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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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Граду Требињу признање у 
оквиру пројекта „РеЛОаД“ 

 

Градоначелнику Требиња Мирку Ћурић 
уручено је признање за „укључивање 
грађана и организација цивилног друштва у 
процес доношења одлука на локалном 
нивоу“ у оквиру пројекта „Програм локалне 
демократије на западном Балкану“ 
/РеЛОаД/. 

Ћурићу је признање за добре праксе 
уручено на 70. сједници Предсједништва 
Савеза општина и градова Републике 
Српске, која је данас одржана у Бањалуци. 

„Примјери добре праксе 
идентификовани су током два циклуса 
евалуације партнерских јединица 
локалне самоуправе које су 
спроводили савези општина и градова 
Републике Српске и Федерације БиХ у 
сарадњи са тимом РеЛОаД-а“, навео је 
Ћурић. 

Пројекат РеЛОаД“ финансира Европска 
унија, а спроводи развојни програм 
Уједињених нација /УНДП/. 

 

 

 

 

Градоначелник Ћурић 
организовао пријем за Радована 

Вукоја 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
организовао је данас пријем за директора 
винског подрума „Вукоје 1982“ Радована 
Вукоја, који је на престижном такмичењу у 
САД освојио пет златних медаља за своја 
вина. 

Вукоје је истакао да је веома значајно што 
су вина са Балкана први пут тако добро 
оцијењена, те да је пољопривреда, која је у 
стратегији развоја Требиња даје одличне 
резултате. 

„Сорте које су добиле награде долазе са 
два локалитета – Засад поље и Царски 
виноград у Требињу, а то доказује да 
имамо идеалне услове за бављење 
виноградарством. Умјетност винарства којој 
тежимо у нашем подруму је дала велики 
резултат“, рекао је Вукоје новинарима. 

Он је навео да су златне медаље 
додијељене за вина из берби 2015, 2016. и 
2019. године и изразио наду да ће овај 
успјех значити за ширење бренда вина 
подрума „Вукоје 1982“ у САД. 

Вукоје је објаснио да Требиње има идеалне 
услове за узгој маслине, те да би се са 
машином за дробљење камена неплодне 
површине претварале у плодне. 
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„На тај начин ћемо добити и додатни 
квалитет крајњег производа“, рекао је 
Вукоје. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
рекао је да успјешан резултат породице 
Вукоје није само њихов успјех него и града 
Требиња и Републике Српске, те да је 
данас разговарано о томе шта град и 
надлежна министарства могу да ураде како 
би били још успјешнији. 

Он је додао да је данас било ријечи и о 
набавци машине за обраду крша за коју је у 
претходном периоду постојала 
иницијатива. 

„Набавком те машине ћемо створити нови 
приход, дугорочно ћемо имати зараду, 
самим тим то је исплатива инвестиција“, 
рекао је Ћурић. 

Ћурић је изразио наду да ће се са 
надлежним министарством наћи рјешења 
да се покрене набавка те машине, како би 
се површине земљишта које су у 
власништву државе и Требиња биле 
стављене на располагање људима, који су 
заинтересовани да се баве пољопривредом. 

Уручене Светосавске награде 

 
У Градској управи  Требиња данас су 
уручене Светосавске награде за седам 
заслужних радника из области образовања 
и васпитања из нашег града, а на основу 

недавне, једногласне одлуке Скупштине 
града. 

Признање, које носи име првог српског 
просветитеља додијељено је Раду 
Миладиновићу, наставнику хемије и 
општетехничког образовања и помоћнику 
директора у Основној школи „Свети 
Василије Острошки“, Ђуру Вујовићу, 
професору физичке културе у Основној 
школи „Јован Јовановић Змај“, Сањи Kисин, 
наставници предшколског васпитања и 
образовања у вртићу „Наша радост“, 
Бранки Бендераћ, некадашњем професору 
економске групе предмета и помоћнику 
директора у „Центру средњих школа“, те 
постхумно:  Драгану Зеленовићу, 
наставнику физичког васпитања у Основној 
школи „Вук Kараџић“, Милораду Пејовићу, 
професору механике и механичке 
технологије у „Техничкој школи“ и Драгани 
Вујичић, професору француског језика у 
Гимназији „Јован Дучић“. 

