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Руководство Града посјетило 
дежурне службе и пацијенте на 

ковид одјељењу 

2. маја 2021. 

 

Градоначелник Мирко Ћурић и предсједник 
Скупштине Града Драгослав Бањак са 
сарадницима обишли су поводом Васкрса 
припаднике дежурних служби у граду, те 
пацијенте смјештене на ковид одјељењу 
требињске Болнице. 

Они су посјетили припаднике Полицијске 
управе Требиње, Територијалне ватрогасне 
јединице и Службе хитне медицинске 
помоћи, те пацијенте који се лијече од 
посљедица изазваних инфекцијом вируса 
корона. 

Ћурић је рекао да се празник Васкрс 
проводи са најмилијим, али да то нису у 
могућности  они који су данас дежурни, као 
ни они смјештени у Болници, због чега су 
их данас и посјетили како би им честитали 
овај велики празник. 

„Обишли смо оне који брину о Требињу 
када други одмарају. Посебно ме радује 
што је на ковид одјељењу мањи број 
хоспитализованих него у претходним 
данима“, навео је Ћурић. 

Он је казао да и поред побољшане 
епидемиолошке ситуације нема мјеста за 

опуштање, те да је важно поштовање 
епидемиолошких мјера. 

„Нема дилеме да је здравље људи на првом 
мјесту и да је то приоритет за све нас, 
посебно из разлога јер су и наши 
медицински радници већ дуже од годину 
дана на првој линији борбе за Ковидом-19. 
Исто тако, привреда мора да ради. Вјерујем 
да уз поштовање епидемиолошких мјера 
можемо да имамо добру туристичку 
сезону“, навео је Ћурић 

Челници града су припадницима дежурних 
служби уручили васкршња јаја, а 
пацијентима на ковид одјељењу ручак, 
воће и јаја. 

Резервација смјештаја у 
Требињу ускоро и путем веб 

сајта Туристичке организације 
Требиње 

10. маја 2021. 

 

У оквиру веб сајта Туристичке 
организације Требиње ускоро би 
требало да буде доступан централни 
резервациони систем смјештајних 
капацитета са подручја Требиња 
помоћу кога би туристи на лакши 
начин, директним контактом са 
издаваоцима, могли да резервишу 
смјештај. 
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Овај пројекат је дио кампање „Градимо 
туризам заједно“ коју проводе Одјељење за 
туризам, пољопривреду и предузетништво 
Града Требиња и Туристичка организација 
у сарадњи са београдском команијом „ХСС“. 

Бојан Вучуревић, начелник Одјељења за 
туризам, пољопривреду и предузетништво 
је, након презентације овог система, 
истакао да ће покушати кроз 
имплеменацију заједничког пројекта 
централног резервационог система 
компаније „ХСС“ да одреде све смјештајне 
капацитете у Требиње на начин да 
заинтересовани туриста једним кликом на 
платформи Туристичке организације добије 
све неопходне информације. 

„Слиједимо примјере позитивне праксе из 
региона, тако смо свједоци добре кампање 
попут туристичких организација Златибора 
и Врњачке Бање, па ће Требиње бити 
треће мјесто на Балкану које ће бити 
укључено у овај систем“, наводи 
Вучуревић. 

Град Требиње и Туристичка организација 
ће током прве двије године плаћати 
трошкове имплементације и одржавања 
система. 

„Циљ је да све издаваоце смјештаја 
ставимо у легалну зону пословања, 
односно, да елиминишемо оне субјекте из 
туристичке дјелатности који избјегавају да 
се региструју“, рекао је Вучуревић. 

Он је појаснио да ће туристи директним 
контактом за издаваоцима смјештаја моћи 
да постигну нижу цијену, јер неће бити 
високих провизија које траже други 
изнајмљивачи. 

Зоран Арсеновић, консултант компаније 
„ХСС“ из Београда истиче да се примјеном 
централизованог резервационог система 
Туристичка организација Требиња 
представља као један консолидатор 
цјелокупне туристичке понуде. 

„Туристичка организација као озбиљан 
пословни субјект шаље јасну поруку 
сигурности потенцијалном госту који жели 
да изабере смјештај да ће, кроз директну 
комуникацију, на сигурнији начин, 
одабрати смјештај што у великој мјери 
утиче на коначну импресију.То 
обједињавање ће омогућити и мањим 
издаваоцима смјештаја да се лакше 
тржишно позиционирају“, каже он. 

Истиче да ће се, на овом обједињеном 
порталу, и Туристичка организација лакше 
промовисати на жељеним тржиштима и 
направити боље синхронизоване и 
обједињене кампање привлачења гостију. 

„Кроз промоцију сајта Туристичке 
организације лакше се промовише и понуда 
смјештајних капацитета“, каже Арсеновић. 

Сматра да ће овај иновативни систем 
донијети озбиљне резултате у контексту 
повећања броја дана које гости проведу у 
граду на Требишњици те потрошње која би 
могла да буде остварена. 

Петар Бабић, власник апартмана сматра 
да је ова платформа исплатива и да се 
доста лакше долази до потенцијалних 
клијената. 

Туристички радници и издаваоци 
смјештајних капацитета проћи ће 
неопходну обуку прије увођења овог 
система. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 6 

Организација „Хелп“ и Град 
Требиње: почеле дводневне 

презентације о програму 
подршке локалном 

предузетништву 

10. маја 2021. 

 

У Градској управи Требиње данас је 
одржана прва презентација о програму 
подршке локалном предузетништву у 
оквиру пројекта „Подршка социо-
економској стабилности Западног Балкана“, 
који финансира Влада Републике Њемачке, 
а реализује организација „Хелп“, уз 
суфинансијско учешће Града Требиња и 
потенцијалних корисника. 

У оквиру презентације, потенцијални 
корисници имали су данас прилику да чују 
најважније информације о програму, те да 
се детаљно упознају са могућностима 
учешћа и процесом аплицирања. 

Како је представница организације „Хелп“ 
Дајра Чано истакла, за програм се могу 
пријавити незапослена лица која 
намјеравају да се баве пољопривредном 
производњом, занатским и туристичким 
дјелатностима. У пројекту не могу 
учествовати лица која у оквиру свог 
домаћинства имају једно или више лица 
запослених у јавним институцијама или 
предузећима. Само у изузетним 
случајевима, када су примања ниска или 

домаћинство броји већи број чланова, и 
ова лица могу учествовати у програму. 

