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„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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Љетуј у Требиоу: Најављена наградна 
игра у виду ваучера за ппсјетипце 

Требиоа 

 

У пквиру кампаое „Љетуј у Требиоу“, 
Туристишка прганизација Требиое, уз ппдрщку 
градпнашелника Требиоа и хптелијера из 
нащег града, прганизује наградну игру за све 
пне кпји су заинтереспвани да бправе у 
Требиоу у перипду пд 5. – 25. јула 2020. г. 

Ријеш је п дпдјели ваушера за пренпћищте са 
дпрушкпм у требиоским смјещтајним 
пбјектима, у вриједнпсти  пд 150 КМ. Какп је 
данас пбјащоенп, брпј нпћеоа за један ваушер 
зависиће пд цијена ппјединашних пбјекта 
(хптела, мптела, хпстела итд.),  такп да ће у 
ппјединим пбјектима туристи мпћи бправити и 
вище дана. 

Према ријешима градпнашелника Требиоа 
Мирка Ћурића, пва активнпст је настпјаое да се 
пружи ппдрщка туризму у Требиоу, ппсебнп 
накпн кпрпнавируса, те да се ппзпву туристи да 
ппсјете нащ град. Пп званишним ппдацима, у 
Требиоу већ мјесец дана није забиљежен 
ниједан нпви слушај вируса. 

„Прпшле смп гпдине, пп први пут у Требиоу, 
имали прекп 100 000 нпћеоа. Дпшли су нам 
људи из 90 земаља свијета. Тп не мпжемп тек 
такп пставити пп страни. Требиое је ппчелп да 
се интензивнп развија у туристичкпм смислу и 
наша је намјера, иакп је кпрпнавирус успприп 
активнпсти, да радимп и даље на плану 

развпја туризма“, рекап је градпнашелник 
Трбиоа. 

Ћурић се захвалип хптелијерима и власницима 
смјещтајних капацитета, истишући да су гптпвп 
сви прихватили пву идеју и већ се пријавили за 
ушещће. 

„За сада имамп већ скпрп 30 пријављених, а 
пчекујемп да тај брпј буде и већи,“ истакап је  

Градпнашелник Требиоа је свим ушесницима 
ппжелип пунп среће у награднпј игри, а 
евентуалним дибитницима и нащим будућим 
гпстима ппжелип је дпбрпдпщлицу. Оне кпји не 
буду извушени, градпнашелник је ппзвап да 
ипак дпђу у Требиое и увјере се у квалитет 
услуга и пријатан амбијент. 

Маркп Радић, директпр Туристишке 
прганизације Требиое, рекап је  да ппзив важи 
за све кпји су заинтереспвани за бправак у 
нащем граду. 

Радић је пбјаснип да се пријаве врще путем 
апликације на интернет страници 
www.ljetujutrebinju, кпја је двпјезишна, па је 
ушещће пмпгућенп и за странце. 
Заинтереспвани треба да пставе пснпвне 
ппдатке – име и презиме, град из кпјег дплазе 
и имејл адресу. 

Пријаве трају 26. јуна 2020. гпдине, а 
инфпрмација п дпбитницима ваушера биће 
пбјављена 29. јуна на ппменутпм сајту, 
истаграм и фејсбук страницама Туристишке 
прганизације Требиое. 

„Акп желите или планирате да ппсјетите 
Требиое – град бпгатпг културнп-
истпријскпг насљеђа, занимљиве 
архитектуре, дпбрих дпмаћина и разнпврсне 
гастрп ппнуде, а да притпм уживате у 
нетакнутпј прирпди и активнпм пдмпру, 
адреналинским садржајима аква парка и уз тп 
будете на свега 20 килпметара пд јадранске 
пбале, пнда већ данас пппуните „пнлајн“ 
пријаву путем фпрме на дну пвпг текста и 
псвпјите ваучер пд 150,00 КМ,“ ппрушују на 
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сајту www.ljetujutrebinju.com, на кпме мпжете 
прпнаћи детаљне инфпрмације. 

Међунарпдни дан заштите живптне 
средине: Екплпшка свијест у Требиоу 

на виспкпм нивпу 

 

Међунарпдни дан защтите живптне средине у 
Требиоу  је пбиљежен шищћеоем зелених 
ппврщина и другим активнпстима кпје су 
прганизпвали Град Требиое и ЈУ „Екплпгија и 
безбједнпст,  у сарадои са јавним устанпвама, 
предузећима, цивилним прганизацијама и 
грађанима Требиоа. 

 

Осим шищћеоа дијелпва града, дјеца 
предщкплскпг узраста су на симбплишан нашин 
исказала бригу п прирпди и пкплини, пкупивщи 
се у Душићевпј улици гдје су се дружили, 
цртали и ушили п важнпсти защтите живптне 
средине. 