Драгослав Бањак, предсједник Скупштине 
Града Требиња је казао да је ово трећа 
година како се додјељује Светосавска 
награда. 

“Сви добитници награда су прошли кроз 
исту процедуру. Прво је објављен позив па 
је комисија разматрала пристигле 
кандидатуре и коначну ријеч је донијела 
Скупшттина Града Требиња, која је сваку 
од ових кандидатура једногласно 
подржала. У темељу сваког друштвеног 
развоја налази се здрав образовни систем. 
Управо то је разлог што смо одлучили, 
макар на овај начин, да подржимо ове 
људе који на непосредан начин помажу 
развоју наше друштвене заједнице.”, казао 
је Бањак. 

Према ријечима професорице Бранке 
Бендераћ, ово признање је велика част. 

“Знам да сам радила одговорно, праведно и 
стручно али ми је драго да су људи 
признали мој рад. А и мојих колега јер су 
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сви заслужни за ову награду. Моја 
осјећања су подјељења. У овом тренутку 
имам осјећање и туге ирадости. Тужна сам 
због наших колега који нису међу нама, а 
лично сам их познавала и осим што су били 
успјешни, знам да су били добри људи, а 
што се тиче радости – па ко се не би 
радовао када му неко додијели награду за 
његов рад”, објаснила је професорица 
Бендераћ. 

Светосавску награду Град Требиње 
додјељује за допринос квалитетном 
образовању, васпитању и унапређивању 
образовно-васпитне праксе и развоју 
научних достигнућа у области образовања 
у Граду Требињу. 

У Требињу обиљежен Дан борца 
Републике Српске 

 
Служењем парстоса погинулим борцима у 
цркви Светог цара Лазара и полагањем 
цвијећа на Споменик браниоцима Требиња 
од 1991. до 1996. године, у Требињу је 
данас обиљежен 14. фебруар – Дан бораца 
Републике Српске. 

Цвијеће на централно спомен обиљежје 
положиле су делегације Града и градске 
Борачке организације Републике Српске. 

 

Ћурић честитао Дан државности 
– Јака Србија је гарант опстанка 

српског народа 

 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић упутио је 
честитку Конзуларнoj канцеларији Генералног 
конзулата Републике Србије у Бањалуци са 
сjедиштем у Требињу поводом Дана 
државности ове земље. 

У честитки се каже: 

„Нашој браћи и сестрама у Србији и свим 
запосленим у Конзуларнoj канцеларији 
Генералног конзулата Републике Србије у 
Бањалуци са сjедиштем у Требињу желим 
срећан Дан државности. 

За велики празник Сретења Господњег, 
кога данас прослављамо, вежу се важни 
историјски, политички и културни догађаји, 
који су били прекретница опстанка српског 
народа на овом простору као што су 
почетак српске револуције против 
вишевјековног окупатора на челу са 
великим Вождом Карађорђем и тридесетак 
година касније усвајање првог Устава 
Књажевства Србије – једног од 
најмодернијих, најдемократскијих и 
најлибералнијих устава свог доба. 

Требиње и Србија су увијек били повезани 
на један специфичан начин. Херцеговци, а 
прије свега Требињци, колико год били 
загледани у Бањалуку, Београд нису 
испуштали из вида. Београд, како тада тако 
и данас доживљавају као своју престоницу, 
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као град у коме се школују најбољи и у 
коме успјевају најбољи. 

И данас је велики број наших сународника 
веома успјешан широм Србије. Заузимају 
веома важне позиције друштвеног, 
политичког, културног, спортског развоја 
земље и својим знањем, виспреношћу, 
иновативношћу, енергијом и вољом 
доприносе развоју модерне Србије, која 
постаје лидер не само на западном Балкану 
већ и у Европи. И само таква Србија – 
економски јака и међународно уважена 
може да буде гарант опстанка и Срба и у 
Републици Српској и у свим другим 
мјестима гдје они живе. 

Посебно смо поносни на братску подршку и 
разумијевање, а прије свега изузетно 
залагање предсједника Александра Вучића 
да помогне бројне пројекте у нашем граду. 
Поносни смо на заједничку прошлост и 
садашњост, а жељно и са пуно радости 
дочекујемо сваки успјех наше Србије. То 
доживљамо и као наш успјех, као нашу 
побједу, али исто тако и сваки неуспјех 
дијелимо са Србијом с вјером да ће га што 
прије превазићи као што је то и учила 
много пута кроз историју. 