Према ријечима Чанове, одобрена помоћ 
биће додијељена искључиво у виду 
материјално-техничких средстава 
потребних за дјелатност, без готовинских 
исплата. Особе које су прије добиле помоћ 
преко организације „Хелп“ на подручију 
града Требиња сада немају право учешћа. 

Како је замјеник градоначелника Дражен 
Бошковић данас оцијенио, овај програм је 
прилика за почетнике у предузетничким 
дјелатностима да обезбиједе нека од 
потребних материјално-техничких 
средстава за покретање потенцијалних 
пословних идеја. 

Просјечан износ индивидуалне донације 
одређен је у противвриједности од 2.000 
ЕУР, а сваки корисник биће у обавези да 
уплати 15% од укупног износа донације, да 
региструје своју дјелатност у зависности од 
врсте активности којом се бави (минимално 
пољопривредно газдинство) и обави 10 
сати друштвено-корисног рада за локалну 
заједницу. 

Пројектом ће бити подржано тридесет 
корисника. 
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Требиње домаћин Политијаде и 
Менаџеријаде – Градоначелник 

угостио представнике 
организатора 

10. маја 2021. 

 

Градоначелник Мирко Ћурић организовао 
је данас пријем за представнике 
„Политијаде“ и „Менаџеријаде“ – 
манифестација које ће до 17. маја у 
Требињу у „Граду сунца“ окупити око 1.500 
студената из Србије, Црне Горе и 
Републике Српске. 

Ћурић је рекао да му је веома драго што су 
се организатори ова два догађаја, на 
којима учествују студенти факултета 
политичких наука из Београда, Подгорице и 
Бањалуке, односно Факултета 
организационих наука из Београда, 
одлучили да ове догађаје организују на југу 
Српске. 

„Још драже ми је што прва група од око 
250 студената факултета политичких наука, 
који сутра завршавају „Политијаду‟, има 
само лијепе утиске о Требињу. Вјерујем да 
ће такве утиске понијети и око 1.200 
студената ФОН-а“, навео је Ћурић. 

Он је казао да Требиње постаје 
препознатљиво туристичко мјесто у 
региону, а доказ су и ови догађаји, који су 

међу највећим студентским окупљањима на 
Универзитету у Београду. 

Предсједник студентског парламента ФПН-а 
у Београду Мирослав Дешић рекао је да се 
осјећају као код своје куће. 

„Први пут смо у Требињу и засигурно ћемо 
се поново вратити“, навео је Дешић. 

Обрен Томоњић  испред Факултета 
оганизационих наука казао је да су 
одушевљени гостопримством цијелог града. 

„Никада нам се до сада није догодило, 
а већ годинама уназад организујемо 
ове догађаје, да нас је угостио неко од 
представника локалних власти. Заиста 
смо одушевљени“, навео је Томоњић . 

Према његовим ријечима, када су студенти 
чули да је организација „Менаџеријаде“ у 
Требињу интересовање је веома порасло, 
па је више од 100 студената морало да 
тражи сопствени смјештај и организује 
лични превоз до Требиња, јер су сви 
капацитети Града сунца попуњени. 

Он је казао да његова група долази у 
сриједу и у „Граду Сунца“ ће остати до 
недјеље. 
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Ћурић пожелио Николини Милић 
успјех на припремама за 
Европском првенству и 
Олимпијским играма 

11. маја 2021. 

 

Градоначелник Мирко Ћурић уприличио је 
пријем за кошаркашицу Николину Милић, 
која је са „Авенидом“ освојила шпанску 
лигу и друго мјесто у Евролиги. 

Ћурић је рекао да је поносан шо је наша 
суграђанка веома успјешна и што својим 
наступима на шпанској и европској сцени 
доприноси и промоцији свог града. 

„Кад неко млађи види овако успјешне 
спортисте то и њега подстакне да буде 
још бољи, да тренира, да се 
усавршава и да постане шампион као 
Николина“, навео је Ћурић. 

Он је истакао да је Николина примјер 
успјешног спортисте и да ће у Граду увијек 
имати подршку. 

Кошаркашица Николина Милић, која је 
поникла у ЖКК „Требиње 03“, данашњем 
„Леотару 03“, рекла је да ће након 
неколико дана одмора у Требињу 
наставити са припремама са 
репрезентацијом Србије. 

„Сада идемо на Златибор, гдје ћемо се 
припремати за два велика такмичења 
– Европско првенство у Валенсији и 
Олимпијске игре у Токију“, додала је 
Николина. 

Она се захвалила Ћурићу на пријему и 
рекла је поносна што има прилику да 
представља Требиње на овако великим 
такмичењима. 

Званично укинута путарина ка 
Херцег Новом – Цвијановић и 

Кривокапић најавили и 
интегрисани гранични прелаз 

11. маја 2021. 

 

Предсједник Републике Српске Жељка 
Цвијановић и премијер Црне Горе Здравко 
Кривокапић озваничили су данас укидање 
путарине на путном правцу између 
Tребиња и Херцег Новог. 

Предсједник Цвијановић изјавила је да је 
укидање путарине на путном правцу 
између Tребиња и Херцег Новог велики 
подухват у функцији боље сарадње, 
разумијевања и олакшица за грађане и 
привреду. 

Цвијановићева је рекла да укидање 
путарине много значи у финансијском 
смислу посебно за грађане или привреду 
локалног карактера с обзиром на то да су 
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то људи који чешће прелазе границу и 
одлазе на црногорорско приморје. 

„Ми смо упућени једни на друге и ово је 
начин да покажемо да та упућеност не 
смије да трпи било какву баријеру. Заиста 
сам захвална, мислим да је ово велики 
гест“, истакла је Цвијановићева 
новинарима на граничном прелазу 
Ситница, гдје је озваничено укидање 
путарине. 

Цвијановићева је истакла да веома цијени 
овај гест Црне Горе, који ће много значити 
и за грађане и привреду. 

„Ово је гест који се уклапа у наше добре 
пријатељске односе у којима желимо да 
уклањамо баријере, а не да их постављамо. 
Мислим да је ово прави начин да се тако 
нешто постигне“, рекла је Цвијановићева. 

Предсједник Владе Црне Горе Здравко 
Кривокапић рекао је да је укидање наплате 
путарине на магистралном путу Требиње-
Херцег Нови велики искорак и добар знак 
који указује на почетак изузетне сарадње 
Црне Горе и БиХ. 

„Данас је још један диван дан и ово 
представља велики искорак који смо 
успјели да направимо у кратком 
временском периоду“, рекао је Кривокапић 
новинарима на граничном прелазу 
Ситница, гдје је са предсједником 
Републике Српске Жељком Цвијановић 
озваничио укидање наплатне рампе на 
магистралном путу Требиње-Херцег Нови. 

