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На Дан дјетета отворена врата за 
дјецу и унучад радника 

1.јуна 2021. 

 

Поводом 1. јуна – Међународног дана 
дјетета, Градска управа у Требињу 
организовала је пријем за дјецу и унучад 
својих радника. 

 

Позвала је и све радне колективе у граду – 
установе, предузећа и радње, у јавном и 
приватном сектору, да на овај дан отворе 
своја врата најмлађима. 

На идеју организовања овог догађаја 
дошло се након разговора градоначелника 
Мирка Ћурића и директора Фондације 
Хелветас – Моја будућност Свена 
Доминковића. 

Начелник Одјељења за културу, породицу, 
спорт и образовање у Градској 
управи Слађана Скочајић каже да су се на 
ову иницијативу одлучили из два разлога, 
од којих је један – да дјеца осјеће и 
упознају гдје то њихове маме и тате 
свакодневно одлазе, да разумију да је 
сваки тај одлазак – један нови корак за 
њихову љепшу будућност, да буде мање 
суза на растанку. 

„Такође, жељели смо да боље упознамо 
једни друге како би унаприједили радну 
атмосферу у нашим установама. А најбоље 
се можемо упознати управо преко своје 
дјеце, јер ту посебно прште емоције, као 
што је то и било данас у нашој малој сали. 
Нама који смо запослени, који смо 
презапослени и радимо под стресом, којима 
је на послу понекад и тешко – 
једноставније је, љепше је и лакше ако је 
комуникација боља, а она никад не може 
бити тако добра него кад у 
њу ускочи топли дјечији осмијех. Данас у 
сали Градске управе је било и смијеха, и 
топлине, и љубави, и емоција…―, поручила 
је Скочајић. 

Истиче да је Градска управа први пут ове 
године иницирала дружење са малишанима 
у радним колективима поводом Дана 
дјетета, да се то показало као прави потез, 
те да не сумња да ће се поновити и у 
наредним годинама. 
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Цвијановић са Ћурићем – 
Требиње примјер бриге о 

младима од школе до запослења 

3. јуна 2021. 

 

Требиње има огромну развојну шансу, то је 
град отворен за туризам, али и друге 
развојне пројекте – поручила је данас 
предсједник Српске Жељка Цвијановић. 

Она је након посјете припремној настави, 
коју је Градска управа организаовала за 
свршене средњошколце у Требињу који 
желе да упишу факултете, истакла да је то 
стимулативан примјер и за друге локалне 
заједнице и требао би да буде трајни 
програм који ће се проводити у цијелој 
Републици Српској. 

„Требињска градска управа је водила 
рачуна о ученицима који желе студирати, 
просвјетним радницима који воде 
припремну наставу и родитељима којима је 
растерећен кућни буџет јер не плаћају 
припреме за факултет. Успјели су 
направити ланац пројеката, припремити 
свршене средњошколце да упишу 
факултете, кроз школовање им омогућити 
стипендију, кад заврше  обезбједити новац 
за приправнички стаж или новац за 
самозапошљавање―, истакла  предсједница 
Цвијановић након данашње посјете 
Требињу. 

Она је додала да је са градоначелником 
Требиња Мирком Ћурићем разговарала и 

о отварању пољопривреног факултета у 
Требињу, као пријеко потребној 
високошколској установи  и обавези која 
још није реализована. 

„На подручју Требиња удвостручен је број 
пољопривредних газдинстава, што значи да 
је пољопривреда перспектива овог дијела 
РС, као и туризам. Требамо омогућити да 
нам се дјеца школују овдје, што ће бити 
стималанс за младе људе―, истакла је 
Цвијановићева. 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је 
подсјетио да је Требиње прва локална 
заједница која је покренула припремну 
наставу за свршене средњошколце који 
желе да упишу факултет. 

„Са нашим професорима припремамо више 
од 50 свршених средњошколаца. Надамо се 
да ће сви уписати факултете и вратити се у 
Српску и Требиње. Град Требиње ће 
објавити и нови јавни позив за 
приправнике у јавном и приватном сектору 
и обезбједити новац за све који су 
заинтересовани.  И ове године ћемо имати  
јавни позив за све оне који желе да се 
самозапосле, како би људи радили и 
стварали у Требињу―, најавио је Ћурић. 

Евелина Дучић, професор Српској језика и 
књижевности у Центру средњих школа, 
каже да је обрадовала иницијатива Градске 
управе о организовању припремне наставе 
за будуће студенте – јер је то за њу био 
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знак да неко ипак још увијек води рачуна о 
томе да наша дјеца буду школована. 

„Други разлог је што сам и ја мајка четворо 
дјеце, знам како је тешко спремити дијете 
за факултет и колико ту новца треба. 
Вриједност ове идеје је што ће, надам се, 
трајати и у наредним годинама. Надам се 
да ће и све више младих људи знати то да 
цијене и да ће то утицати на њихову 
одлуку да се након завршених студија 
врате у свој град―, истакла је Дучић. 

Градоначелник Ћурић уприличио 
пријем за Мијата и Ведрану 

Гаћиновић 

7. јуна 2021. 

 

Градоначелник Мирко Ћурић угостио је 
данас у Градској управи фудбалера Мијата 
Гаћиновића и његову супругу Ведрану. 

Ћурић је ову прилику искористио да 
честита брачном пару Гаћиновић поводом 
њиховог недавног вјенчања, те изразио 
захвалност Мијату који је међу првима 
финансијски помогао Требиње на почетку 
пандемије вируса корона у марту прошле 
године. 

„Веома ми је драго што су Мијат и Ведрана 
посјетитили Градску управу. Била ми је 
част да са њима разговорам о Требињу, 

фудбалу и будућим плановима―, казао је 
Ћурић. 

Он је истакао да Мијат Гаћиновић један од 
највећих амбасадора Требиња, који наш 
град са поносом представља на европској и 
свјетској фудбалској сцени. 

Као знак захвалности, брачном пару 
Гаћиновић је градоначелник Ћурић уручио 
примјерак званичне Монографије града 
Требиња, у којој се, између осталих, налази 
и име Мијата Гаћиновића. 

Освајачи Купа Српске у фудбалу 
на пријему у Градској управи 

7. јуна 2021. 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
данас је уприличио пријем за фудбалере 
―Леотара‖ који су освојили Куп Републике 
Српске, након што су у финалу у Модричи 
побиједили екипу Крупе из Крупе на Врбасу 
резултатом 2:0. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић каже 
да је ово велики успјех Фудбалског клуба 
„Леотар― и нашег града. 

„Свјесни ситуације у клубу у претходном 
периоду и тренутно, остварити један 
овакав резултат је за сваку похвалу. На 
данашњем састанку смо коментарисали да 
су 2002 – 2003. година била итекако 
значајне, а чули смо од људи који су у 
клубу били и у том времену а и данас су, да 
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је ово сада и већи резултат када узмемо 
све у обзир. Тако да велико хвала свима 
њима! Ми смо се трудили да комплетан 
спорт града подржимо, окупљали смо све 
те људе на једно мјесто, преко Спортског 
друштва, гледали да подржимо и кошарку, 
рукомет и фудбал. Чињеница је да је било 
одређених тренутака да је из буџета 
фудбал добијао најмање новца али ми смо 
свјесни ситуације да су и јавне установе и 
предузећа итекако значајни у свему овом―, 
навео је градоначелник. 