Ово је и прилика да искрене честитке 
пренесете руководству наше Србије – 
предсједнику Александру Вучићу, 
премијеру Ани Брнабић и предсједнику 
Скуштине Ивици Дачићу, али и свим 
грађанима. 

Још једном, желим Вам срећан Дан 
државности. Живјела Србија, живјела 
Република Српска, живио српски народ! 

 

 

 

 

Одржана сједница Градског 
савјета 

 
У Градској управи Требиње одржана је редовна 
сједница Градског савјета. Дневни ред 
обухватио је тачке: информација о креирању 
уписне политике за школску 2021/22. годину, 
покретање процедуре за израду Средњорочног 
плана капиталних инвестиција 2021-2025. У 
оквиру дневног реда, градоначелник Требиња 
Мирко Ћурић говорио је о програмима и 
инвестицијама Града Требиња за период 2016-
2020 године. 
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Ћурић разговарао са начелником 
Општине Мркоњић Град 

 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
разговарао је данас са начелником 
Општине Мркоњић Град Драганом 
Вођевићем, коме је пренио позитивна 
искуства из бројних пројеката у којима је 
наш град пионир у Републици Српској. 

Ћурић је Вођевића упознао о развојим 
пројектима, те оним из области бројних 
програма који су значајно допринијели 
препознатљивости Требиња како у Српској, 
тако и у региону. 

„Господина Вођевића је интересово 
начин изградње зграде за младе 
брачне парове у Требињу, те програми 
којима се директно помаже мајкама 
породиљама, ученицима, студентима, 
борачким категоријама и 
пензионерима те лицима која желе да 
покрену сопствени бизнис“, истакао је 
Ћурић. 

Према његопвим ријчима, Мркоњић Град је 
у Требињу препознао локалну заједницу на 
коју се треба угледати и која је примјер 
тимског рада, иновативности и развоја на 
подручју Републике Српске. 

Ћурић је казао и да ће делегација Града 
Требиња у наредном периоду посјетити 
Мркоњић Град у циљу размјене позитивних 

искустава и рјешења које је ова локална 
заједница остварила у протеклом периоду. 

Наставак сарадње са 
Фондацијом Хелветас у области 
средњег стручног образовања 

 
Градоначелник Града Требиња Мирко 
Ћурић одржао је састанак са 
представницима фондације Хелветас – моја 
будућност и Развојне агенције Града 
Требиња везано за реализацију пројекта 
„Ефикасно повезивање образовања и 
привреде – унапређење практичне наставе 
у секторима туризма, електро-енергетском 
и сектору обраде метала у Граду Требињу“, 
који улази у завршну фазу. 

У току је набавка опреме за кабинете 
практичне наставе и припрема обуке 
професора Техничке школе и Центра 
средњих школа Требиње. Пројектом су 
обухваћена четири стручна занимања, 
електричар-електроинсталатер и техничар 
ЦНЦ технологија у Техничкој школи, те 
кухар и туристички техничар у Центру 
средњих школа. 

Вриједност пројекта износи 135 000 КМ.  
Град Требиње суфинансира пројектне 
активности у проценту од 20%, док остатак 
средстава обезбјеђује Фондација Хелветас. 

Осим поменутог, са фондацијом Хелветас 
постигнути су и договори у вези наставка 
пројекта током 2021. године, уз одређене 
интервенције везано за нова занимања која 
могу стимулатнивно дјеловати на развој 
привреде, те су у складу са стратешким 
правцима развоја Града. 
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Резултат добре сарадње – У 
Требињу отворен Омладински 

клуб „Прони“ 

 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић и 
генерални менаџер „Прони“ Центра за 
омладински развој из Брчког Јасмин 
Јашаревић данас су свечано отворили 
Омладински клуб „Прони“ у Требињу. 

Канцеларија се налази у оквиру просторија 
Црвеног Крста Требиње а план је понудити 
младим људима простор за своје 
креативне, спортске, едукативне идеје а и 
да се укључе у активности “Прони” клуба. 

Према ријечима Јасмина Јашаревића, већ 
шест младих људи је прошло обуку у 
„Прони“ академији прошле године а 
отварање канцеларије је само наставак 
свих досадашњих активности. 