Он је истакао да данас, пред почетак 
туристичке сезоне, најављују да грађани 
Херцег Новог и Tребиња, који имају 
највеће бенефите од укидања плаћања ове 
путарине, као и сви остали који долазе на 
црногорско приморје, на овом путу неће 
више плаћати путарину. 

Кривокапић је напоменуо да се од 30. 
августа прошле године, када се десила 
почетна слобода у Црној Гори, која је 

верификована и изборима у Херцег Новом, 
управо на територији Херцег Новог на овај 
начин показује да је владавина претходног 
режима у Црној Гори довела до оваквог 
ограничења према грађанима, који, како је 
рекао, не смију да се дијеле без обзира 
којој нацији, вјери припадају или за кога 
гласају. 

Он је најавио и да ће ускоро четири 
гранична прелаза између Црне Горе и БиХ 
бити претворена у интегралне прелазе, као 
и да ће на свим граничним прелазима 
између двије земље бити успостављени 
скенери који ће по скраћеној процедури 
вршити провјеру транспорта роба из обје 
земље. 

Озваничењу су присуствовали и министар 
спољне трговине и економских односа у 
Савјету министара Сташа Кошарац, 
градоначелник Tребиња Мирко Ћурић и 
предсједник Општине Херцег Нови Стеван 
Катић. 

Пријатељи из Звечана и Језера у 
посјети Требињу 

12. маја 2021. 

 

Градоначелник Мирко Ћурић разговарао је 
данас са предсједником Општине Звечан са 
Косова и Метохије Иваном Тодосијевићем и 
начелником Општине Језеро Снежаном  
Ружичић. 
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Током састанка је још једном истакнута 
добра сарадња између нашег Града и ове 
двије локалне заједнице, а гости су посјету 
Требињу искористили и да присуствују 
прослави празника посвећеног Светом 
Василију Острошком и Тврдошком у 
његовом родном селу Мркоњићи у Поповом 
пољу. 

Ћурић је пријатељима нашег града уручио 
по икону Светог Василија са благословом 
Манастира Завала, те по примјерак 
званичне монографије Града Требиња. 

Предсједник Звечана је градоначелнику 
Ћурићу уручио ливену скулптуру цара 
Лазара и традиционало вино и бокал из 
овог краја. 

У Мркоњићима прослављен 
Свети Василије Острошки и 

Тврдошки 

12. маја 2021. 

 

У новоизграђеном Духовном центру у селу 
Мркоњићи служена је Света архијерејска 
литургија поводом празника посвећеног 
Светом Василију Острошком и Тврдошком 
чудотворцу, коју су предводиле владике 
западно-амерички Максим и захумско-
херцеговачки и приморски Димитрије. 

 

Овогодишња прослава овог великог 
празника обиљежена је у присуству 
великог броја вјерника из свих крајева 
Херцеговине, те из сусједне Црне Горе и 
Хрватске. Посебно импозантно изгледа 
новоизграђени Духовни центар, у коме ће 
од данас стално боравити дио монахиња из 
Манастира Светог Петра и Павла код 
Требиња. 

Игуманија Петропавловог манастира мати 
Павла рекла је ће у оквиру Духовног 
центра у Мркоњићима бити женски 
манастир, због чега јој је веома драго што 
су на данашњи празник дошли владика 
Максим који се у Требињу и замонашио, 
предсједник Републике Српске Жељка 
Цвијановић и градоначелник Мирко Ћурић. 

„Духовни центар почиње устројством 
богослужбеног живота. Надам се да 
ћемо успјети да реализујемо све оно 
што смо замислили. Потребна нам је 
духовна подршка, а свака друга ће 
онда доћи сама од себе“, навела је мати 
Павла. 

Градоначелник Мирко Ћурић је истакао да 
се данас обиљежава 350 година од 
упокојења једног од најпоштованијих 
светитеља православне цркве, чије се 
свете мошти налазе у Манастиру Острог у 
Црној Гори и над којим се дешавају бројна 
исцјељења и чуда. 

Он је рекао да је на изградњи Духовног 
центра у Мркоњићима завршена прва фаза 
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радова, коју су заједнички финансирали 
Влада Републике Српске, Влада Србије и 
Град Требиње. 

„Овдје нећемо стати и изградићемо 
још већи, али и духовно снажнији 
православни центар како би долазили 
сви вјерници који поштују и моле се 
острошког чудотворца“, додао је Ћурић. 

Према Ћурићевим ријечима, у наредној 
фази радова слиједи изградња видиковца 
за који је већ потписан уговор и за који су 
обезбијеђена средства, а чија ће изградња 
значајно бити олакшана јер су мјештани ти 
који су дали земљу. 

„Онда нам још преостају изградња 
конака и паркинга“, навео је Ћурић. 

 

Предсједник Републике Српске Жељка 
Цвијановић је рекла да је срећна што је у 
претходном периоду, кроз институције на 
позицијама на којима је била, могла да 
учествује и допринесе постојању 
величанственог Духовног центра 
Мркоњићи. 

Цвијановићева је казала и да јој је драго 
што је локална власт у Требињу овај 
пројекат истакла као један од приоритета, 
који је данас добио своју функцију. 

„Милсим да је ово мјесто гдје се 
проналази баланс између духовоног и 
материјалног и драго ми је што овај 
велики празник могу да подијелим са 

народом Херцеговине“, истакла је 
Цвијановићева. 

Предсједник Црквеног одбора села 
Мркоњићи Раде Бошковић рекао је да је 
поносан на све изграђено у Мркоњићима, 
наводећи да је захвалан вјерном народу 
што је изградио Духовни центар. 

Првој литургији у новоизграђеном 
Духовном центру присуствовали су и 
директор Републичког секретаријата за 
вјере Драган Давидовић и генерални 
директор „Електропривреде Републике 
Српске“ Лука Петровић. 

Духовни центар Мркоњићи вриједан је око 
2,5 милиона КМ, а средства су 
обезбиједиле владе Републике Српске и 
Србије и Град Tребиње. 

Градоначелник поводом Дана 
породице посјетио вртић „Наша 

радост“ 

14. маја 2021. 

 

Поводом Међународног дана породице, 15. 
маја, градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
данас је посјетио вртић „Наша радост“, 
дружио се са малишанима и уручио им 
пригодне поклоне. 