Гордан Мишељић, предсједник Управног 
одбора клуба је казао да је „Леотар― имао 
доста наслијеђених дуговања али да у 
протекле двије године није направљен 
нови, те да су доста трошкова и дуговања 
успјели да смање. 

„Направљени су репрограми и према 
јавним установама и електродистрибуцији, 
тако да можемо рећи да је клуб, у 
посљедње двије године, постао доста 
здравији. Што се тиче плана за ову годину 
циљ је био да „Леотар― буде стабилан 
прволигаш. Наравно, тај план је далеко 
премашен, „Леотар― је завршио као 
другопласирани, а ево и освојио је Куп РС. 
Шта ће бити план за идућу годину, 
донијећемо одлуку на нивоу града, али оно 
што је намјера јесте да клуб развије 
одређену инфраструктуру не само у 
материјалном смислу, везано за 
постављање рефлектора и изградњу 
вјештачког терена, него и кадровску―, 
истакао је Мишељић. 

Олег Ћурић, тренер „Леотара― је казао да 
је успјех што су фудбалери подстакли 
јавност да се опет прича о „Леотару―. 

„Ово је огроман успјех за ФК „Леотар― с 
обзиром гдје се налазио посљедњих пет 
година. Сви знамо да је то било испод 
сваког нивоа фудбалског клуба. Још ми је 
драже што је већина фудбалера из 
Требиња, само три играча су са стране, 
опет понављам ово је један велики успјех и 

сигурно опомена да се треба више помоћи 
„Леотару― да се врати на старе стазе―, 
рекао је Ћурић. 

За Анела Рамића, капитена овог клуба, 
велико је задовољство што је у тиму са 
великим талентима. 

„Атмосфера је била на високом нивоу и 
прије, а поготово сада послије освајања 
оваквог трофеја, након 17 година. Сигурно 
да смо обрадовали народ у Требињу и 
праве навијаче „Леотара―, рекао је Рамић. 

За љепше Требиње: Велика 
акција чишћења поводом 

Међународног дана заштите 
животне 

8. јуна 2021. 

 

Поводом Међународног дана заштите 
животне средине, данас је у Требињу 
организована  велика акција уређења 
града, а у организацији градске управе и 
надлежних служби. 

У акцији чији је мото „За љепше Требиње―, 
од раној јутра чисти се шире подручје 
града, уређују се јавне зелене површине, 
простори око школа, пословних објеката, 
стамбених зграда, улица, тротоара, обала и 
корита ријеке, као и ријечних канала. И у 
овој акцији уклањају се нелегалне 
депоније, као и простори око магистралних 
путева на прилазу граду. 
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Уз надлежне службе, акцији су се одазвале 
јавне установе и предузећа, представници 
мјесних заједница, удружења грађана, 
школе, спортски колективи и волонтери, а 
до поднева очекује их пуно посла – од 
сакупљања отпадака, просјецања растиња, 
уклањања дивљих депонија, до кошења 
траве, орезивања стабала, прања градских 
улица… 

„У акцији учествује више од хиљаду људи 
из свих јавних установа. Ту су чланови из 
многих  организација и удружења, а све са 
циљем да заједнички обиљежимо овај 
значајан датум и да пошаљемо поруку да 
морамо организовано наступити када 
организујемо овакве акције. такође, наша 
је обавеза да свакодневно посветимо 
пажњу зашти животне средине.  У акцију се 
укључио и велики број грађана који чисте 
испред својих зграда и у својим насељима. 
Професионалци – из Комуналног 
предузећа, Екологије и безбједности, 
добровољних ватрогасних друштава – ово 
раде сваки дан, а ми ћемо само да им данас 
дамо мали допринос―, рекао је замјеник 
градоначелника Требиња Дражен 
Бошковић. 

 

Директор ЈУ „Екологија и безбједост― 
Стеван Бекан каже да ће данас највећи 
терет, као и увијек поднијети надлежне 
службе. 

„Чистићемо околна насеља- Горицу и 
прилазе граду из више праваца, тако да је 

ово још једна прилика да генералну 
уредимо и очистимо наш град пред 
туристичку сезону―, поручио је Бекан. 

Договор делегација Требиња и 
Београда – У српској престоници 

се отвара Херцеговачка кућа 

8. јуна 2021. 
 

 

Делегација Републике Српске предвођена 
министром пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Српске Борисом Пашалићем, 
градоначелником Требиња Мирком 
Ћурићем и предсједником бањалучке 
Скушштине Младеном Илићем договорила 
је данас у Београду отварање заједничке 
продавнице домаћих производа 
Херцеговачке и Крајишке куће, односно 
Шумадијске куће у Требињу. 

Ћурић је, након састанка на Старом двору 
са српском делегацијом коју су предводили 
министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде у Влади Србије Бранислав 
Недимовић, предсједник Скупштине 
Београда Никола Никодијевић и замјеник 
градоначелника Београда Горан Весић, 
истакао да је ово само један у визу 
пројеката који су договорени са српским 
предсједником Александром Вучићем. 

„Данашње теме представљају 
наставак свега онога о чему смо 
разговарали на претходном састанку. 
Када је предсједник Вучић посјетио 
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Требиње ‘родила’ се идеја о отварању 
Херцеговачке куће у Београду. Ту смо 
да се доказујемо дјелима, а не причом 
и надам се да ће туристичка 
презентација Требиња у Београду 
бити организована већ током 
посљедње недјеље јуна. Дани 
Београда у Требињу биће 
организовани у августу, а остаје нам 
да додатно радимо на пројектима из 
области спорта и културе“, рекао је 
Ћурић. 

Он је подсјетио и да је Влада Србије 
издвојила значајна средства за бројне 
пројекте у Требињу попут изградње вртића 
„Србија―, Духовног центра у Мркоњићима и 
уређења Старог града. 

 

Директор требињског Аграрног фонда 
Веселин Дутина навео је да ће производи 
из Херцеговачка куће након Требиња, 
Бањалуке и Источног Новог Сарајева 
ускоро бити доступни и на подручју српске 
престонице, што ће највише значити за 
више од 120 произвођача из Херцеговине 
који кроз ову продавницу пласирају више 
1.000 производа. 

Дутина је рекао да ће Град Београд 
обезбиједити пословни простор за 
отварање заједничке продавнице 
Херцеговачке и Крајишће куће, чиме ће 
асортиман производа бити додатно 
проширен. 

Предсједник Скупштине Града Београда 
Никола Никодијевић изразио је 

задовољство посјетом делегације Града 
Требиња и подсјетио да је током 
посљедњих неколико година 
интензивирана сарадња главног града 
Србије и Републике Српске, као и да се 
састанци званичника одржавају готово 
сваког мјесеца. 