Грађанима Требиоа су и пве гпдине 
ппдијељене саднице цвијећа. 

Према ријешима директпра ЈУ „Екплпгија и 
безбједнпст“ Стевана Бекана, брига п 
живптнпм пкружеоу је кпд грађана Требиоа на 
виспкпм нивпу, али и даље ппстпје прпблеми 
са дивљим деппнијама. 

„Екплпщка свијест нащих суграђана је на 
виспкпм нивпу, јер нащ град не би бип пвакп 
шист да оегпви станпвници  не дищу пуним 
плућима и пуним срцем за свпј град. Јпщ увијек 
имамп прпблема са дивљим деппнијама, кпје 
стварају ппједнци и групе на теритприји града 
Требиоа, али генералнп, мпжемп да се 
захвалимп свим Требиоцима, кпји впле и 
шувају свoј град.“ 

Према Беканпвим ријешима, данащое 
активнпсти у Требиоу имају за циљ и да 
ппмпгну граду да ппнпвп ппшне да „живи“ 
накпн тещкпг перипда кпји је иза нас, али и да 
крпз уређеое града дамп дппринпс бпљпј 
туристишкпј ппнуди. 

„Свакакп је ту са нама кап партнер и Туристишка 
прганизација. Веза између здраве живптне 
средине и туризма пптпунп је јасна. Уређеоем 
града дајемп снажан ппдстрек развпју 
туризма“, рекап је Бекан. 

Кпнзул Републике Србије у РС у 
ппрпштајнпј ппсјети Требиоу и 

Херцегпвини 

„Привпдећи крају мандат генералнпг кпнзула 
Републике Србије у Републици Српскпј, имап 
сам пптребу да дпђем у ппрпштајну ппсјету 
Херцегпвини и ппсебнп Требиоу кпје сматрам 
свпјеврсним центрпм памети, духпвнпсти и 
гпсппдства,“ ријеши су генералнпг кпнзула 
Републике Србије у Републици Српскпј 
Владимира Никплића кпји бправи у 
ппрпщтајнпј ппсјети Херцегпвини и Требиоу. 

На састанку, кпји је пвим ппвпдпм данас 
пдржан са градпнашелникпм Требиоа Миркпм 
Ћурићем и генералним директпрпм 
Електрппривреде Републике Српске Лукпм 
Петрпвићем, кпнзул је размијенип утиске п 
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дпсадащопј сарадои, пцијеоујући да је пна 
била врлп успјещна и да је дала ппзитивне 
резултате. 

Један пд тих резултата, какп кпнзул истише, 
свакакп јесте и псниваое кпнзуларне 
канцеларије Републике Србије у Требиоу, кпја 
је птвпрена 2018. гпдине. 

„Нарпчитп ми је задпвпљствп штп је Србија 
пвде, тпкпм мпг мандата, птвприла 
кпнзуларну канцеларију кпја ће и у гпдинама 
пред нама бити на услузи свим станпвницима 
Херцегпвине,“ рекап је Никплић.  

Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић 
захвалип се кпнзулу на прпфесипналнпм и 
лишнпм залагаоу тпкпм диплпматскпг рада у 
Републици Српскпј. 

„Захваљујем се на вепма дпбрпј сарадои и 
напприма кпје је кпнзул Никплић учинип да се 
кпнзуларна канцеларија Србије птвпри у 
Требиоу, кап и на пријатељскпм пднпсу кпји 
је гпсппдин Никплић ппказап према граду 
Требиоу и свим грађанима 
Херцегпвине,“ рекап је Ћурић. 

Генерални директпр ЕПРС и претхпдни 
градпнашелник Требиоа Лука Петрпвић истакап 
је да „Требиое дугује трајну захвалнпст 
кпнзулу Никплићу за оегпв предан рад и 
прпфесипналну ппсвећенпст птвароу 
кпнзуларне канцеларије у Требиоу, кап и 
развпју диплпматских пднпса са Републикпм 
Србијпм“. 

Петрпвић је дпдап да су птвараоем кпнзуларне 
канцеларије у Требиоу плакщане брпјне 
административне прпцедуре за наще грађане 
кпји имају држављанствп Републике Србије, 
кап и друге прпцедуре из дпмена кпнзуларних 
ппслпва за све грађане Херцегпвине. 

У знак захвалнпсти, кпнзулу Владимиру 
Никплићу данас је урушен пригпдан ппклпн. 

  

Одржан састанак Привреднпг савјета 
Града Требиоа 

 
На састанку пдржанпм дана 10.6.2020. г., 
шланпви Привреднпг савјета Града Требиоа 
разматрали су седам ташака дневнпг реда: 
Извјещтај п раду градпнашелника и Градске 
управе Требиоа; Одлука п субвенципнисаоу 
закупнине закупцима ппслпвних прпстпра кпји 
су у угпвпрнпм пднпсу са Градпм Требиое, а 
шији је рад забраоен услијед пандемије нпвпг 
вируса кпрпна; Прпграм дпдјеле субвенција 
ппслпвним субјектима шији је рад забраоен 
услијед пандемије нпвпг вируса кпрпна. 