“Ове године се пријавило још шест нових 
студената и имамо десет волонтера који ће 
учествовати у реализовању идеја и 
активности младих људи. Кроз овај клуб 
отварамо пут младим људима да се укључе 
у пројекте које „Прони‟ проводи и на нивоу 
Европе”, каже Јашаревић и објашњава да 
сви млади људи од 15 до 30 година могу да 
се пријаве и учествују у осмомјесечном 
едукативном програму уз подршку и 
менторство колега. 

Наша суграђанка Катарина Пудар је 
изразила задовољство што је стекла знања 
и искуство у протеклој години као полазник 
„Прони“ академије. 

“Веселим се новој сарадњи и свим 
полазницима ћу да пренесем знање које 
сам стекла у 2020. години а тиче се прије 
свега вјештина комуникације, правилног 
писања Си-Вија и отворености изражавања 
идеја”, каже Пудар. 

Према ријечима градоначелника Требиња 
Мирка Ћурића, меморандум о сарадњи је 
испунио очекивања, данас је испуњено 
обећање о отварању Омладинског клуба 
“Прони” у Требињу и није случајно што је 
баш у оквиру просторија Црвеног крста – 
јер су и волонтери ове хуманитарне 
организације нас научили колико је важна 
хуманост и несебична помоћ својим 
ближњим. 

“Свјесни смо чињенице да млади људи 
напуштају наша подручја и то не својом 
кривицом. Проблем је у нама као друштву и 
управо оваквим и сличним пројектима им 
морамо понудити разлог зашто да остану 
овдје, да имају могућност да виде шта им 
се нуди, да сами дају своје идеје. Све оно 
што се обећало током прошле године, што 
је предвиђено споразумом је испуњено и 
што се тиче „Пронија“ и Градске управе, 
али ми ту нећемо стати јер је све што се 
тиче младих људи итекако значајно. Циљ је 
да млади људи презентују своја рјешења и 
да им ми помогнемо да их реализују”, казао 
је градоначелник Ћурић и позвао све младе 
људе да се јаве и понуде своје идеје – и 
Градска управа ће их подржати. 
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Град Требиње и Аграрни фонд: 
Бесплатне саднице 

пољопривредницима 

 
Ученици Пољопривредне школе при центру 
Средњих школа Требиње и ове године 
практичну наставу изводе у пластеницима 
Аграрног фонда Требиње, гдје се узгаја 
расад и пресаднице воћа. 

Изражавајући задовољство укључивањем 
средњошколаца у оквиру праксе у послове 
Аграрног фонда, градоначелник Требиња 
Мирко Ћурић је рекао да је градска управа, 
заједно са Аграрним фондом, опредијељена 
да јавним позивом подијели бесплатно 
саднице свима који су заинтересовани. 

„Надамо се да ће пандемија вируса корона 
убрзо минути и да ће туризам бити у првом 
плану и зато морамо бити спремни за тај 
тренутак – да производи из нашег краја 
буду и у Херцеговачкој кући у Требињу, 
Бањалуци и Сарајеву, али и нашим 
хотелима и ресторанима“, каже Ћурић. 

Већ другу годину ученици четвртих разреда 
производе расаде паприке и парадајза те 
још неких пољопривредних култура“, каже 
Веселин Дутина директор Аграрног фонда 
Града Требиња. 

Према његовим ријечима, ове године биће 
засијано 20 хиљада пресадница поврћа и 
око пет хиљада садница воћа, које ће 
преко јавних позива бити подијељени 

пољопривредним произвођачима града 
Требиња. 

Почела вакцинација 
здравствених радника у Требињу 

 
Вакцинација медицинског и немедицинског 
особља у требињској Болници почела је 
данас, а прва вакцинисана  је специјалиста 
инфектолог Рада Алексић. У току дана биће 
вакцинисано 50 здравствених радника, а 
вакцинизација се обавља руском вакцином 
„Спутњик В“. 

Почетку вакцинисања присуствовао је и 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић. 

Према ријечима др Алексић приоритет код 
вакцинације били су здравстени радници са 
Kовид одјељења, односна  сви који су 
изразили заинтересованост. 