„Наша жеља је да пређемо са ријечи 
на јдела и почнемо са реализацијом 
договорених пројеката. Све то би 
требало да служи дубљем повезивању 
Србије и Републике Српске, а идеја о 
отварању Херцеговачке и Крајишке 
куће је прије свега промоција културе, 
традиције и пољопривредних 
производа“, казао је Никодијевић. 

Он је додао да је било ријечи и о другим 
пројектима попут организације Дана 
Београда у Требињу и промоције главног 
града Србије као туристичке дестинације. 

„Током текућег мјесеца имаћемо и 
презентацију туристичке понуде 
Требиња у Београду и биће нам 
велико задовољство да будемо 
домаћини тог догађаја. Надам да ћемо 
сада, када је ситуација са пандемијом 
много боља, додатно интензивирати 
сарадњу са пријатељима из Републике 
Српске. Обавеза Београда, као 
највећег и главног града Србије, и 
уједно Бањалуке и Требиња, као 
градова Републике Српске, јесте да 
слиједе и прате сарадњу између двије 
владе“, поручио је Никодијевић. 

Министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске Борис 
Пашалић је рекао да је један од циљева 
интензивирања сарадње пласман 
пољопривредних производа и прерађевина 
из Републике Српске на београдском, али и 
читавом српском тржишту. 

„Наравно, желимо и да производи из 
Србије пронађу своје мјесто на 
тржишту Републике Српске и о томе 
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смо данас и разговарали. Идеја је да 
два министарства пољопривреде 
донесу оквирни заједнички споразум, 
који би усвојиле обје владе, како би се 
омогућило локалним заједницама да 
наставе сарадњу по овом питању. 
Уколико буде веће потражње, 
повећаће се производња, што свакако 
одговара свим произвођачима„, рекао 
је Пашалић. 

Отворена „Херцеговачка кућа“ у 
Источном Новом Сарајеву: 

Партнерски пројекат Романије и 
Херцеговине 

9. јуна 2021. 

 

На Тргу Србија у Источном Новом Сарајеву 
данас је, у оквиру пригодних свечаности 
поводом Дана и крсне славе ове општине – 
Спасовдана, отворена „Херцеговачка кућа― 
– партнерски пројекат Романије и 
Херцеговине. 

„Херцеговачку кућу―, која се налази у 
пословном дијелу нове спортске дворане, 
свечано су отворили начелник општине 
Источно Ново Сарајево Јован Катић, 
градоначелници Источног Сарајева 
Љубиша Ћосић и Требиња Мирко Ћурић, те 
директор требињског Аграрног фонда 
Веселин Дутина. 

„Отварањем `Херцеговачке куће` отварамо 
епоху наставка сарадње Источног Сарајева 
и Требиња, а данас смо договорили нове 

видове сарадње у областима привреде, 
пољопривреде, туризма и других 
дјелатности које доприносе бољем 
стандарду и квалитетнијем животу наших 
грађана―, рекао је Катић у обраћању 
присутнима. 

Према његовим ријечима, производи које 
нуди „Херцеговачка кућа― су брендирани и 
као такви сигурно ће се наћи у туристичкој 
и гастрономској понуди Источног Новог 
Сарајева, Града Источно Сарајево и 
општина у његовом саставу. 

Он је најавио и могућност реализације 
сличног пројекта чији ће циљ бити 
оснаживање пољопривредне производње 
на подручју Источног Сарајева и 
Сарајевско-романијске регије. 

Ћосић је поздравио представнике градова 
Требиње, Добој и Будва, те остале званице, 
истичући да отварање „Херцеговачке куће― 
представља директан подстицај јачању 
реалног сектора у локалној заједници. 

Он је поздравио напоре управе Источног 
Новог Сарајева и чињеницу да ће у овој 
продавници радити три новозапослена 
радника, а да ће у оквиру пословних 
садржаја нове спортске сале бити 
запослено још седам радника. 

„Трг Републике Србије и спортска дворана 
катализатори су новог запошљавања―, 
истакао је Ћосић. 

Честитајући на отварању „Херцеговачке 
куће―, он је пожелио да ускоро у Источном 
Сарајеву буде отворена и „Романијска 
кућа―. 
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Ћурић је оцијенио да отварање 
„Херцеговачке куће― у срцу Романије са 
производима насталим у срцу Херцеговине 
представља заједнички и партнерски 
пројекат Требиња, као центра Херцеговине 
и Источног Новог Сарајева, као центра 
Романије. 

„Отварањем `Херцеговачке куће` грађани 
овог подручја имају прилику да купе 
најбоље херцеговачке производе – мед, 
џем, природне сокове, ракију, вино, 
природне козметичке препарате. Данас у 
нашој продавници у Требињу имамо 120 
коопераната и више од 1.000 производа―, 
рекао је Ћурић. 

Он је, преносећи поздраве домаћина из 
Херцеговине, позвао грађане Источног 
Сарајева да посјете Требиње и увјере се у 
висок квалитет туристичко-угоститељско-
гастрономске понуде и гостопримство овог 
града на Требишњици. 

Директор Аграрног фонда Требиње 
Веселин Дутина представио је природне и 
органске производе који се налазе у понуди 
„Херцеговачке куће―, за коју је рекао да је 
својеврсни бутик домаћих производа. 

„Наши производи су брендирани и 
здравствено испитани у Заводу за јавно 
здравство Републике Српске. Наша 
раскошна понуда садржи више од 1.000 
првокласних артикала, што је довело до 
веће потражње од понуде на тржишту―, 
нагласио је Дутина. 

У овој продавници „Херцег хауса―, која је 
осим Требиња већ отворена у Бањалуци, а 
ускоро ће бити отворена и у Београду, нуде 
се аутохтони херцеговачки производи – 
сиреви, пршут, мед, вино, чајеви, 
козметички препарати израђени на биљној 
бази /мелеми, креме, етерична уља/, те 
поврће и воће са овог поднебља. 

Посао за 87 лица из Требиња 

18. јуна 2021. 
 

 

У Требињу ће кроз три пројекта Завода за 
запошљавање Српске и Града Требиња 
бити запослено 87 лица, од којих 16 из 
борачких категорија. 

Градоначелник Мирко Ћурић рекао је да 
ово није први пут да Завод подржава 
запошљавање лица у Требињу, наводећи 
да су данас потписани уговори са 
привредницима који ће запослити нове 
раднике и борачким категоријама које ће 
се самозапослити. 

„Умјесто првобитно предвиђених 300 
лица биће запослено 1.300. То је 
веома важна одлука Владе Српске да 
подржи додатна запошљавања људи 
који желе да се запосле или 
самозапосле“, навео је Ћурић. 

Он је рекао да је свако лице које се 
одлучило да потпише уговор донијело 
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важну и храбру одлуку, посебно с аспекта 
јер се ради о времену када је присутна 
пандемија вируса корона која је значајно 
отежала рад привреде. 

 

Директор Завода за запошљавање 
Републике Српске Мирослав Вујичић рекао 
је да је за подручје Требиња, Љубиња и 
Билеће издвојено око 2.000.000 КМ, 
наводећи да ће у Билећи бити запослено 
115 бораца, а у Љубињу 57. 