На сједници је разматран и Извјещтај п 
реализацији Плана имплементације Стратегије 
развпја града Требиоа 2018-2027 за 2019. 
гпдину, кап и План имплементације Стратегије 
развпја града Требиоа 2018-2027 за 2020. 
гпдину те инфпрмација п 32. сједници 
Скупщтине Града. 

У пквиру дневнпг реда, усвпјен је записник са 
претхпдне сједнице, а ппд ташкпм „разнп“ 
разматрана су пстала питаоа. 
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Град Требиое субвенципнише 
заппшљаваое 15 лица из Требиоа 

 
Сампстални предузетници са ппдрушја града 
Требиоа, кпји су се пријавили за Прпграм 
дпдјеле ппдстицајних средстава за 
заппщљаваое Града Требиоа, пптписали су 
данас угпвпре са градпнашелникпм Миркпм 
Ћурићем. 

Угпвприма су дефинисани услпви ппд кпјима 
Град дпдјељује ппдстицајна средства, кап и 
пбавезе кпје су предузетици дужни испунити 
према лицима кпја заппщљавају. 

Прпгрампм је пбухваћенп 12 ппслпдаваца кпји 
ће заппслити укупнп 15 лица. 

Вриједнпст прпграма је пкп 75,000 КМ, а 
угпвприма је дефинисанп да минимални 
изнпси нетп плата буду 600 КМ за средоу, 700 
КМ за вищу и 800 КМ за виспку струшну спрему. 
Пп пдлуци ппслпдавца, изнпси нетп плате мпгу 
бити и веће. 

За ппдстицаје су се мпгли пријавити пни 
ппслпдавци шији брпј заппслених није већи пд 
двадесет лица. На тај нашин, према ријешима 
градпнашелника Мирка Ћурића, прпгрампм су 
пбухваћени мали и средои привредни субјекти 
шија ће дјелатнпст на пвај нашин бити 
стимулисана. 

„Овај прпграм је расписан крајем 2019. гпдине, 
али смп угпвпре пптписали тек сада збпг 
кпрпнавируса. Прпгрампм смп хтјели 

стимулисати заппщљаваое, али и ппмпћи 
привредницима у нащем граду, ппсебнп јер 
мнпги у претхпднпм перипду нису радили. 
Упркпс пптещкпћама кпје је ствприп нпви 
кпрпнавирус, Град Требиое настпји задржати и 
реализпвати прпграме кпји су планирани,“ 
рекап је данас градпнашелник. 

Изражавајући ппзитиван став према дпдјели 
ппдстицаја за заппщљаваое, градски 
привредници рекли су да је накпн паузе у раду 
ппмпћ Града Требиоа и вище негп дпбрпдпщла 
те да представља „вјетар у леђа“ за ппслпваое 
у тпку пандемије кпрпнавируса. 

„Овакви прпјекти су будућнпст, ппсебнп када је 
у питаоу заппщљаваое виспкппбразпваних 
радника и ппзитиван кпрак градске управе 
Требиоа“, рекап је директпр фирме Анђелић 
д.п.п. кпји је пптписап угпвпр п 
субвенципнисаоу за два виспкппбразпвана 
лица. 

Средства за заппщљаваое радника дпбила је и 
Мила Пппара, сувласница бутика „Парк“, кпјпј 
је пвим прпгрампм пмпгућенп да ппред 
ппстпјећег, заппсли јпщ једнпг радника. 

„Тп је нама, малим привредницима знашајна 
ппдрщка, јер без средстава Града Требиоа, 
билп би немпгуће да заппслим јпщ једнпг 
радника“, каже Пппара. 

Осим пвпга прпграма, градпнашелник је данас 
најавип наставак реализације и других 
прпграма, између псталпг, слиједи реализација 
прпграма за сампзаппщљаваое. 
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Међунарпдни дан дпбрпвпљнпг 
давалаштва крви – Пријем за чланпве 

ДДК Требиое 

 
Ппвпдпм Међунарпднпг дана дпбрпвпљнпг 
давалащтва крви, кпји се щирпм свијета 
пбиљежава 14. јуна, у кабинету градпнашелника 
Требиоа данас је прганизпван пријем за 
шланпве Друщтва дпбрпвпљних давалаца крви 
из Требиоа. 

Градпнашелник Миркп Ћурић рекап је пвим 
ппвпдпм да је ппнпсан щтп Требиое оегује 
традицију дпбрпвпљнпг давалащтва већ дуги 
низ гпдина. 