„Од дјеце све почиње. Морамо имати јаку 
породицу да би било шта у друштву 
направили. Ако имамо јаку породицу, 
имамо и јак град и јаку републику. У 
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Требињу смо у посљедње вријеме много 
радили на значају породице и трудили се 
да уведемо неке нове програме. Ти 
програми су добро прихваћени, а ми смо ту 
да послушамо и критике – ако нешто није у 
реду, да промијенимо, да би било још 
боље“, рекао је градоначелник Требиња. 

Он је додао да се нада да ће упркос 
пандемији вируса корона породица и даље 
јачати. 

Према ријечима Слађане Скочајић, 
начелнице градског одјељења за културу, 
породицу, омладину, спорт и образовање – 
породица увијек заузима прво мјесто. 

„То је био један од разлога зашто смо 
Одјељењу за друштвене дјелатности 
промијенили назив. Хоћемо да покажемо 
људима да ми јесмо друштвени сервис, али 
прије свега – за породицу, па се онда 
можемо осталим стварима посветити“, 
појаснила је она. 

Јања Ћапин, директор вртића „Наша 
радост“ каже да ова установа наставља са 
промовисањем породичних вриједности. 

 

„Имамо свакодневну сарадњу са 
родитељима. Друга смо породица за дјецу 
која бораве овдје,  а не само мјесто за 
игру. Један смо од ријетких вртића који су 
радили стално, и у пандемији, у складу са 
прописаним мјерама. Трудимо се да 
ослушкујемо потребе и дјеце и родитеља и 

да задржимо квалитет васпитног процеса“, 
казала је Ћапин. 

„Караван културе говора“ први 
пут у Требињу 

17. маја 2021. 

 

У оквиру пројекта „Караван културе говора“ 
који организује београдско удружење 
„Изражајност“ одржана је радионица у 
Градској управи, под покровитељством 
Министарства просвјете и културе 
Републике Српске и Града Требиња. 

Један од оснивача овог Удружења, 
Слободан Роксандић истакао је да су они 
приликом ове посјете послали двије важне 
поруке –„СТОП поштапалицама“ која се 
тиче употребе ријечи и бројне савјете за 
ученике како да не буду монотони током 
школских часова. 

„Процењује се да српски језик има пола 
милиона речи, а ми према статистици 
користимо свега око 2.000 и то је 
поражавајуће. Децу у фази 
основношколског и средњошколског 
узраста је најважније подсећати да је 
култура говора важна за успех у животу, ма 
чиме се они баве. Кад год се сретнемо са 
њима дамо им низ техника, како да се 
боље усмено изражавају кроз живот, али у 
разговору са њима их подсетимо да је 
независно од тога да ли ће у животу бити 
лекари, адвокати или било шта друго, 
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веома важно да се добро изражавају“, 
рекао је Роксандић. 

Милан Босиљчић, један од оснивача 
удружења „Изражајност“ нагласио је да ово 
Удружење има за циљ дизање свијести о 
култури говора, те да ће своје радионице 
спроводити у седам градова Републике 
Српске. 

„Осим Требиња, били смо и у Бањалуци, 
Добоју, Источном Сарајеву, Брчком и 
Приједору. Караван културе подразумева 
дводневне активности, преподне су 
радионице са ученицима где они имају 
прилику да излажу и добију сугестије, да 
препознамо добре и лоше говорне навике, 
а увече је стручна трибина“, додао је 
Босиљчић. 

Градоначелник Требиња, Мирко Ћурић 
рекао је да је због поштовања 
епидемиолошких мјера број ученика који 
присуствују овој радионици нажалост 
ограничен. 

„Град Требиње ће у зависности од 
интересовања и квалитета овог пројекта, у 
шта не сумњамо, потрудити да подстакне 
више општина из Републике Српске да сви 
то на неки начин подржимо. Сматрамо да је 
култура говора јако важна и овакви и 
слични пројекти имају пуну подршку Града 
Требиња“, казао је Ћурић. 

Један од учесника радионице била је и 
ученица Хелена Брајић, добитник награде 
на литерарном конкурсу са темом „Значај 
Српској језика и књижевности у очувању 
идентитета Републике Српске“. 

„Свјесни смо да је комуникација сведена на 
онлајн платформу и да нам је драже 
„куцкати‟ поруке користећи бројне 
скраћенице и стране ријечи, а немамо 
прилику да будемо упућени на који начин 
ми можемо помоћи да култура 
комуникације и аргументованог дијалога 
заживи“, истакла је Брајић. 

У оквиру пројекта сутра ће у 19 часова у 
кино сали Културног центра Требиње бити 
одржана стручна трибина, на којој ће 
говорити проф. др Драгомир Козомара са 
Филолошког факултета Бања Лука, мастер 
комуниколог Слободан Роксандић, а 
хуманитарни радник Арно Гујон обратиће 
се присутнима путем видео поруке. 

Скупштина Града – Није 
подржана информација о стању 

безбједности, суфицит 1,37 
милиона КМ 

18. маја 2021. 

 

Скупштина града Требиња на данашњем 
засједању одбацила је извјештај 
Полицијске управе Требиње о стању 
безбједности за друго полугодиште 2020. 
године, те умјесто извјештаја – једногласно 
усвојила пет закључака, којима се 
изражава забринутост и незадовољство 
безбједносном ситуацијом, тражи веће 
ангажовање, присуство и додатно 
кадровско оспособљавање полиције, те 
ефикаснији рад суда и тужилаштва. 

Незадовољство градске скупштине – како је 
наведено у закључцима које је испред 
партија скупштинске већине предложио 
одборник СНСД-а Лука Петровић – 
узроковано је порастом кримининалитета и 
извршења већег броја кривичних дјела, 
посебно случајева паљења приватних 
аутомобила, а која су озбиљно нарушила 
повјерење грађана. 
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„Скупштина града Требиња позива МУП РС 
и ПУ Требиње да ангажују све расположиве 
кадровске и друге ресурсе у циљу 
расјетљавања кривичних дјела из 
претходног периода, односно да открију и 
идентификују њихове почионице и 
налогодавце – посебно имајући у виду 
учестале случајеве паљења приватних 
аутомобила, које су узнемириле јавност и 
повећале осјећај несигурности на подручју 
града“, наведено је у другом закључку. 

Скупштина града, трећим 
закључком, сматра нужним повећање 
присуства полиције на улицама Требиња, 
односно насељима гдје су учестале појаве 
паљења приватних аутомобила и извршења 
других кривичних дјела, посебно у 
вечерњим и раним јутарњим часовима, 
када присуство полиције може имати 
превентивни карактер. 