„У Требињу је веће интересовање 
било за пројекте привреде него за 
борачке категорије, што је разумљиво 
јер Требиње има развијенију 
привредну активност“, навео је Вујичић. 

У Републици Српској биће запослено 
укупно 1.300 лица из борачких категорија. 

Самостални бизнис захваљујући овим 
средствима покренуће Требињац Жељко 
Шкриван. 

„Демобилисани сам борац прве категорије. 
Бавим се аутомехаником и захваљујући 
овом подстицају покрећем властити бизнис. 
Мислим да ћу успјети у томе и захваљујем 
се свим институцијама које спроводе овај 
програм―, навео је Шкриван. 

Он је добио финансијску подршку од 10.000 
КМ. 

 

Требиње и ове године угостило 
дјецу са Косова и Метохије 

21. јуна 2021. 
 

 

Дјеца са Косова и Метохије, њих 46-оро из 
мјеста Лапље Село, Ораховац и Велика 
Хоча, допутовала су вечерас у Требиње, а 
дочек су им приредили представници 
Градске управе и породице код којих ће 
боравити наредних седам дана. 

Посјета је организована је у оквиру 
пројекта „Спојимо дјецу са Косова и 
Метохије и Републике Српске―, који 
реализује Одбор за помоћ Косову и 
Метохији, а у којем Град Требиње учествује 
– већ девети пут. 

Градоначелник Мирко Ћурић захвалио је 
својим суграђанима који су и ове године 
упркос сложеним околностима одлучили да 
угосте дјецу са Косова и Метохије у својим 
домовима. 

„Велика је то одговорност, тим прије што 
пандемија још није иза нас. Град Требиње 
је с друге стране преузео обавезу да 
организује и повеже породице и да сва 
дјеца која дођу буду сигурно смјештена. 
Циљ је да се повежу дјеца – и да те 
успостављене везе прерасту у 
пријатељство―, казао је Ћурић. 

Ћурић истиче да је лично имао прилику да 
се увјери колико је тежак живот наших 
сународника на Косову и Метохији. Ово 
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што Требиње чини за њихову дјецу, додаје 
он, само је један мали гест како би им 
макар на кратко уљепшао свакодневницу. 
Нада да ће им боравак у Требињу остати 
трајно у лијепом сјећању. 

„Свака част тим људима и велико хвала 
што упркос свему опстају на тим 
просторима, у веома тешкој ситуацији, 
посебно у енклавама гдје се и даље врши 
притисак на њих и гдје су бројни проблеми 
још присутни. Морамо показати да смо 
заједно и да смо сложни јер једино тако 
као народ можемо да опстанемо―, поручио 
је Ћурић. 

Надлежно градско одјељење и ове године 
је припремило садржајан програм боравка 
дјеце са Косова и Метохије у нашем граду. 

„Сваки дан имаће неки излет. Обићи ће све 
наше манастире. Само за њих ће ансамбл 
Културне сцене ‗Мале ствари‘ одиграти 
представу, а посјетиће и једну филмску 
пројекцију у биоскопу. Један дан ће 
провести у Граду сунца, такође и у нашем 
адерналин парку на Ублима. Планирано је 
да један дан проведу са српском дјецом у 
Мостару и посјете манастир Житомислић. 
Цијело вријеме ће са њима бити и наши 
малишани из Требиња―, каже Слађана 
Скочајић, вд. начелник Одјељења за 
културу, породицу, спорт и образовање у 
требињској Градској управи. 

Посебно је захвална суграђанима, који су 
се – како истиче – за свега два дана 
организовали и одазвали позиву да приме 
дјецу са Косова. 

Драгица Драпић, поред своје двоје дјеце, 
одлучила је да угости још шесторо 
малишана са Косова и Метохије. 

Није јој то, каже, ново искуство јер је као 
спортиста на такмичењима често боравила 
код других породица, као што су и други 
боравили код њене. 

„Тако да и данас имам разна пријатељства, 
права породична пријатељства, склопљана 
управо на тај начин. Баш ме обрадовало 
када сам сазнала да долазе дјеца са Косова 
и Метохије, јер раније нисам имала 
прилику да их угостим―, каже Драгица. 

Малишани са Косова и Метохије боравиће у 
Требињу до недјеље, 27. јуна, када је 
планиран повратак кући. 

Градоначелник Ћурић пожелио 
угодан боравак дјеци и 

наставницима са Kосова и 
Метохије 

21. јуна 2021. 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
данас је дјеци и наставницима са Kосова и 
Метохије који су синоћ допутовали у наш 
град пожелио угодан боравак у граду на 
Требишњици. 

Обраћајући им се у Kултурном центру 
Требиње Ћурић је навео да га радује што 
су дјеца и пријатељи са Kосова и Метохије 
и ове године у Требињу и што ће бити 
склопљена бројна пријатељства, можда и 
кумства како је била пракса претходних 
година.Он је додао да је овај пројекат од 
изузетног значаја. 

„Kосово и Метохију сви носимо у својим 
срцима. Огромна је разлика када боравите 
на том подручју и када причамо о Kосову и 
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Метохији. Лично сам се са својим 
сарадницима увјерио како је живјети на 
Kосову и Метохији, нажалост веома је 
тешко, људи су изложени сталном 
притиску. Њима не треба помоћ, њима 
треба подршка коју смо ми спремни да 
пружимо у сваком тренутку―, навео је 
Ћурић. 

Он је захвалио и свим требињским 
породицама које су примиле госте са 
Kосова и Метохије. 

Новица Лукић, наставник из Велике Хоче 
истиче да су дјеца јако задовољна. 

„Град је прелијеп, оно што смо могли да 
видимо од синоћ дјеци се свидјело. Надам 
се да ћемо  ових седам дана колико ћемо 
боравити у Требињу провести у срећи и 
радости са нашим домаћинима и 
сродницима из Републике Српске―, рекао је 
Лукић. 

Атанасија Ђурић из Ораховца је је први пут 
у Требињу и презадовољна је свим што је 
до сада видјела. 

„Мени је овдје супер, никада нисам била у 
Требињу, сада се баш лијепо проводим―, 
каже Атанасија. 

Викторија Марковић, из Велике Хоче каже 
да је и она по први пут у Требињу те да јој 
се свиђа град. 

„Драго ми је што смо овдје, са другарима 
из Требиња се лијепо проводимо, причамо 
о друштву, о школи. Планирамо да 
посетимо нека занимљива мјеста у 
Требињу, установе културе―, каже 
Викторија. 

Они су данас обишли центар града и у 
пратњи туристичког водича упознали се са 
историјом Требиња и кутурним 
знаменитостима. 

У Гацку свечано за Тројичиндан 
– замјеник Градоначелника 
присуствовао обиљежавању 
крсне славе Општине Гацко 

21. јуна 2021. 

 

Након године коју је обиљежила пандемија 
Корона вируса и бројних забрана 
окупљања, у Гацку је јуче организована 
свечана прослава крсне славе ове општине 
– Тројичиндан, којој је присуствовао и 
замјеник градоначелника Требиња Дражен 
Бошковић. 

