословнице у Требињу, 

Врховац је рекао да је ИРБ-у веома важно да 

шири мрежу својих пословница, наводећи ће 

пословница у наше граду почети са радом 

почетком наредне године. 

„ИРБ прати и Гарантни фонд, који ће, такође, 

бити ускоро у Требињу“, навео је Врховац. 

Представљени пројекти за будући 
период – Од нових паркoва до 

аеродрома 

 

У Требињу је данас одржана презентација 

планова пројеката, урбанистичких садржаја и 

привредних идеја који ће у будућем периоду 

бити реализовани у овом граду, а међу којима 

су изградња зграде за љекаре, изградња парка 

Херцеговаца, те изградња конгресног центра са 

свим садржајима који ће побољшати изглед 

града. 

Вршилац дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење града Требиња Ведран 

Фуртула изјавио је новинарима након 

презентације да је сљедеће године у плану да се 

гради зграда за љекаре, специјалисте и 

професоре. 

Фуртула је навео да је завршен пројекат за ту 

зграду, која би била лоцирана на мјесту 

постојеће болнице. 

„Изградња парка Херцеговаца је пројекат 

споменичке архитектуре. Овај каталог, који смо 

представили стручној јавности, јесте у форми 

упитника, желимо да ослушнемо јавност који 

су то знаменити Херцеговци заслужили такав 

третман и које су то локације погодне за такав 

низ објеката које смо планирали да изградимо“, 

рекао је Фуртула. 

Он је најавио да ће у оквиру даљег развоја 

факултета и универзитета у Требињу убрзо 

бити формиран архитектонски факултет. 

Фуртула је навео да каталог пројеката, идеја, 

погледа и планова треба да покрене стручну 

јавност када је ријеч о оплемењавању 

постојећих и планираних урбаних средина у 

смислу израде кровне и планске документације, 

односно просторног плана који је у изради и 

урбанистичког плана, који ће бити израђен 

наредне године. 

„Задатак урбаниста овог града, архитеката, 

пејзажних инжењера јесте да заједно са 

урбанизмом осмислимо уклапање тих 

садржаја“, рекао је Фуртула. 

Он је истакао да је новац за изградњу 

аеродрома у Требињу буџетиран, а активности 

на реализацији тог пројекта се настављају 

убрзаним темпом. 

Фуртула је навео да је за Требиње, Републику 

Српску и регион значајно то што су премијер 

Србије Ана Брнабић и премијер Републике 

Српске Радован Вишковић потписали споразум 

о хидроенергетском објекту „Горња Дрина“. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 

да је данашњом презентацијом јавност 

отворена за размишљање да ли је добро све што 

је замишљено да се уради у наредном периоду. 
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Ћурић је додао да су сви ови пројекти 

представљени представницима пројектантских 

и грађевинских фирми из Требиња јер постоји 

жеља да те фирме раде на тим пројектима. 

„Прво што ћемо урадити је да ћемо понудити 

тим људима да се активно укључе сходно 

закону и процедурама које морамо спровести. 

Сматрам да ти људи имају референце и да могу 

да одговоре овако битном задатку“, истакао је 

Ћурић. 

Он је нагласио да је постојећи парк у Требињу 

у центру града права оаза за грађане и госте, те 

додао да је данас презентована идеја о 

изградњи још једног парка у Требињу, будући 

да и остала насеља у граду заслужују парк. 

„Имамо визију, идеје и циљеве, али смо увијек 

спремни да прокоментаришемо са људима од 

струке који мисле добру Требињу, 

Херцеговини и Републици Српској“, рекао је 

Ћурић. 

Дан ослобођења Требиња – Повеље 
Града високошколским установама 

 
Градоначелник Мирко Ћурић је поводом Дана 

ослобођења Требиња у Првом свјетском рату 

уручио Повељу Града Требиња Факултету за 

производњу и менаџмент и Академији 

ликовних умјетности, а захвалницу Удружењу 

„Бебе“. 

Повеља је током свечане сједнице Скупштине 

Града уручена декану Академије лчиковних 

умјетности Вселину Брковићу у продекану за 

наставу на Факултету за производњу и 

менаџмент Обраду Спаићи, а захвалница 

гинекологу доктору Лилиен Ковач. 

Говориће о Дану ослобођења градоначелник 

Ћурић је истакао да Први свјетски рат 

Требињци памте у три тешке ријечи: вјешала, 

ровови и прогони, које се преносе са генерације 

на генерацију, можда и зато што тешко 

долазимо до одговора зашто са таквом 

жестином моћни и велики ударају на слабе и 

мале. 

„Тек прије пет година сазнали смо да је 

слободу на свом оружју Требињу и 

Херцеговини донио Трећи батаљон 14. пука 

Тимочке дивизије, а не, како смо до тада 

вјеровали 29. добровољачи пук Српске војске. 

Толико знамо и данас и скоро ништа више. 

Забиљежених свједочанстава је заиста мало, 

бар овдје код нас, али, ипак, доста је тога 

сачувано у архивима Србије. Оно што је 

најбитније мора угледати свјетло дана, да нам 

се не би поново десило брисање догађаја и ново 

враћање у сјенку и хероја и догађаја славне 

епопеје српске војске“, казао је Ћурић. 

Безакоње је у Требињу почело 10. августа 1914. 

године. То је дан када су у Требињу објешени 

Оровчани: Трифко Шакотић, Обрен Грубач и 

Марко Деретић, а два дана касније и Видак 

Парежанин, парох Корјенићки. До краја 1914. 

године објешено је још 77 Срба и двије 

Српкиње – Аница Вукаловић и Цвијета Пажин. 

У првих мјесец дана на вјешалима је скончало 

52. Срба. До 1916. године расељено је преко 40 

требињских села и 941 породица са више 

хиљада чланова. 

„Нажалост, тачан број жртава у злогласним 

логорима од Требиња преко Добоја, Ђера и 

Арада, као ни тачан број погинулих на разним 

фронтовима, никад није утврђен“, навео је 

Ћурић. 

Градоначелник је подсјетио да су Србија и 

Република Српска ове године почеле да 

заједнички обиљежавају 15. септембар, дан 

пробоја Солунског фронта, као Дан српског 

јединства и националне заставе. 

„У пробоју Солунског фронта учествовало је и 

670 Херцеговаца, али то није коначан број, због 
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чега је потребно конципирање једне 

свеобухватније историјске студије о Требињу у 

Првом свјетском рату и о војним операцијама 

приликом ослобађања Требиња и 

Херцеговине“, додао је Ћурић. 

Према његовим ријечима, дошло је вријеме да 

се у Требињу оснује историјски институт, јер је 

наш град мјесто дуге и богате историје, које у 

историјском трајању нашег народа на овим 

просторима има посебно мјесто и значај. 

„Томе, свакако, доприноси и географски 

положај Требиња, поготово близина 

најважнијих архивских установа неопходних за 

научну дјелатност института“, истакао је 

Ћурић. 

Након сједнице положено је цвијеће на 

Споменик ослободиоцима Требиња 1914-1918. 

На данашњи дан 1918. године побједоносна 

српска војска, Трећи батаљон 14. пука Тимочке 

дивизије, ушао је у Требиње и нашем народу 

донио слободу. 

 