Скупштина је четвртим закључком позвала 
МУП да додатно кадровски оспособи 
Полицијску управу Требиње, пријемом 
новог или прерасподјелом постојећег 
полицијског кадра из других дијелова 
Српске, чиме би се повећало повјерење 
грађана у институције система, посебно 
полиције. 

Подршку скупштине једногласно је добио 
и закључак опозиције у којем се од 
тужилаштва и суда тражи да у што 
скоријем року заврше све процесне 
радње везане за безбједност у граду и о 
томе обавијесте Скупштину града Требиња. 

Потребну већину гласова нису добили 
предложени закључци опозиционих партија 
у којима се од МУП Српске тражило да 
позове на одговорност руководиоце 
Полицијске управе Требиње, те захтјевало 
заказивање тематске сједнице Скупштине 
града о стању безбједности. 

Тренутна безбједносна ситуација у 
Требињу није задовољавајућа, прије свега 
тражимо да се расвијетле протекли 

догађаји и да се починиоци процесуирају. У 
интересу власти нису ни паљевине ни 
други немили догађаји. Закључци са 
данашње сједнице Скупштине Града нису 
усмјерени ни против кога, наша намјера је 
да се изнађу рјешења, да би грађани били 
што безбједнији. 

Ово је на конференцији за новинаре у 
паузи скупштинског засједања изјавио 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић. 

Он је навео да је градска управа спремна 
да уложи додатна средства из буџета, како 
би све главне саобраћајнице у граду и 
најфреквентније раскрснице у приградским 
насељима биле покривене видео надзором. 

“Град ће за те намјене обезбиједити 
додатна средства, желимо да се побољша 
видео надзор, да камерама покријемо 
главне раскрснице у центру и 
најфреквентније у приградским 
дијеловима, уз приједлог људи од струке, 
како би грађани Требиња, као  и бројни 
туристи који посјећују наш град били 
безбједни јер је безбједност, послије 
здравља наших суграђана, на првом 
мјесту”, казао је Ћурић, додајући да су, 
према информацијама којима располаже, у 
функцији све постојеће камере у граду. 

Командир Полицијске станице 
Требиње Веселин Милићевић у завршној 
ријечи казао је да утисак о нарушеној 
безбједности стварају медији који 
случајевима паљења аутомобила придају 
посебан значај, да је ријеч о појединачним 
догађајима који не могу значајније утицати 
на стање безбједности, као и да су неки од 
ових случајева већ расвијетљени. 

Упркос тешкој години БУЏЕТ ЗА 2020. 
ИЗВРШЕН СА СУФИЦИТОМ 

Скупштина града Требиња усвојила је на 
петој сједници извјештај о извршењу 
буџета за 2020. годину, по којем су укупна 
реализована средства износила 36.023.000 
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марака, што је за 12,3% више од плана 
буџета, а фискална година завршена је са 
суфицитом од 1.378.000 КМ. 

Градоначелник Требиња Мирко 
Ћурић казао је да је ријеч о изузетном 
успјеху с обзиром на то да је у години иза 
нас пандемија драматично отежала услове 
привређивања, да је упркос томе Градска 
управа измирила све текуће обавеза према 
корисницима, социјалним и развојним 
програмима и планираним инвестицијама, 
при чему није искористила ни могућност да 
одложи обавезе по ранијим кредитним 
задужењима. 

Подршка извјештају о раду 
градоначелника и Градске управе 

Скупштина града Требиња усвојила је на 
данашњој сједници извјештај о раду 
градоначелника и Градске управе за 2020. 
годину. 

Упркос ванредним околностима због 
пандемије ковида-19, како је наведено у 
извјештају који је одборницима представио 
градоначелник Мирко Ћурић – контролом и 
рационализацијом потрошње, у години из 
нас обезбијеђено је редовно 
функционисање градске администрације, 
измиривање текућих обавеза и 
извршавање послова из њене надлежности, 
а уз провођење мјера заштите здравља 
грађана, улагани су напори и на очувању 
привредног амбијента и радних мјеста. 

Од капиталних инвестиција у прошлој 
години завршени су радови на изградњи 
градске тржнице, система за наводњавање, 
система водоснабдијевања лијевом обалом 
Требишњице, тротоара у насељу Горица, 
реконструкцији пута Требиње-Љубиње, те 
настављени радови на изградњу Духовног 
центра Мркоњићи и поплочавању Старог 
града. 

У области социјалне политике, Градска 
управа настојала је да реализује редовне 

програме помоћи руралном подурчју, 
борачким категоријама, пензионерима, 
студентима и школарцима, затим и 
програме пронаталитетне политике, а први 
пут су обезбијеђени и бесплатни уџбеници 
за основце родитеља лошијег материјалног 
стања. 

Град је био на услузи и локалној привреди 
– кроз пројекте подршке покретању и 
развоју властитог бизниса, запошљавања, 
самозапошљавања и волонтерања у 
привреди, подршке пољопривредним 
произвођачима – кроз материјалну и 
стручну помоћ, те додјелу земљишта у 
закуп, а ванредно, обезбијеђене су и 
субвенције пословним субјекти који због 
рестиктивних ковид мјера нису могли да 
раде, а који су ослобођени обавезе 
плаћања комуналне таксе, комуналне 
накнаде и закупнине за три мјесеца прошле 
године. 

У извјештају је истакнуто да је у 2020. 
години регистровано 60 нових 
предузетничких дјелатности, што потврђује 
да су се, упкрос сложеним околностима, 
мјере подршке локалној привреди показале 
ефикасним. 

Град је у години иза нас био подршка и 
пројектима Владе и јавних предузећа на 
подручју града – попут изградње 
затвореног базана, саобраћајнице до мале 
бране, уређења Мале поточине, прве фазе 
Источне обилазнице, али и припремним 
активностима на изградњи аеродрома и 
нове болнице. 

У данас усвојеном извјештају о раду 
Градског штаба за ванредне 
ситуације истакнуто је да је у години 
пандемије, градски штаб уложио велике 
напоре да заштити здравље становништва, 
уз велику одговорност и преданост служби 
заштите и спасавања, а у првом реду 
медицинских радника, чијој је 
пожртвованости у спасавању живота наших 
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суграђана, у извјештају и одборничкој 
расправи, одато посебно признање. 

Улагани су и напори на заштити радна 
мјеста кроз економске мјере – 
субвеционисања пословних субјеката 
погођених рестриктивним мјерама а по 
основу комуналних обавеза, за шта је из 
буџета града издвојено 70.000 КМ. 