Помоћник директора за медицинске 
послове Болнице Требиње др Станко Буха 
казао је да су медицински радници коначно 
дочекали да буду вакцинисани. У 
организационоим смислу, каже др Буха, 
вакцинација ће много значити, јер ће мање 
медицинских радника испадати из строја, 
што је у протеклом периоду био велики 
проблем. 
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„Већ мјесец дана на ковид одјељењу 
имамо око двадесет пацијената. 
Проблем је што нам долазе пацијенти 
у поодмаклим фазама болести, тако 
да је тренутно већина пацијената на 
кисеоничкој терапији“, казао је др Буха. 

Дио медицинског и пратећег особља, њих 
28 јуче је вакцинисано у Општој болници у 
Шапцу. 

Ћурић честитао Шуковићу – Град 
ће подржати успјешне спортисте 

 
Градоначелник Мирко Ћурић уприличио је 
пријем за атлетичара Атлетског клуба 
„Требиње“ Марка Шуковића и његовог 
тренера Драгана Томића. 

Ћурић је казао да му је веома драго што је 
Шуковић својим изврсним резултатима у 
дисциплини скок у вис више пута оборио 
рекорд како Републике Српске, тако и БиХ. 

„Маркови резултати завређују сваку 
пажњу. Град Требиње ће пружити 
подршку овом успјешном атлетичару, 
који је изборио и пласман на Европско 
првенство за млађе јуниоре у Италији, 
а који је недавно освојио четврто 
мјесто на Балканском првенству у 
Софији“, навео је Ћурић. 

Он је истакао да је Шуковић одличан 
примјер амбасадора родног града, 

наводећи да су се договорили да у 
наредном периоду заједно сагледају 
могућности да Требиње буде домаћин 
атлетском такмичењу. 

„Имамо веома добре услове за сваку 
врсту такмичења, посебно за 
категорије у којима се такмичи Марко. 
Град је ту да пружи сваку подршку“, 
додао је Ћурић. 

Пријем за представнике 
туристичких агенција које су 

реализовале ваучере 

 
Градоначелник Мирко Ћурић разговарао је 
данас са власницима туристичких агенција 
са подручја нашег града које су 
реализовале туристичке ваучере Владе 
Републике Српске. 

Ћурић је том приликом власнику „Френд 
травела“ Предрагу Турнићу и „Лукс 
травела“ Владимиру Јанковићу уручио 
скромне новчане награде јер су у 
протеклом периоду и поред изразито тешке 
ситуације у туризму успјели да управо у 
Требињу реализују ваучере који су 
додјељивани грађанима из цијеле 
Републике Српске. 

Он је најавио да ће у наредном периоду 
бити одржан састанак и са представницима 
хотела, угоститељских објеката и винарија. 
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„Ово је само мали знак пажње, јер је знамо 
да су управо ове агенције међу првима 
осјетиле посљедице пандемије вируса 
корона. Надам се да ће им ова година бити 
значајно боља“, рекао је Ћурић. 

Директор Туристичке организације Марко 
Радић казао је да је прошла година била 
веома тешка за цјелокупан туристички 
сектор, али да је похвално што је у односу 
на 2019. годину број ноћења на око 40 
одсто, подсјетивши да је на нивоу Европске 
уније тај број 30 одсто, што показује да је 
за Требиње ипак владало интересовање 
туриста, првенствено оних из Србије. 

Директори туристичких агенција изразили 
су захвалност градоначелнику на пријему, 
наводећи да ће и у наредном периоду 
улагати максималне напоре да што већи 
број туриста доведу у Требиње. 

„Већ имамо интересовања туриста за 
долазак у наш град, а организујемо и 
једнодневна путовања по региону“, додали 
су они. 

Састанак координационог тима 
за израду Средњорочног плана 
капиталних инвестиција 2021-

2025 

 

Јавни позив за кандидовање 
пројеката за Средњорочни план 
капиталних инвестиција 2021-2025 

биће објављен сутра, 25.2.2021. 
године,  и биће отворен до 19.3.2021. 
године. Ово је данас одлучено на састанку 
Координационог тима за израду плана, 
коме је присуствовао градоначелник 
Требиња Мирко Ћурић, као и чланови тима 
– представници јавних установа, 
предузећа, мјесних заједница и невладиног 
сектора. 

Средњорочни план капиталних инвестиција 
представља интегрални план свих 
инвестиција на територији Града Требиња, 
а осим инвестиционих планова Градске 
управе, овај документ обухвата и планове 
јавних предузећа, установа и других 
субјеката. 