Тројичиндан у Гацку обиљежен је 
празничним јутрењем и литургијом у новом 
храму, након чега је улицама општине 
прошла и свечана литија, а приређен је и 
богат културно-умјетнички програм. 

Замјеник градоначелника Дражен 
Бошковић је овом приликом у име Града и 
грађана Требиња упутио честитку 
начелнику Општине Гацко Огњену 
Милинковићу, као и свим грађанима Гацка 
који прослављају славу Општине. 
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Завршена дводневна 
конференција ИРБ-а под 

називом „Инвест Српска“ – 
замјеник градоначелника 

учествовао у панелу 
„Равномјерни развој Републике 

Српске“ 

21. јуна 2021. 

 

Привући инвеститоре и добити смјернице 
за будући развој Републике Српске билe су 
теме дводневне конференције ИРБ-а под 
називом „Инвест Српска: Могућност 
инвестирања у Републику Српску―, kojа је 
током викенда одржана у Лакташима. 

Могућности инвестирања, привређивања и 
изазови привредног развоја су пред 
Републиком Српском које треба 
искористити, порука је и циљ Прве 
инвестиционе конференције ИРБ-а. 

У име домаћина, присутне је поздравио 
директор ИРБ-а Дражен Врховац, а 
учесницима се обратио и предсједник 
Владе Српске Радован Вишковић, 
предсједник парламента Српске Недељко 
Чубриловић, као и министар финансија 
Републике Српске Зора Видовић. Међу 
учесницима конференције био је и 
директор Привредне коморе РС Перо 
Ћорић, као и предсједник Удружења 
послодаваца РС Саша Тривић. 

На дводневној конференцији учествовао је 
и замјеник градоначелника Требиња 
Дражен Бошковић који је подијелио 
искуства града Требиња из области 
инвестиционог управљања. 

У оквиру панел сесије под називом 
„Равномјерни развој Републике Српске―, 
Бошковић је говорио о оним инвестицијама 
које су економски оправдане у локалним 
самоуправама, напоменувши да је туризам 
у Требињу тренутно у експанзији. 

-Различитим активностима успјели смо 
промијенити туристичку слику Требиња и 
трудимо се да посјетиоцима понудимо нове 
садржаје. У том смислу, по први пут до 
сада израдили смо документ Стратигије 
развоја туризма Града Требиња који 
предвиђа различите пројекте, а посебно 
смо се фокусирали на развој руралног 
туризма, јер смо ту препознали значајан 
потенцијал и нашу конкурентност на 
туристичком тржишту. Када је у питању 
статистика, имамо податак да Требиње на 
располагању тренутно има преко 3000 
регистрованих кревета, а у 2019. години је 
по први пут остварено преко стотину 
хиљада регистрованих ноћења, истакао је 
Бошковић. 

Он је нагласио да је улагање у 
инфраструктуру предуслов за туристички, 
али и цјелокупни привредни развој града. 
Сходно томе, у Требињу је реализован низ 
инфраструктурних пројеката, од улагања у 
путне комуникације, изградњу обилазница 
и градских саобраћајница, магистралног 
пута Требиње – Љубиње, затвореног 
базена, пројекта рехабилитације Старог 
града, до улагања у Духовни центар 
Мркоњићи чија је изградња реализована уз 
подршку Влада Србије и Републике Српске. 

Бошковић је истакао и да улагања у 
осталим областима у Требињу нису 
изостала: 
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-И у пољопривреди смо имали значајна 
улагања, а о томе свједочи и податак да 
смо прије само пар година у Требињу 
имали 350 регистрованих пољопривредних 
газдинстава, а данас их је више од седам 
стотина. Сваком од ових газдинстава на 
услузи је наш Аграрни фонд, који је и 
основан с намјером да инвестиције лакше 
дођу до крајњих корисника тј. 
пољопривредника и да управо они осјете 
ефекат тих улагања. Аграрни фонд данас 
има преко 2 000 корисника, а Херцеговачка 
кућа, коју смо такође основали у сврху 
јачања локалне пољопривреде, послује и 
откупљује производе од преко стотину 
локалних требињских газдинстава, рекао је 
Бошковић. 

Бошковић је напоменуо и да је Град 
Требиње изградио систем за наводњавање, 
а ријеч је о пројекту којим је до сада 
обухваћено преко 80% обрадивих 
површина. 

На питање о могућностима нових улагања, 
замјених градоначелника је оцијенио да су 
добри партнерски односи и умрежавање 
веома битни за даљи привредни развој 
Требиња и Републике Српске. 

-Требиње је до сада реализовало низ 
пројеката у сарадњи са различитим 
домаћим и међународним организацијама, 
при чему је Градска управа такође сносила 
дио пројектних трошкова. Ми смо на 
вријеме препознали могућности које нуде 
организације попут УНДП-а, шведске 
организације СИДА, Владе Швицарске, 
Њемачке организације за међународну 
сарадњу ГИЗ и др., као и могућности које 
пружају ЕУ фондови, односно пројекти 
прекограничне сарадње и други донатори, 
а као важан партнер Требиња посебно се 
издвајају се Владе Републике Србије и 
Републике Српске, које су пружиле 
подршку бројним пројектима у области 
привреде, туризма, инфраструктуре, 
образовања, културе, спорта и др., казао је 
Бошковић. 

Он је додао и да локалне заједнице сносе 
значајну одговорност за свој развојни пут, 
јер су управо оне носиоци бројних 
активности. 

Замјеник градоначелника је оцијенио да су 
у будућем периоду неопходна значајнија 
улагања у унапређење области људских 
ресурса, као и демографске слике у свим 
локалним заједницама уопште. Бошковић је 
истакао да све локалне самоуправе требају 
да припремају пројекте у континуитету, 
како би конкретне идеје и развојна 
рјешења била на располагању свим 
потенцијалним инвеститорима или 
донаторима. 

Градоначелник угостио Миру 
Бокун – Хвала јој за све лијепе 

ријечи о Требињу 

21. јуна 2021. 

 

Градоначелник Мирко Ћурић угостио је 
данас Требињку Миру Бокун, захваљујући 
јој се на свим лијепим ријечима које већ 
годинама шири о свом граду, те што је са 
својим ведрим духом постала 
препознатљива не само у граду него и 
много шире. 

Ћурић је рекао да је ово само мали знак 
пажње за Миру, која редовно даје изјаве за 
медије, коментарише културне догађаје и 
без изузетка присуствује свим догађајима у 
граду. 
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„Мира је уз то и веома активна. Редовно 
вози бицикло и плива. Она је примјер 
једног активног пензионера који сваки 
тренутак користи за уживање―, навео је 
Ћурић. 

Он је Мири уручио Званичну монографију 
Града Требиња, као симболичан знак 
захвалности. 

Мира, с друге стране, каже да је повод за 
овај пријем био њен интервју за један 
магазин, гдје су је назвали „Требињска 
Голубица―. 

„У свему што кажем увијек наглашавам 
Требиње. Желим да га представим као град 
који живи и који је, између осталог, 
погодан и за живот пензионера―, навела је 
Мира која је однедавно у пензији. 