Подршку већине одборника добили су и 
извјештаји о раду јавних предузећа 
„Водовод“ и „Комунално“, међутим, иако су 
разматрани, није било изјашњавања о 
извјештајима о раду јавних установа и 
предузећа чији је Град оснивач, јер је по 
пословнику у 20 часова скупштина морала 
да заврши рад. 

То ће бити прва тачка дневног реда у 
наставку засједања, које је заказано 
за понедјељак, 24. маја, са почетком у 10 
часова. 

Уз поменуту, пред одборницима ће бити 
још 23 тачке дневног реда. 

Подршка извјештају о раду 

градоначелника и Градске 
управе 

18. маја 2021. 

 

Скупштина града Требиња усвојила је 
на данашњој сједници извјештај о 
раду градоначелника и Градске 
управе за 2020. годину. 

Упркос ванредним околностима због 
пандемије ковида-19, како је наведено у 
извјештају који је одборницима представио 
градоначелник Мирко Ћурић – контролом 
и рационализацијом потрошње, у години из 
нас обезбијеђено је редовно 
функционисање градске администрације, 
измиривање текућих обавеза и 
извршавање послова из њене надлежности, 
а уз провођење мјера заштите здравља 
грађана, улагани су напори и на очувању 
привредног амбијента и радних мјеста. 

Од капиталних инвестиција у прошлој 
години завршени су радови на изградњи 
градске тржнице, система за наводњавање, 
система водоснабдијевања лијевом обалом 
Требишњице, тротоара у насељу Горица, 
реконструкцији пута Требиње-Љубиње, те 
настављени радови на изградњу Духовног 
центра Мркоњићи и поплочавању Старог 
града. 

У области социјалне политике, Градска 
управа настојала је да реализује редовне 
програме помоћи руралном подурчју, 
борачким категоријама, пензионерима, 
студентима и школарцима, затим и 
програме пронаталитетне политике, а први 
пут су обезбијеђени и бесплатни уџбеници 
за основце родитеља лошијег материјалног 
стања. 

Град је био на услузи и локалној привреди 
– кроз пројекте подршке покретању и 
развоју властитог бизниса, запошљавања, 
самозапошљавања и волонтерања у 
привреди, подршке пољопривредним 
произвођачима – кроз материјалну и 
стручну помоћ, те додјелу земљишта у 
закуп, а ванредно, обезбијеђене су и 
субвенције пословним субјекти који због 
рестиктивних ковид мјера нису могли да 
раде, а који су ослобођени обавезе 
плаћања комуналне таксе, комуналне 
накнаде и закупнине за три мјесеца прошле 
године. 
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У извјештају је истакнуто да је у 2020. 
години регистровано 60 нових 
предузетничких дјелатности, што потврђује 
да су се, упкрос сложеним околностима, 
мјере подршке локалној привреди показале 
ефикасним. 

Град је у години иза нас био подршка и 
пројектима Владе и јавних предузећа на 
подручју града – попут изградње 
затвореног базана, саобраћајнице до мале 
бране, уређења Мале поточине, прве фазе 
Источне обилазнице, али и припремним 
активностима на изградњи аеродрома и 
нове болнице. 

У данас усвојеном извјештају о раду 
Градског штаба за ванредне 
ситуације истакнуто је да је у години 
пандемије, градски штаб уложио велике 
напоре да заштити здравље становништва, 
уз велику одговорност и преданост служби 
заштите и спасавања, а у првом реду 
медицинских радника, чијој је 
пожртвованости у спасавању живота наших 
суграђана, у извјештају и одборничкој 
расправи, одато посебно признање. 

Улагани су и напори на заштити радна 
мјеста кроз економске мјере – 
субвеционисања пословних субјеката 
погођених рестриктивним мјерама а по 
основу комуналних обавеза, за шта је из 
буџета града издвојено 70.000 КМ. 

Подршку већине одборника добили су и 
извјештаји о раду јавних предузећа 
„Водовод“ и „Комунално“, међутим, иако су 
разматрани, није било изјашњавања о 
извјештајима о раду јавних установа и 
предузећа чији је Град оснивач, јер је по 
пословнику у 20 часова скупштина морала 
да заврши рад. 

То ће бити прва тачка дневног реда у 
наставку засједања, које је заказано 
за понедјељак, 24. маја, са почетком у 
10 часова. 

Уз поменуту, пред одборницима ће бити 
још 23 тачке дневног реда. 

Град наградио здравствене 
раднике који су радили на ковид 

одјељењима 

19. маја 2021. 

 

Град Требиње новчано је наградио 
здравствене раднике са ковид одјељења 
требињске Болнице и прва је локална 
заједница у Републици Српској која је на 
овај начин подржала медицинаре у њиховој 
борби са епидемијом вируса корона, рекао 
је градоначелник Мирко Ћурић. 
Ћурић рекао је новинарима да је Градска 
управа за ову сврху издвојила укупно 
47.320 КМ. 

Он је објаснио да су новчани износи 
исплаћени у износу од 30 КМ до 2.000 КМ, 
сходно данима које су здравствени радници 
провели на ковид одјељењима, а на основу 
приједлога из требињске Болнице. 

Ћурић је изразио наду да ће епидемија 
вируса корона ускоро бити завршена, те 
додао да је Градска управа увијек ту да 
подржи све који су дали допринос током 
епидемије. 

„Сходно нашим могућностима ми смо увијек 
ту да подржимо и сматрамо да треба наћи 
системско рјешење и да се у складу са 
доприносом људи награде“, рекао је Ћурић. 
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Град Требиње новчано је наградио 
здравствене раднике са ковид одјељења 
требињске Болнице и прва је локална 
заједница у Републици Српској која је на 
овај начин подржала медицинаре у њиховој 
борби са епидемијом вируса корона, рекао 
је градоначелник Мирко Ћурић. 
Ћурић рекао је новинарима да је Градска 
управа за ову сврху издвојила укупно 
47.320 КМ. 

Он је објаснио да су новчани износи 
исплаћени у износу од 30 КМ до 2.000 КМ, 
сходно данима које су здравствени радници 
провели на ковид одјељењима, а на основу 
приједлога из требињске Болнице. 

Ћурић је изразио наду да ће епидемија 
вируса корона ускоро бити завршена, те 
додао да је Градска управа увијек ту да 
подржи све који су дали допринос током 
епидемије. 

„Сходно нашим могућностима ми смо увијек 
ту да подржимо и сматрамо да треба наћи 
системско рјешење и да се у складу са 
доприносом људи награде“, рекао је Ћурић. 

Отворен други Самит енергетике 
у Требињу – Представници 

енергетског сектора, 
институција и компанија региона 

на једном мјесту 

20. маја 2021. 