Ћурић је истакап и задпвпљствп щтп тпкпм 
кпрпнавируса није билп прпблема везанп за 
распплпживе залихе пве драгпцјене тешнпсти. 

“Претхпдних некпликп мјесеци имали смп 
вепма тещку ситуацију, али тп није спријешилп 
дпбрпвпљне давапце да ушествују у акцијама. 
Први смп у БиХ када је дпбрпвпљнп 
давалащтвп у питаоу, щтп је на ппнпс свих нас. 
Захваљујем се свим суграђанима кпји на пвај 
нашин ппказују псјећај за пптребе других и щтп 
пвим хуманим гестпм ппмажу да се спасу 
брпјни живпти“, рекап је Ћурић. 

Пријему je присуствпвап и нашелник требиоске 
Службе за трансфузијску медицину др Драган 
Шаренац кпји је истакап да у нащем граду 
ппстпји дпбар пдзив када је у питаоу 
дпбрпвпљнп давалащтвп те да у  вријеме 

кпрпнавируса нема прпблема када су у питаоу 
залихе. 

„Ми дуги низ гпдина сву крв прикупљамп 
искљушивп правим дпбрпвпљним даваоем и 
увијек  имамп дпвпљнп крви да мпжемп 
адекватнп да реагујемп на захтјев за 
трансфузијама крви, такп да мпгу да кажем да 
тај пснпвни ппстулат кпји тражи Свјетска 
здравствена прганитзација пд свих нас, да крви 
има дпвпљнп за лијешеое свих пацијената и да 
та крв буде прикупљена правим дпбрпвпљним 
дариваоем,  у нащпј средини пна је апсплутнп 
исппщтпвана,“ рекап је Шаренац. 

Накпн састанка, представници Дпбрпвпљних 
давалаца крви из Требиоа, са удружеоима 
давалаца из Црне Гпре и брпјним пријатељима, 
пплпжили су цвијеће на сппменик 
дпбрпвпљним давапцима крви испред Бплнице 
Требиое. 

Цвијеће је на сппменик пплпжила замјеница 
градпнашелника Слађана Скпшајић, кап и 
нашелник Одјељеоа за друщтвене дјелатнпсти 
Зпран Милпщевић, др Дрпбрпслав Ћук и 
шланпви ДДК Требиое. 

Овпгпдищои Дан дпбрпвпљнпг давалащтва 
крви  пбиљежава се тематски, ппд називпм 
„Безбједна крв спащава брпјне живпте. 
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Савјетник за културу и сарадоу у 
Францускпј амбасади у БиХ ппсјетип 

градпначелника Требиоа 

 
Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић састап 
се данас са Жан Кристпфпм Тибппм, 
савјетникпм за културу и сарадоу у Францускпј 
амбасади и директпрпм Францускпг института 
у БиХ. 

На састанку  је разматрана сарадоа са 
француским градпвима у пбласти културе и 
пбразпваоа, с ппсебним акцентпм на сарадои 
међу щкплама, а билп је ријеши и п 
мпгућнпстима сарадое у пбласти туризма и 
ппвезиваоу дпмаћих и француских винара. 

„Франсцуска је бпгата земља, ппзната пп 
туризму, дпбрп развијенпм винпградарству и 
прпизвпдои вина. Сарадоа са Французима и 
оихпви примјери из праксе мпгу бити знашајни 
за нас кпји смп у фази интензивираоа и 
унапређеоа пвих привредних пбласти,“ рекап 
је градпнашелник Ћурић накпн састанка. 

Састанку је присуствпвала замјеница 
градпнашелника Слађана Скпшајић и 
предсједник Скупщтине Града Требиоа 
Драгпслав Баоак. 

 

 

Ћурић разгпварап са деканима 
требиоских виспкпшкплских устанпва 

 
Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић 
разгпварап је данас са деканима требиоских 
виспкпщкплских устанпва, са кпјима је 
дпгпвприп интензивнију сарадоу на 
реализацији заједнишки циљева, прпмпцији 
пвих устанпва и ппдрщци Града прпјектима 
кпји мпгу да дппринесу квалитетнијем 
извпђеоу наставе. 

Ћурић је први градпнашелник Требиоа кпји је 
ппслије дуже пд 10 гпдина ппсјетип требиоске 
факултете, па су теме разгпвпра биле 
разнплике, са ппсебним акцентпм на 
ппбпљщаое услпва рада, те већу ппдрщку 
Града крпз реализацију струшних прпјеката. 

Он је истакап да га радује щтп је изграђен лифт 
за пптребе Факултета за прпизвпдоу и 
меначмент, кпји је пд данас у функцији. 

„На тпм факултету имамп двпје студената 
кпјима ће пвај лифт значајнп ппмпћи какп би 
редпвнп пратили наставне активнпсти“, навеп 
је Ћурић. 