Каже да је веома изненадио 
градоначелников поклон, те да једва чека и 
промоцију овог капиатлног дјела за наш 
град 

Град Требиње и Фондација 
Хелветас – Почела обука за 

планинарске водиче у Требињу 

21. јуна 2021. 
 

 

Град Требиње и Планинарско удружење 
„Вучији зуб―, у сарадњи са фондацијом 
Хелветас – Моја будућност,  организују 
вишедневну обуку планинарских водича у 
Требињу. 

Обуку воде истакнути чланови 
Планинарског савеза Републике Српске и 
Србије, као и чланови ПУ „Вучији зуб―. 

„Кандидати ће научити како да раде 
пројекте и како да људе одведу у брдо, у 
природу, да им тамо буде лијепо и да их 
апсолутно безбједно врате кући,― рекао је 
Слободан Гошманац, инструктор у служби 
водича Републике Српске и служби водича 
Планинарског савеза Србије. 

Гошманац је похвалио гостопримство у 
Требињу и захвалио се организатору обуке 
– Граду Требињу. 

Ранка Савичић, секретар Планинарског 
савеза РС, истакла је да ће чланови Савеза, 
осим обуке коју проводе у Требињу, обићи 
и постојеће планинарске стазе и утврдити 
степен њихове уређености, како би 
Требиње добило лиценциране стазе које ће 
планинари и сви рекреативци моћи 
преузети и преко ГПС система. 

Члан Планинарског друштва Јахорина и 
полазник обуке за водиче 3. категорије 
Игор Тошић похвалио је организацију обуке 
у Требињу, те упутио ријечи захвалности 
Градској управи и градоначелнику Требиња 
што је препознао важност једног оваквог 
пројекта. 

Градоначелник Мирко Ћурић истакао је да 
Требиње има дугу планинарску традицију, 
те да је неопходно  да имамо лиценциране 
водиче који туристе могу водити у обилазак 
околине Требиња. 

Вриједност пројекта је око 65 000 КМ, гдје 
половину средстава обезбјеђује Града, а 
половину фондација Хелветас. 

Градоначелник Требиња је истакао да овим 
пројектом није планирана само обука 
планинарских водича, већ и набавка 
одређене опреме за планинарски дом на 
Ублима како би овај објекат био 
опремљенији и како би се допринијело 
развоју руралног туризма у Требињу. 
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Градоначелник уприличио 
пријем за најбоље ученике: „Ово 
су генерације које ће наставити 
да граде Требиње и Републику 

Српску“ 

23. јуна 2021. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
организовао је данас пријем за ученике 
генерације и добитнике „Вукове дипломе― из 
основних и средњих школа са подручја нашег 
града, те ђаке који су на републичким 
такмичењима остварили запажене резултате. 

Честитајући на успјеху и постигнутим 
резултатима и пожељевши им срећан 
наставак даљег школовања, градоначелник 
Ћурић је казао да су ови ученици понос 
Требиња и Републике Српске, због чега се 
Град опредијелио да и ове године најбоље 
ученике награди новчаном наградом. 

„Ми смо поносни на награђене ученике и 
њихове професоре. Град Требиње је за 
најбоље ученике издвојио одређена 
новчана средства и по једну књигу, као 
мали знак пажње, јер ово су генерације 
које ће у наредном периоду наставити да 
граде Требиње и Републику Српску. Ми 
ћемо наставити са оваквим и сличним 
пројектима―, рекао је градоначелник 
Ћурић. 

Он је подсјетио да је Град Требиње ове 
године по први пут увео припремну наставу 
за све оне који желе да упишу факултет. 

Ученик генерације Основне школе „Свети 
Василије Острошки― и Основне музичке 
школе Марина Мучибабић казала је да за 
добијање признања  треба доста труда и 
рада и захвалила је градској управи 
Требиња на признањима и наградама. 

„Планиран да упишем Гимназију и Музичку 
школу, а за касније мислим да ће ипак да 
превагне Музичка школа, јер је то оно што 
ја највише волим―, казала је Марина. 

Ученик генерације Основне школе „Вук 
Караџић― Саво Црногорчић рекао је да му 
пријем значи много и задовољан  је 
успјесима које је постигао. 

„Планирам да наставим да се такмичим из 
физике и математике, јер су то природне 
науке које волим. Ово треба да буде и 
водиља другим ученицима да се труд 
увијек исплати. Планирам да упишем 
Гимназизију―, казао је Саво. 

Директор Центра средњих школа Недељка 
Илијић упутила је честитке најуспјешнијим 
ученицима средњих и основних школа те 
истакла да ће им њихови успјеси отворити 
врата и даљем школовању. 

Град Требиње је ђаке генерације средњих 
школа даровао са 300 КМ, добитнике 
„Вукове дипломе― 250 КМ, ђаке генерације 
основних школа 200 КМ и добитнике 
„Вукове дипломе― у основним шолама 150 
КМ. 

Пријем је данас организован и за најбоље 
ученике Музичке школе и оне који су 
остварили запажене резултате на 
међународним и републичким 
такмичењима. 

„Добили смо информације да је Музичка 
школа у Требињу постала препознатљива и 
цијењена широм Републике Српске по 
одличним резултатима које постижу 
ученици заједно са професорима ове 
школе. Град Требиње је ове године 
припремио новчане награде за најбоље 
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ученике који сигурно заслужују нашу 
пажњу―, рекао је градоначелник Ћурић. 

Ђак генерације Средње музичке школе 
„Требиње― Ања Риђишић казала је да је 
изузетно поносна што јој је припала ова 
титула, те да планира да упише Музичку 
академију у Новом Саду. 

„Морам признати да је протекла година 
била тешка, јер је пандемија короне 
успорила наше радове и некада је било 
немогуће испратити часове клавира преко 
вајбера. Упркос томе, успјели смо отићи на 
разна републичка и међународна 
такмичења и представити нашу школу у 
најбољем свјетлу―, додала је Ања. 

Соња Марковић, професор клавира у 
Музичкој школи „Требиње― рекла је да је 
поносна на остварене резултате и бројне 
освојене награде. 

„Освојили смо 37 награда на седам 
Међународних фестивала у Шпанији, 
Португалу, Македонији, Бугаркој, Србији и 
Републици Српској. Могу са  сигурношћу 
тврдити да смо ми најуспјешнија музичка 
школа у Републици Српској―, истакла је 
Марковић. 

У Градској управи уприличен 
пријем за хранитељске породице 

– подијељена хуманитарна 
средства прикупљена у оквиру 

Колоније „Коло“ 

23. јуна 2021. 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић, 
данас је организовао пријем за 
хранитељске породице из нашег града.  
Састанку су присуствовали и представници 
Међународне колоније „Kоло―, који су на 
недавно одржаној хуманитарној аукцији 
слика прикупили око 5 хиљада марака, које 
ће бити подијељене овим породицама. 

Према ријечима градоначелника Требиња, 
подршка Града оваквим акцијама је 
неопходна. 

„Зато смо позвали све хранитељске 
породице и да се новац подијели једнако. 
Подаци којима ми располажемо је да има 
седморо дјеце која се налазе код 
хранитељских породица. Морамо сви као 
организована заједница  да будемо уз ове 
породице јер је њихова одговорност у 
друштву веома значајна―, казао је Ћурић. 