Капиталне инвестиције представљају 
улагање у изградњу и доградњу 
инфраструктуре/објеката, рехабилитацију и 
замјену инфраструктуре/објеката, 
реконструкцију постојеће 
инфраструктуре/објеката, опремање јавних 
објеката, значајнију опрему, просторно 
планску документацију. 

Средњорочни план обухвата  капиталне 
инвестиције чија је појединачна вриједност 
већа од 50.000,00 КМ, као и инвестиције у 
опрему чији је вијек трајања дужи од 10 
година. 
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Пријем за представнике 
туристичких агенција које су 

реализовале ваучере 

 

Градоначелник Мирко Ћурић разговарао је 
данас са власницима туристичких агенција 
са подручја нашег града које су 
реализовале туристичке ваучере Владе 
Републике Српске. 

Ћурић је том приликом власнику „Френд 
травела“ Предрагу Турнићу и „Лукс 
травела“ Владимиру Јанковићу уручио 
скромне новчане награде јер су у 
протеклом периоду и поред изразито тешке 
ситуације у туризму успјели да управо у 
Требињу реализују ваучере који су 
додјељивани грађанима из цијеле 
Републике Српске. 

Он је најавио да ће у наредном периоду 
бити одржан састанак и са представницима 
хотела, угоститељских објеката и винарија. 

„Ово је само мали знак пажње, јер је знамо 
да су управо ове агенције међу првима 
осјетиле посљедице пандемије вируса 
корона. Надам се да ће им ова година бити 
значајно боља“, рекао је Ћурић. 

Директор Туристичке организације Марко 
Радић казао је да је прошла година била 
веома тешка за цјелокупан туристички 
сектор, али да је похвално што је у односу 
на 2019. годину број ноћења на око 40 
одсто, подсјетивши да је на нивоу Европске 
уније тај број 30 одсто, што показује да је 
за Требиње ипак владало интересовање 
туриста, првенствено оних из Србије. 

Директори туристичких агенција изразили 
су захвалност градоначелнику на пријему, 
наводећи да ће и у наредном периоду 
улагати максималне напоре да што већи 
број туриста доведу у Требиње. 

„Већ имамо интересовања туриста за 
долазак у наш град, а организујемо и 
једнодневна путовања по региону“, додали 
су они. 

Добра сарадња између Града и 
организације ФАО – Реализација 

заједничких пројеката у току 
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Замјеник градоначелника Требиња Дражен 
Бошковић састао се данас са Владом 
Пијуновићем,  координатором у 
оганизацији ФАО (Food and Agricultural 
Organization, УН), са којом Град Требиње 
реализује више пројеката у области 
пољопривредног развоја. Данашњем 
састанку присуствовали су и представници 
Аграрног Фонда Требиње. 

Учесници састанка разговарали су о 
пројекту израде Стратегије 
пољопривредног и руралног развоја Града 
Требиња. Како је данас саопштено, 
документ је тренутно у припреми, а 
прелиминарна верзија биће представљена 
у априлу или мају ове године. Вриједност  
пројекта је 50.000 долара. 

На састанку је било ријечи и о пројекту 
који је подржала Влада Републике Српске, 
односно ресорно министарство, а тиче се 
анализе и процјене деградираног 
пољопривредног земљишта и привођење 
земљишта намјени. У овом пројекту ће 
учествовати Град Требиње и Град 
Бијељина, а његова вриједност је око 
500.000 долара. Осим организације ФАО, 
градова Требиње и Бијељина, реализацију 
касније фазе пројекта подржаће и 
организација ГИФ (Green Investment Fund). 

Учесници састанка су данас разговарали и 
о пројекту под називом „Смањење ризика 
од катастрофе за одрживи развој“, у оквиру 
кога би крајем године требала бити 
креирана јединствена платформа за 
повећање отпорности пољопривреде и 
домаћинстава у случају природних 
катастрофа, одрживог управљања 
природним ресурсима и прилагођавања 
климатским промјенама на нивоу РС и БиХ. 

 

 

 

Требиње учествује у пројекту 
„Унапређење процеса 

прилагођавања на климатске 
промјене“ 

 

На уводном састанку представника Града 
Требиња и УНДП-а, који је јуче одржан у 
Градској управи, потврђено је учешће 
Града Требиња у пројекту “Унапређење 
процеса прилагођавања на климатске 
промејне у климатски осјетљивим 
секторима у БиХ”. 