Према оегпвим ријешима, пва ппсјета је и 
дпдатни разлпг да ппзпве будуће студенте из 
Херцегпвине, али и регипна да упищу један пд 
факултета у Требиоу. 

„Дпшли смп и дп закључка да управп ми из 
Градске управе преузмемп пбавезу да 
прганизујемп један заједнички састанак са 
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привредницима да видимп шта је тп штп би 
пмпгућилп да се плакша рад у привреди крпз 
сарадоу са пвим факултетима“, изјавип је 
Ћурић. 

Студент Милица Ијашић казала је да оене 
кплеге вище неће мпрати да је нпсе какп би 
присуствпвала предаваоима, јер је нпви лифт 
пущтен у функцију. 

„Требалп ми је седам гпдина да се пдлучим 
да упишем факултет. Сада све пспбе са 
инвалидитетпм имају бпље услпве и више не 
мпрају да брину какп ће да дпђу дп кабинета 
или слушапнице“, навела је Ијашићева. 

Требиоски декани – прпф. др Дущан Јпканпвић 
на Факултету за прпизвпдоу и меначмент, 
прпф. Веселин Бркпвић на Академији ликпвних 
умејтнпсти и прпф. др Обрен Гоатпна Виспкпј 
щкпли за туризам и хптелијерствп – слпжили су 
се да је сарадоа са требиоскпм Градскпм 
управпм на виспкпм нивпу, навпдећи да је 
ппсјета градпнашелника важна за пве 
виспкпщкплске устанпве. 

„Имали смп један птвпрен разгпвпр гдје смп 
сагледали мпгућнпсти прпширеоа сарадое на 
пбпстранп задпвпљствп. Реализацију 
кпнкретних дпгпвпра пчекујемп у скпријпј 
будућнпсти“, навеп је Јпканпвић. 

Најбпљи требиоски ученици на 
пријему у Градскпј управи – Они су 

ппнпс свих нас 

 

Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић 
приредип је данас пријем за ушенике 
генерације и дпбитнике „Вукпве диплпме“ из 
пснпвних и средоих щкпла са ппдрушја нащег 
града, шеститајући им на успјеху и ппжељевщи 
им срећан наставак даљег щкплпваоа. 

Ћурић је казап да су пви ушеници ппнпс града и 
Републике Српске, збпг шега се Град 
ппредијелип да и пве гпдине најбпље ђаке 
награди нпвшаним изнпспм. 

„Казали су ми да ће будућим генерацијама 
пренијети да је важнп да се труде и буду међу 
најбпљим, али и да је лијепп да буду у 
Градскпј управи на пријему у оихпву част“, 
ппрушип је Ћурић. 

Он је истакап да су на пве ђаке, псим 
прпфеспра и наставника, вепма ппнпсни и 
оихпви рпдитељи, щтп је најважније. 

„Они су пве гпдине имали једне другачије 
пкплнпсти, гдје су наставу пратили на један 
нпви начин. Али им је тп једнп нпвп искуствп, 
кпје ће им сутра требати“, дпдап је Ћурић. 

Ушеник генерације Гимназије „Јпван Душић“ 
Аоа Душић рекла је да јпј пријем знаши мнпгп, 
јер је ријеш п једнпм пблику пажое, али и 
сатисфакције да у наставку щкплпваоа буде 
јпщ бпља. 

„Захваљујем се свпјим прпфесприма и 
Градскпј управи. Спремам се да упишем 
Електптехнички факултет у Нпвпм Саду“, 
казала је Душићева. 

Ушеник генерације Оснпвне щкпле „Вук 
Карачић“ Спаспје Кукурић рекап је да за 
дпбијаое признаоа ђак генерације треба дпста 
труда и рада. 

„Овп треба да буде и впдиља другим 
ученицима да се труд увијек исплати. 
Планирам да упишем Гимназију“, казап је 
Кукурић 
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У Требиоу се птвара нпви студијски 
прпграм – „медитеранска 

ппљппривреда“ 

 
У Требиоу ће бити птвпрен студијски прпграм 
„медитеранска ппљппривреда“, кпји ће 
дјелпвати у пквиру једнпг пд два јавна 
универзитета у Републици Српскпј, а кпји ће 
прве студенте уписати у щкплскпј 2021/22. 
гпдини, решенп је накпн састанка 
градпнашелника Мирка Ћурића са 
представницима универзитета у Баоалуци и 
Истпшнпм Сарајеву. 

Ћурић је рекап да је дпгпвпренп да Град и два 
јавна универзитета у нареднпм перипду 
усагласе кпнкретну сарадоу какп би се урадип 
елабпрар, а затим и лиценцираое студијскпг 
прпграма. 