Дражен Милић, испред Kолоније „Kоло― је 
казао да се захваљује Граду Требињу и 
Kултурном центру, који су помогли да се 
овако значајна манифестација одржи по 
шести у нашем граду. 

„Новац  је сваке године ишао у руке онима 
којима је у том тренутку био најпотребнији. 
У разговору са Слађаном Скочајић,  дошли 
смо на идеју да ове године само дјеци из 
хранитељских породица, а они ће одлучити 
како ће тај новац подијелити. Умјетници 
који оставе слике, буду срећни када се 
њихова слика прода, а новцем неко 
усрећи―, казао је Милић. 
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Представници Града Требиња на 
конференцији „Авантуризам као 
перспектива одрживог туризма“ 

25. јуна 2021. 
 

 
 

Замјеник градоначелника Требиња Дражен 
Бошковић, директор Развојне агенције 
Града Требиња Бојан Бендераћ и начелник 
Одјељења за туризам, пољипривреду и 
предузетништво Бојан Вучуревић 
представљали су Град Требиње на 
конференцији „Авантуризам као 
перспектива одрживог развоја―, која је 
организована у оквиру пројекта „Feel 
Коzara―. 

Циљ конференције била је промоција 
одрживог туризма, те спремности да се 
одговори на изазове и ризике у домену 
активног одмора и авантуристичког 
туризма. 

Поздравне ријечи учесницима 
конференције упутио је градоначелник 
Приједора  Далибор Павловић, као и 
представници Министарства трговине и 
туризма Републике Српске и Агенције за 
економски развој Града Приједора „ПРЕДА―. 

На дводневној конференцији одржана су 
три панела: 1) Програми 
подршке/перспективе равоја туризма; 2) 
Локални аспекти развоја туризма и 3) 
Успјешне туристичке приче. 

Замјеник градоначелника Требиња Дражен 
Бошковић, у оквиру другог панела, 
представнио је искуства Требиња као 
туристичке дестинације у развоју, као и 
приступ наше локалне заједнице у погледу 
улагања у инфраструктуру, кориштења 
различитих извора финансирања, усвајања 
и имплементације стретешких докумената 
као што је Стратегија развоја туризма 
Града Требиња и др. 

Бошковић је посебно истакао значај 
увезивања сектора туризма са другим 
важним секторима попут пољопривреде, а 
као истакнути примјер из праксе навео је 
Херцеговачке кућу. 

На конференцији у Приједору учествовали 
су и представници Министарства трговине 
и туризма Републике Српске, представници 
УНДП-а (пројекат Via Dinnarica), 
представници пројекта УСАИД Туризам, 
Националног парка „Козара―, Националног 
парка „Уна―, Удружења за предузетништво 
и посао ЛИНК Мостар, Визитор сентер 
Пецка (Visitor Center Pecka), као и друге 
организације и удружења. 
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Завршена Школа за планинарске 
водиче, активни одмор међу три 

најважнија туристичка 
производа Требиња 

28. јуна 2021. 
 

Свечаном додјелом значки и диплома 
полазницима, вечерас је у Еко кампу 
„Ушће“ код Требиња завршена 
седмодневна школа за планинарске 
водиче. 

Полазнике, њих укупно 29 из цијеле 
Српске, обучавали су инструктори 
планинарских савеза Српске и Србије, а 
обуку је успјешно положило њих 26, међу 
којима је и свих 17 учесника школе из 
Требиња. 

Опремом су посебно награђени најбољи 
будући водичи међу мушкарцима и дамама 
– Игор Шкеро и Кристина Јашић, обоје из 
нашег града. 

Милорад Кличковић, руководилац 
инструкторског тима у Водичкој служби 
Планинарског савеза РС, казао је за Радио 
Требиње да су полазници прошли обуку по 
програму Међународне уније планинарских 
и алпинистичких организација – за 
планираске водиче треће категорије, са 
компетенцијама да воде групе у љетним 
условима и до 3.600 метара надморске 
висине. 

Кроз седмоденевни програм полазници су 
стекли бројне практичне вјештине 

потребне будућем позиву – од техника 
кретања на теренима различитих 
карактеристика, коришћења штапова, 
гелендера и ужа за спуштање, па до 
организационих знања – попут 
осмишљавања, планирања и припреме 
планинарских акција. 

„Веома значајна тема обуке била је и прва 
помоћ, гдје су полазници имали прилику да 
се упознају са најсавременијим методама 
пружања медицинске помоћи. Измађу 
осталог, важан дио програма је и 
орјентација у природи, не само 
коришћењем ‗џи-пи-ес‘ технике, већ и уз 
помоћ базичних средстава – карте и 
компаса, која нам јединa остају ако 
технологија закаже―, истиче Кличковић. 

Замјеник градоначелника 
Требиња Дражен Бошковић подсјетио је 
да се обука проводи у оквиру пројекта 
„Активни одмор – развој туристичких 
потенцијала Требиња―, који реализује Град 
Требиње, уз једнако финансијско учешће 
Фондације Хелветас – Моја Будућност и 
подршку Планинарског друштва „Вучји 
зуб―. 

„Остали активности које су планиране кроз 
овај пројекат односе се на успостављање 
смјештајних капацитета у планинарском 
дому на Ублима, са еко-септиком, који 
подразумијева сву ону инфрастуктуру како 
би дом био стављен у пуну функцију. 
Очекујем да ће све бити завршено до краја 
љета и бити на располагању туристима, 
планинарима и рекреативцима који 
посјећују наш град―, истакао је Бошковић. 

Он је напоменуо да је активни или аутдор 
туризам и у Стратегији развоја туризма 
града Требиња, која се односи на период 
од 2020. до 2030. године, препознат као 
један од три наша примарна туристичка 
производа, те да је овај пројекат један од 
конкретних корака у том правцу. 
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Бошковић је додао да је од великог значаја 
за перспективе требињског аутдор туризма 
и дугогодишњи активизам овдашњих 
заљубљеника у природу – планинара из 
друштва „Вучји зуб―, а развојни потенцијал 
на који наш град посебно рачуна – 
подручје Орјена, са статусом парка 
природе. 

На Клобуку служен помен 
борцима црногорско-

херцеговачких батаљона 
погинулих 1915. године 

28. јуна 2021. 
 

 

Традиционално на Видовдан, у капели 
посвећеној Светом Димитрију на Клобуку, 
служен је помен за 162 борца црногорско-
херцеговачких батаљона, погинулих  у 
борбама против аустроугарских јединица 
1915. године. 

Помен су служили свештеници Мирослав 
Ратковић и Петар Крговић, а почаст 
погинулим борцима црногорско-
херцеговачких батаљона одао је и 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић. 

„Оно што се догодило има велику жртву, 
али и велико достојанство и понос. Дјелује 
као да је јуче било јер је уписано у 
колективну меморију, као један од подвига 
овог народа, не само у борби за слободу 
него и за трајни опстанак на његовим 
вјековним огњиштима―, рекао је Ћурић. 