 

У Требињу је данас почео 
други „Самит енергетике“ који је 
окупио стручњаке, научне раднике 
и представнике институција из 
сектора енергетике, привреде и 
индустрије земаља региона – БиХ, 
Србије, Хрватске, Црне Горе и 
Сјеверне Македоније. 

 

На овогодишњем регионалном пословном 
скупу о енергетским перспективама и 
одрживости производње енергије на 
западном Балкану, под слоганом „Хибридна 
енергетска будућност“, учествоваће више 
од педесет стручњака из регије. 

Мисија самита је да се постигне боља 
повезаност привреде, политике и науке, а 
фокус је на енергетској будућности 
Балкана, процесима транзиције, односно 
одмицање од фосилних горива према 
обновљивим изворима енергије и 
енергетској ефикасности. 

Планирано је седам панела а неке од тема 
су енергетске стратегије и енергетски 
климатски планови, градња нових 
енергетских капацитета, успостављање 
организованог тржишта електричне 
енергије, те развој потенцијала 
обновљивих извора енергије. 

Овогодишњем СЕТ присуствују и министри 
у Влади РС и Савјету министара БиХ Петар 
Ђокић и Сташа Кошарац, као и министар за 
капиталне инвестиције Црне Горе Младен 
Бојанић. 
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У име домаћина, генерални директор 
Електропривреде Републике Српске Лука 
Петровић је рекао да су се у Требињу 
састали струка и наука, комшије и 
пријатељи, да се размјењују искуства и 
знања о енергетској будућности западног 
Балкана. 

Петровић је истакао да су енергетски 
потенцијали у региону велики, али нису 
довољно искориштени, те да је на 
актерима да граде међусобне релације и 
буду далековиди за нова енергетска 
рјешења, како би заједничким радом и 
сарадњом у тој области сви на овом 
простору могли да напредују и остваре 
већи профит. 

Учеснике и госте поздравили су и министар 
спољне трговине и економских односа 
БиХ Сташа Кошарац и градоначелник 
Требиња Мирко Ћурић, док је самит 
званично отворио министар енергетике и 
рударства у Влади Српске Петар Ђокић. 

Ћурић је истакао да му је част да поздрави 
учеснике Самита енергетике у име 
града домаћина – Требиња: „Са 
нестрпљењем чекам прве панеле да чујемо 
поруке људи од струке, али исто тако да 
људи који су на челу `Електропривреде 
Републике Српске` и свих предузећа на 
подручју Републике Српске презентују шта 
су њихови планови, шта је то што су 
урадили у претходном периоду и шта ће 
урадити у наредном периоду“, рекао је 
градоначелник Ћурић новинарима у 
Требињу након отварања Самита. 

Министар Ђокић је истакао да је Република 
Српска ставила област енергетике на прво 
мјесто – као своју највећу развојну шансу, 
те да је до 2035. године у плану да се у ову 
област инвестира 11,5 милијарди КМ. 

Додао је да је до сада у област енергетике 
инвестирано више од три милијарде КМ и 
да је у току реализација великих 
инвестиција. 

Одржан састанак 
градоначелника Требиња и 

Градишке 

21. маја 2021. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
одржао је данас састанак са 
градоначелником Градишке Зораном 
Аџићем. Састанак је одржан у Градској 
управи Требиње, а представници градова 
разговарали су о даљој сарадњи између 
два града. 

Градоначелници су размијенили искуства 
везано за пројекте и програме подршке 
које ове локалне заједнице спроводе, као и 
информације везано за инвестиције које су 
планиране у наредном периоду. 

„Требиње и Градишка већ дуже вријеме 
његују добре односе и сарадњу. Данас смо 
представили своје програме и размијенили 
искуства везано за инвестиције и пројекте 
које проводимо у својим локалним 
заједницама. Посебно смо говорили о оним 
пројектима и програмима који се директно 
односе на грађане, те програмима који се 
односе на социјално угрожене категорије“ 
– рекао је градоначелник Мирко Ћурић. 

Градоначелник Градишке Зоран Аџић 
изразио је задовољство због данашњег 
пријема у Градској управи и додао да је 
сарадња и размјена искустава са Требињем 
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значајна, те да ће она и у наредном 
периоду бити настављена. 

Требиње домаћин Шестог 
конгреса 34. огранка Америчког 
колеџа кардиолога за Србију и 

Републику Српску 

21. маја 2021. 

 

Чланови одбора за организацију Шестог 
конгреса 34. огранка Америчког колеџа 
кардиолога за Србију и Републику Српску 
посјетили су данас Градску управу Требиње 
и састали се са градоначелником Мирком 
Ћурићем. 

Шести конгрес 34. огранка Америчког 
колеџа кардиолога за Србију и Републику 
Српску биће одржан 18. и 19. јуна у 
Требињу, а како је речено, окупиће 
најеминентније стручњаке –  докторе 
специјалисте, љекаре, као и друге 
медицинске раднике. 

Како је градоначелник Требиња Мирко 
Ћурић истакао, организатори Конгреса 
имају пуну подршку Града да организују 
поменути догађај: „Одлука да се Конгрес 
одржи управо у нашем граду показатељ је 
да Требиње има изузетан капацитет и 
простор за развој конгресног туризма, што 
се и потврђује управо организацијом  
догађаја који ће окупити најзвучнија имена 
из свијета науке и медицине“, рекао је 
градоначелник, те додао да вјерује да ће 

догађај, уз поштовање свих 
епидемиолошких мјера, бити успјешно 
организован и да ће учесници, у пријатном 
амбијенту нашег краја, имати прилику да 
размијене стручна искуства, чују новости и 
остваре нове видове сарадње. 

Конгрес организује Огранак америчког 
колеџа кардиолога за Србију и Републику 
Српску, у сарадњи са Удружењем 
кардиолога Србије, Удружењем кардиолога 
Републике Српске и Америчким колеџом 
кардиолога. 

Нови видови сарадње између 
Требиња и Војводине – Сајам 
завичаја прилика да Требиње 

представи потенцијале у области 
туризма, привреде и културе 

21. маја 2021. 

 

Директор Фонда за избјегла, расељена 
лица и за сарадњу са Србима у региону 
Душко Ћутило и в.д. помоћника директора 
у Управи за сарадњу с дијаспором и Србима 
у региону, при Министарству спољних 
послова Републике Србије Николина 
Милатовић Поповић посјетили су Градску 
управу Требиње и састали се са 
градоначелником Мирком Ћурићем. 