„Ппдручје Требиоа и Херцегпвине има велики 
пптенцијал када је у питаоу прганска 
прпизвпдоа хране кпја је све траженија на 
тржишту. Очекујемп да на пвпм студијскпм 
прпграму студирају не самп студенти из нашег 
града и Херцегпвине, већ и из регипна“, навеп 
је Ћурић. 

Он је истакап да ће афирмисаоу пвпг 
студијскпг прпграма знашајнп дппринијети и 
ппљппривредни смјер у Центру средоих 
щкпла, кпји сваке гпдине уписује пп једнп 
пдјељеое ушеника. 

„Овп је уједнп бип и један пд наших циљева у 
избпрнпј платфпрми из 2016. гпдине и сада га 
успјешнп реализујемп“, казап је Ћурић. 

Ректпр Универзитета у Баоалуци прпф. др 
Радпслав Гајанин казап је да ппстпји пзбиљна 
пправданпст псниваоа пвпг студијскпг 
прпграма у Требиоу, али да је неппхпдна 
ппмпћ требиоске Градске управе какп би се 
пбезбиједиле адекватне прпстприје за рад, али 
и смјещтај будућих студената. 

Гајанин је истакап да ће у наредних двадесетак 
дана бити ппзнатп при кпм пд два јавна 
универзитета у Српскпј ће дјелпвати пвај 
студијски прпграм, дпк се дп краја гпдине 
пшекује израда елабпрата и лиценцираое 
прпграма. 

„Студијски прпграм ће бити прилагпђен 
ппљппривреди кпја је типична за пвп 
ппдручје. Неће бити прилагпђаван 
ппјединцима и наставницима са кпјима 
распплажемп, већ ће пвај студијски прпграм 
бити инпвативан у свакпм смислу те ријечи“, 
навеп је Гајанин. 

У Требиоу дјелују два факултета – Факултет за 
прпизвпдоу и меначмент и Академија 
ликпвних умјетнпсти кпји дјелују при 
Универзитету у Истпшнпм Сарајеву, те Виспка 
щкпла за туризам и хптелијерствп. 
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Ппчела двпдневна кпнференција 
„Интернаципнализација-бизнис 

рестарт“ 

 
Двпдневна кпнференција 
„Интернаципнализација-бизнис рестарт“ п 
јашаоу интелектуалнпг власнищтва и трансферу 
технплпгија у пбласти зелене мпбилнпсти, 
ппшела је данас у Требиоу у прганизацији 
Привредне кпмпре Републике Српске. 

Директпр Сектпра за екпнпмскп-правне 
ппслпве у Привреднпј кпмпри Републике 
Српске Драгана Кпкпт изјавила је нпвинарима 
да је фпкус на инпвативним рјещеоима и 
защтити интелектуалнпг власнищтва. 

Кпкптпва је рекла да је у пквиру пве двпдневне 
кпнференције замищљенп да првпг дана, 
пднпснп данас, буде пдржанп предаваое за 
привреднике п теми ппшетка ппслпваоа. 

„Неминпвнп се мпрамп дптаћи услпва у 
кпјима ппслујемп у ппсљедоа три мјесеца, пп 
тпме смп бирали тему да привредницима 
пбезбиједимп једну дпбру цјелпдневну пбуку 
п тпме какп заппчети, пднпснп пбнпвити свпје 
ппслпваое и какп реагпвати на ситуацију 
изазвану пваквим ппјавама кпје нисмп мпгли 
предвидјети“, рекла је Кпкптпва. 

Према оеним ријешима, сутра – другпг дана 
кпнференције биће представљаоа прпизвпда и 
спфтверских рјещеоа дпмаћих кпмпанија. 

„Имаћемп прилику да се уппзнамп п 
спфтверским рјешеоима кпја прате стаое у 
винпградима и впћоацима. Тп је сјајнп 
инпвативнп рјешеое за све кпји се баве 
узгпјем и прерадпм свпјих прпизвпда, какп 
мпгу на адекватан, једнпставан, напредан 
начин да прате шта се дешава са биљкама у 
ппгледу свих услпва кпји утичу на оихпв 
развпј и на квалитет и пбим принпса“, навела 
је Кпкптпва. 

Она је рекла да је други прпизвпд, такпђе, у 
вези са инфпрмаципним технплпгијама, а ријеш 
је п мпдуларнпј спларнпј клупи. 

Кпкптпва је навела да је на кпнференцији 
предвиђенп предаваое п защтити 
интелектуалнпг власнищтва са аспекта дпмаће 
регулативе, при шему ће фпкус бити на защтити 
патента, жига, индустријскпг дизајна и 
гепграфскпг ппријекла. 

 

Градпнашелник Миркп Ћурић захвалип је 
прганизатприма щтп су Требиое изабрали кап 
мјестп гдје ће бити пдржана кпнференција, 
истакавщи да је привреда важна. 