Град Требиње је једна од четири локалне 
заједнице у БиХ која је укључена у 
реализацију пројекта. 

Пројекат реализује Развојни програм 
Уједињених нација (УНДП), а финансира га 
Зелени климатски фонд (ГФЦ).  Укупна 
вриједност је 2,3 милиона долара. 

Сарадници на пројекту су Министарство 
спољне трговине и економских односа БиХ, 
Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију РС, 
Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде РС, Министарство околиша и 
туризма ФБиХ, као и остале релевантне 
институције. 

Циљ пројекта је да се унаприједе планови 
за прилагођавање климатским промјенема, 
дефинишу средњорочни приоритети у 
прилагођавању, изграде институционални 
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капацитети те демонстрирају иновативни 
приступи за финансирање активности 
прилагођавања на локалном нивоу. 

По реализацији пројекта, на нивоу 
локалних самоуправа биће развијена и 
тестирана једна иновативна стратегија 
финансирања активности које за циљ имају 
прилагођавање климатским промјенама. Уз 
то, биће креирани и климатски модели, те 
припремљени концепти пројеката који се 
тичу овог питања, а све у сврху 
аплицирања на доступне фондове. 

Планирано је да пројектне активности у 
Требињу почну у мјесецу марту, те да буду 
завршене до краја 2021. године. 

ШТИТ 2021: Јединице заштите и 
спасавања показале способности 

у случају земљотреса 

 
У Требињу је данас одржана 
централна свечаност обиљежавања 1. 
марта, Дана цивилне заштите, са 
заједничком показном вјежбом 
специјализованих јединица Републичке 
управе цивилне заштите и служби заштите 
и спасавања Града Требиња. 

Тема овогодишње вјежбе „Штит“ била је 
реаговање у случају земљотреса – 
откривање, евакуација и медицинско 
збрињавање унесрећених у урушеним 
објектима, а координисано је извођена у 

кругу и зградама три требињске основне 
школе. 

Циљ је, истичу надлежни, провјера 
људских и материјално-техничких ресурса 
и ефикасности тимова првог одговора у 
случају несреће. 

Програм је почео свечаном смотром 
учесника вјежбе, након чега су 
најзаслужнијим организацијама, 
установама, предузећима и појединцима 
уручене плакете и захвалнице Републичке 
управе цивилне заштите и Града Требиња. 

Честитајући припадницима јединица 
заштите и спасавања њихов дан, 
градоначелник Требиња и командант штаба 
за ванредне ситуације Мирко Ћурић 
истакао је да је за све ове службе година 
иза нас била бременита изазовима – од 
борбе против пандемије вируса корона, 
деминирања терена, до отклањања 
посљедица вјетра и разних других 
непогода. 

„Ваш дан није само данас, већ 365 дана у 
години, јер сте ви увијек ту да помогнете 
када је неопходно и да својом брзом 
реакцијом будете на услузи свим 
грађанима. Зато је овај датум само 
симболична захвалност упућена вама као 
храбрим људима, спремним да учествујете 
у свим задацима који вам се повјере“, 
поручио је Ћурић. 

Он је рекао да Требињу има веома 
позитивно искуство у сарадњи са свим 
службама заштите и да је у наредном 
периоду задатак свих да јачају њихове 
капацитета како материјално техничке, 
тако и кадровске. 

Једно од тих позитивних искустава је и 
веома брза реакција приликом деминирања 
терена гдје ће се градити будући Аеродром, 
затим у санирању посљедица орканских 
удара вјетра од прије двије године, те у 
санирању оштећења на домаћинствима која 
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су честа усљед вјетра и јаких киша“, навео 
је Ћурић. 

Захвалност за сваки успјешно обављен 
задатак је и обавеза за надлежне – да у 
наредном периоду уложе и додатне напоре 
како би ове службе биле и обученије и 
технички опремљеније – казао је директор 
Републичке управе цивилне заштите Милан 
Новитовић. 

Република Српска треба да буде поносна на 
све своје припаднике служби заштите и 
спасавања. Сваки грађанин треба да зна – 
да ће увијек имати сигуран и адекватан 
одговор на сваки изазов и катастрофу која 
нас задеси“, поручио је Новитовић. 