Присјећајући се бораца, присутнима се 
данас обратио и градоначелник Никшића 
Марко Ковачевић, као и представници 
Удружења Клобук Драгомир Бендераћ и 
Удружења ратних добровољаца 1912—
1918. њихових потомака и поштовалаца 
Вујадин Вуковић. 

У оквиру помена, традиционално је одржан 
и историјски час, а приређен је и пригодни 
културно-умјетнички програм. 

Епске стихове говорио је пјесник Божо 
Ђурановић, а уз гусле је пјевао Рајко 
Милојевић.  Пјесме из Косовског циклуса 
пјевала је Марија Ратковић. 

Обиљежено 80 година прогрома 
српског народа Поповог поља 

28. јуна 2021. 

 
 

Служењем помена код јаме Јагодњача у 
Поповом пољу и Спомен костурници у селу 
Величани обиљежено је осамдесет година 
од прогрома српског народа у Поповом 
пољу. Помен је служио парох Саша Којовић 
који је  подсјетио да су на овим мјестима, 
на најсвирепији начин, бацањем у јаму, 
убијени српски житељи Поповог поља. 

„Ово нам треба бити опомена да као народ 
морамо бити  свјесни, морамо бити 
тријезни, морамо бити сложни међусобно. 
Да се не свађамо него да једни друге 
гледамо као брат на брата. И оно што је 
најважније, вратити се цркви и литургији. 
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Овдје као што је то обично бивало, први 
који је био бачен је свештеник―, бесједи 
отац Којовић који је навео да је мозаик 
Бијелог анђела који је урађен прије 
неколико година од изузетне важности и 
благости јер је то копија чувене најљепше 
фреске икада насликане. 

Помену је присуствовао предсједник 
Скупштине Града Требиња Драгослав 
Бањак који је рекао да данашњи датум 
представља симбол српског страдања, али 
и поноса српског народа који је увијек био 
спреман да зарад очувања слободе и 
идентитета жртвује свој живот. 

„Сасвим невини људи који у својој 
невиности нису могли да претпоставе да им 
неко жели зло, иако то зло ничим нису 
заслужили.  Управо данас на Видовдан се 
присјећамо жртава. На датум који је у 
српској историји обиљежен као страшан 
дан због огромних страдања која српски 
народ трпи још од Косовске битке,― рекао 
је Бањак. 

Помену су присутвровали и потомци 
страдалих Срба и поштоваоци  жртава које 
су свирепо убијене 1941. године у Поповом 
пољу. Један од потомака Манојло Ћук, чији 
је стриц, дјед и прадјед на овај начин 
страдао, каже да су све то били невини 
људи: 

„Три моја кољена су бачена у јаму. Мој 
прађед Мио, ђед Јово и стрико Манојло 
који је као најмлађа жртва од 15 година 
бачен у Јаму. Ја носим његово име. 
Потпуно невини људи. Усташе су имале 
само циљ да униште читаве породице и чак 
се причало да су знали већ коме које 
имање припада―, казао је Ћук. 

 

 

 

 

Ћурић са норвешким 
амбасадором – Требиње шанса 

за нова улагања 

29. јуна 2021. 
 

 

Градоначелник Мирко Ћурић и амбасадор 
Краљевине Норвешке у БиХ Олав 
Рajнертсeн разговарали су данас у Требињу 
о могућностима улагања у најјужнији град 
Српске и привредним потенцијалима које 
наш град може да понуди норвешким 
инвеститорима. 

Ћурић је рекао да је Рајнертсена упознао о 
привредној ситуацији у Требињу, наводећи 
да су се сагласили да потенцијална 
сарадња може да се оствари управо у 
секторима који су препознати као 
стратешке гране развоја. 

„То су енергетика, пољопривреда и 
туризам. Очекујемо посјету норвешких 
инвеститора вјерујући да можемо да 
испунимо услове које они захтијевају, што 
ће омогућити нова радна мјеста―, навео је 
Ћурић. 

Он је казао да ће амбасадор тим поводом 
сутра разговарати и са привредницима са 
подручја града. 
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Амбасадор Рајнертсен је навео да очекује 
да ће успјети да у Требиње доведе 
норвешке инвеститоре крајем септембра. 

„Има потенцијала за сарадњу и вјерујем да 
ће она бити успјешна на обострано 
задовољство―, навео је Рајнертсен. 

Он је напоменуо да је ово само први у низу 
састанака са представницима Града 
Требиња, истичући да ће се билатерална 
сарадња наставити и у наредном периоду. 

Осим градоначелника Ћурића састанку су 
присуствовали и предсједник Скупштине 
Града Драгослав Бањак, замјеник 
градоначелника Дражен Бошковић и 
начелник Одјељења за туризам, 
пољопривреду и предузетништво Бојан 
Вучуревић. 

Норвешки амбасадор на 
састанку и са представницима 

требињске привреде 

30. јуна 2021. 
 

 

Након јучерашњег састанка са 
градоначелником Мирком Ћурићем и 
разговора о потенцијалним областима 
привредне сарадње, изласка локалних 
произвођача на норвешко тржиште, као и 
туристичкој сарадњи, амбасадор 
Краљевине Норвешке Олав Рајнертсен 
састао се данас и са привредницима 
Требиња у Градској управи. 

Према ријечима амбасадора, норвешки 
инвеститори заинтересовани су за улагања 
у БиХ, Републику Српску, херцеговачку 
регију, а осим за зелену, хидро, соларну и 
енергију вјетра, постоји интерес и за 
туризам. 

Рајнертсен је новинарима прије састанка са 
требињским привредницима рекао да је 
један од главних циљева сусрета да се 
повећа и прошири комерцијална сарадња 
између Норвешке и БиХ. 

„Норвешки инвеститори када се одлуче да 
инвестирају имају доста стрпљења и битно 
је да желе дугорочне инвестиције и имају 
дугорочне визије за своје инвестиције―, 
навео је Рајнертсен.  

Он је додао да ће се на састанку са 
требињским привредницима упознати о 
изазовима са којима се они суочавају у 
својим бизнисима и активностима. 

Начелник градског Одјељења за туризам, 
пољопривреду и предузетништво Бојан 
Вучуревић рекао је новинарима да су 
циљна поља за инвестиције норвешких 
инвеститора у Требиње хидро и соларна 
енергија, пољопривреда и туризам. 

„Очекујемо да током данашњих разговора 
са представницима привреде града 
Требиња, изроде идеју и напредак на овом 
пољу и очекујемо крајем септембра посјету 
веће делегације инвеститора―, рекао је 
Вучуревић. 

Представник Удружења пчелара „Жалфија― 
Огњен Скочајић рекао је да су овакви 
састанци важни како би производи били 
представљени на прави начин и ван 
граница регије. 

„Пчеларска задруга `Жалфија` је на једном 
од сличних састанака у прошлости успјела 
да склопи договор са пољопривредним 
произвођачима и један дужи период смо 
снабдијевали норвешко тржиште са храном 
и опремом за пчеле―, рекао је Скочајић и 
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додао да се нада да ће та сарадња бити 
настављена. 