Ћурић је изразип наду да ће теме кпје ће бити 
заступљене на кпнференцији бити пд ппмпћи и 
градскпј управи, али и привредницима из 
Требиоа и Херцегпвине. 

„Свјесни смп ситуације да се велики брпј 
прпизвпда какп у Републици Српскпј, такп и у 
БиХ увпзи. Овп је сада прилика да 
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размислимп, да видимп шта је тп пд 
прпизвпда штп би ми мпгли пвдје да 
прпизвпдимп, а пнда кпје услпве треба 
испунити да би се неки прпизвпд зашитип“, 
рекап је Ћурић нпвинарима. 

Ћурић је истакап да је у Требиоу у ппсљедое 
вријеме знашајнп унапријеђена ппљппривреда. 

„Ппстпји пдређена инфраструктура кпја је 
била неппхпдна. Прије свега, тп су системи за 
навпдоаваое кпје смп дпбрим дијелпм већ 
урадили, такп да су се сада стекли услпви да 
ппвећамп прпизвпдоу али и да пратимп, уз 
ппдршку Привредне кпмпре и Министарства 
привреде и предузетништва Републике 
Српске, да нам ппмпгну да све пне прпизвпде 
кпје у нареднпм перипду будемп 
прпизвпдили и заштитимп“, рекап је Ћурић и 
дпдап да ће тиме бити пмпгућен извпз и 
ппвећаое цијене. 

Кпнференцији у Требиоу присуствује и 
министар привреде и предузетнищтва 
Републике Српске Вјекпслав Петришевић. 

20 Херцегпваца прпћи ће пбуку за ЦНЦ 
пператера за пбраду метала 

 
У Требиоу су данас пптписани угпвпри са 20 
незаппслених лица из Херцегпвине кпји ће 
прпћи бесплатну тепријскп-практишну пбуку за 
ЦНЦ пператера за пбраду метала и тиме стећи 
неппхпднп знаое и вјещтине за управљаое 

пвпм врстпм мащине, те себи на пвај нашин 
псигурати сигурнп раднп мјестп. 

Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић рекап је 
да је пвп једна пд кпнкретних акција кпја ће 
дппринијети птвараоу нпвих радним мјеста и 
тп у пбласти кпја је изузетнп тражена на 
тржищту. 

„Свим кандидатима кпји успјешнп заврше 
пбуку у радне коижице ће бити уписанп да су 
пбавили пбуку, збпг чега ће мнпгп лакше да 
прпнађу ппсап“, казап је Ћурић. 

Он је рекап да, псим Индустрије алата, јпщ 
некпликп привредника ппсједује ЦНЦ мащине, 
те да пва пбука треба да пбезбиједи 20 нпвих 
радних мјеста у реалнпм сектпру. 

Директпр требиоске Агенције за развпј малих 
и средоих предузећа Дражен Бпщкпвић навеп 
је да ће тепријски дип наставе пд 90 шаспва 
пдржати прпфеспри Факултета за прпизвпдоу 
и меначмент, дпк ће праксу пбавити на ЦНЦ 
мащинама у Инудстрији алата. 

„Направили смп једнп ширпкп партнерствп пд 
седам партнера међу кпјима су, псим ИАТ-а, 
Факултета и Агенције, Град Требиое, 
швајцарски Хелветас, Привредна кпмпра РС и 
Завпд за заппшљаваое Српске“, навеп је 
Бпщкпвић. 

Генерални директпр ИАТ-а Јпванка Уљаревић 
казала је да у пвпм тренутку пвпм предузећу 
треба дп псам ЦНЦ пператера. 

„Циљ је да кандидати не стекну самп 
сертификат, већ и да науче да раде на ЕН и 
ЦНЦ манишама. Обуку ће вршити наши 
најбпљи радници“, рекла је Уљаревићева. 

Испред фпндацице „Хелветас“ Халкп Басараић 
истакап је да је вепма важнп щтп се на једнпм 
мјесту нащап велики брпј партнера, те да му је 
драгп щтп је пва фпндација ппдржала прпјекат 
кпји претппставља и нпва радна мјеста. 
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Он је дпдап да пшћекује да ће се и у будућнпсти 
реализпвати слишни прпјекти уз ппдрщку 
„Хелветаса“. 

Међу кандидатима је и Требиока Ваоа 
Атељевић, кпја каже да је пва пбука изузетна 
прилика за ушеое, усаврщаваое и будући рад 
на ЦНЦ мащини, пднпснп прпграмираоу на 
опј. 

„Овп је вепма цијеоенп и свијету и не видим 
разлпг заштп се и ми не бисмп усавршавали у 
пвпј пбласти“, рекла је Атељевићева. 

Требиое дип прпјекта „Виа Динарика“ 
– Ппдршка УНДП-а и УСАИД-а и у 

нареднпм перипду 

 
Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић и 
резидентна представница УНДП-а у БиХ 
Стелиана Недера пптписали су данас 
мемпрандум п сарадои у пквиру прпјекта „Виа 
Динарика“, щтп ће дппринијети пдрживпм 
развпју туризма и лпкалнпм екпнпмскпм 
развпју на ппдрушју нащег града. 

 

Ћурић је, накпн састанка са представницима 
УНДП-а, УСАИД-а у БиХ и Министарства сппљне 
тргпвине и екпнпмских пднпса БиХ, рекап да је 
Требиое један пд 20 градпва из наще земље 
кпји ушествују у прпјекту „Виа Динарика“, кпји 
прпмпвище развпј лпкалних заједница и малих 
ппдузећа на лпкалнпм, државнпм и 
међунарпднпм нивпу у пбласти угпститељства, 
услуга и туризма, кап и ппљппривреде и 
културнпг насљеђа. 

„УНДП и УСАИД су и дп сада ппдржали брпјне 
прпјекте у Требиоу и желим пвпм приликпм 
да им се на тпме захвалим. Драгп ми је и штп 
ће ппдршка пвих прганизација граду Требиоу 
бити настављена и у нареднпм перипду“, 
навеп је Ћурић. 

Он је казап да ће прпјекат „Виа Динарика“ 
ппмпћи и у санираоу ппсљедица кпје је 
изазвала пандемија нпвпг вируса кпрпна, 
ппсебнп у пбласти туризма. 

„Фпкус данашоег разгпвпра била је и 
ппљппривреда и радује ме штп ће у нареднпм 
перипду УНДП пдпбрити значајна грантпвска 
средства за пву пбласт“, дпдап је Ћурић. 

Резидентна представница УНДП-а у БиХ 
Стелиана Недера истакла је да је прпјекат „Виа 
Динарика“ вепма знашајан за све лпкане 
заједнице кпје у оему ушествују, јер, псим 
оихпве прпмпције, дппринпси и бпљем 
ппвезиваоу предузетника, а самим тим и 
бпљпј прпмпцији оихпвих услуга и прпизвпда. 
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Она је рекла да ће УНДП ппсебну пажоу у 
ппправку пд ппсљедица нпвпг вируса кпрпна 
ппсветити зеленпм ппправку и 
дигиталнпј транфсфпрмацији, те ппдрщци 
приватнпм сектпру. 

„Ппзивам приватне кпмпаније да кпнтактирају 
УНДП, јер у плану имамп пдређене активнпсти 
за ппмпћ превазилажеоу ппсљедица кпвида-
19″, навела је Недерпва. 

Она се захвалила УСАИД-у и италијанскпј 
Агенцији за развпј и сарадоу на ппдрщци у 
реализацији прпјекта „Виа Динарика“. 

Директприца УСАИД-а за БиХ Ненси Еслик 
казала је да ће САД пбезбиједити хитну ппмпћ 
БиХ у висини пд пкп 2,2 милипна дплара за 
санираое ппсљедица пд кпвида-19. 

„Виа Динарика је један пд прпјеката кпји мпже 
да ппмпгне у санираоу ппсљедица нпвпг 
вируса кпрпна“, навела Есликпва. 

Она је истакла да је са градпнашелникпм 
Требиоа разгпварала и п дневнпм центру кпји 
ппмаже ппрпдицама са ппсебним пптребама, а 
кпји финансира УСАИД. 

Министар сппљне тргпвине и екпнпмских 
пднпса БиХ Стаща Кпщарац рекап је да прпјекат 
„Виа Динарика“ укљушује прпмпцију и ппдрщку 
туризму и руралнпм ппдрушју, щтп ће знашајнп 
дппринијети у санираоу ппсљедица шији је 
узрпк кпвид-19. 

Кпщарац је казап да је пвп и ппдрщка Градскпј 
управи у развпју туризма, ппхваливщи нащ град 
јер је ппкренуп израду стратегије туризма. 

Он је најавип и да ће се крпз прпјекте кпје 
прпвпди УНДП-а пбезбиједити грантпвска 
средства пд пкп 17 милипна евра у наредне три 
гпдине за ппдрщку ппљппривредним 
прпизвпђашима. 

„Тп је вепма важна вијест и за Требиое, гдје се 
налази пкп 600 хектара пбрадивих ппврщина на 
кпјима је засађена винпва лпза, те шак 26 

винарија пд укупнп оих 29 кпликп их је 
регистрпванп у Српскпј“, ппрушип је Кпщарац. 

У пквиру ппсјете Требиоу гпсти су ппсјетили 
градску пијацу, прпщетали улицама града, те 
ппсјетили „Херцегпвашку кућу“, Стари град и 
Херцегпвашку Грашаницу. 

 

 

 

 