Састанку су присуствовали и замјеник 
градоначелника Требиња Дражeн 
Бошковић, потпредсједник Скупштине 
града Ђорђе Миљановић, као и начелник 
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градског Одјељења за културу, породицу, 
спорт и образовање Слађана Скочајић. 

Учесници састанка размијенили су искуства 
те размотрили могућности сарадње које се 
односе на учешће Требиња на 3. Сајму 
завичаја, који се крајем године одржава у 
Новом Саду. Централна тема Сајма биће 
привреда, туризам и култура. 

Како је данас још речено, учесници 
састанка су разговарали и о припреми 
документа Споразума о сарадњи између 
градова Републике Српске и Војводине, 
којим би се проширила сарадња, а који би 
већ сљедеће године могао бити спреман за 
потписивање. 

За пројекте удружења грађана 
из градског буџета 65.000 КМ 

25. маја 2021. 

 

Градоначелник Мирко Ћурић потписао је 
данас уговоре о финансирању 20 пројеката 
удружења грађана и фондација са подручја 
нашег града. 

Ћурић је уговоре потписао са 
представницима удружења која су 
конкурисала са пројектима из области 
културе, науке и друштвене бриге о 
младима, односно из области здравствено-
инвалидске заштите. 

„За ове намјене је из градског буџета 
издвојено око 65.000 КМ, а преостало је 
још  око 15.000 КМ. Поновљени су позиви 
јер су поједина удружења погрешно 
попунила формуларе, па из тог разлога 
овог пута нису подијељена сва предвиђена 
средства“, казао је Ћурић. 

Он је казао да ће манифестације које 
организују требињска удружења бити 
подржана и са републичког нивоа, али и 
кроз пројектне позиве Србије. 

Предсједник удружења „Бебе“ Снежана 
Мисита рекла је да ова подршка Града пуно 
значи за све породице које се лијече од 
стерилитета. 

„Али не смијемо да заборавимо и сваки вид 
подршке од стране градоначелника Ћурића 
који нам увијек изађе у сусрет када су у 
питању средства за вантјелесну оплодњу, 
односно за семинаре еминентних 
стручњака за наше будуће родитеље“, 
навео Мисита. 

На подручју Требиња ово удружење броји 
146 малишана, што је око шест школских 
одјељења. 

Предсједник књижевног удружења „Сусрет“ 
Милана Бабић казала је да подршка Града 
значи у сваком смислу. 

„Наш овогодишњи пројекат је „Вече руског 
филма и поезије‟. Правимо једну велику 
промоцију града“, навела је Бабићева. 

Старјешина Одреда извиђача „Требиње“ 
Небојша Ратковић навео је да ће ове 
године уз подршку Града реализовати 
пројекат „Извиђачи – боравак у природи“. 

Он је истакао да ће организовати 
седмодневни камп за дјецу, те више излета 
са циљем да се млади одвоје од рачунара и 
мобилних телефона. 
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Први пут у Требињу – Почиње 
припремна настава за студенте у 

организацији Града 

26. маја 2021. 

 

Свршени средошколци из нашег града који 
намјеравају да упишу факултет ове године 
имају прилику да похађају припремну 
наставу за пријемне испите и наставак 
школовања – кроз програм који је 
организовала Градска управа. 

Настава се изводи из седам предмета, а 
пријавило се 50 матураната који се 
спремају да упишу факултете. 

Програм се први пут реализује у Требињу, 
а можда је и јединствен у окружењу, кажу 
у Градској управи. 

„Највеће интересовање је за математику и 
хемију. Циљ је да будући студенти буду 
спремнији за овај период школовања и 
постижу боље резултате. Надам се да ће 
сви да положе пријемне испите и да ће као 
будући академци свима нама бити на 
понос“, истакао је градоначелник 
Требиња Мирко Ћурић, који је данас 
посјетио школарце на настави и пожелио 
им успјешан рад. 

Професор Хемије Анка Божић сматра да је 
иницијатива Градске управе итекако 
добродошла – и ученицима и њиховим 
родитељима. Нада се да је ово само 

почетак једне добре праксе, која ће се 
наставити и у наредним годинама. 

„Настава ће им вјероватно значити пуно 
зато што је у посљедње вријеме извођена 
„онлајн‟. То се осјетило по резултатима – 
сваки повратак у учионицу након „онлајн‟ 
наставе био је велико разочарење“, истиче 
Божићева. 

Задовољство не крију ни ученици. 

„Сјајна идеја што смо добили прилику да се 
у свом граду припремамо за тако важан 
испит за нас“, каже Јован Илић, један од 
полазника припремне наставе из Хемије и 
Биологије, који планира да упише 
стоматолошке студије у Београду. 

Исте предмете на припремној настави 
похађа и Милица Милошевић, која је своју 
шансу препознала на студијима 
пољопривреде у Бањалуци. 

„Очекујем да ћу се адекватно припремити 
за пријемни испит, као и за остатак 
школовања“, каже Милица. 

У Tребињу ће бити формиран 
центар противпожарне заштите 

28. маја 2021. 

 

У Tребињу ће у наредном периоду бити 
формиран центар противпожарне заштите 
за обуку припадника ватрогасно-
спасилачких јединица, договорено је на 
састанку градоначелника Tребиња Мирка 
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Ћурића и директора Републичке управе 
цивилне заштите Милана Новитовића. 

Новитовић је изјавио новинарима да 
Републичка управа цивилне заштите у 
својој стратегији има план за три центра, 
према којем ће сједиште центра за обуку 
бити у Бијељини, за обуку спасилаца на 
води и под водом у Вишеграду и центра 
противпожарне заштите у Tребињу. 

„Центар противпожарне заштите не само 
да ће бити центар за обуку припадника 
ватогасно-спасилачких јединица из 
Републике Српске, него имамо жељу и циљ 
да то буде регионални центар и у тој 
сарадњи желимо подршку Србије, сектора 
за ванредне ситуације“, навео је 
Новитовић. 

Он је оцијенио да тај центар може бити 
регионално препознатљив у коме ће у 
вријеме пожарне сезоне бити стациониране 
све јединице које се баве противпожарном 
заштитом, а у Херцеговини ће у вријеме 
пожарне сезоне 60 до 100 људи провести 
на обукама и они ће бити додатни 
капацитет. 

Градоначелник Tребиња Мирко Ћурић 
подсјетио је да током пожарне сезоне 
највише пожара погоди требињско 
подручје, те изразио задовољство што ће у 
овом граду бити центар за обуку. 

Ћурић је рекао да је ово вишемилионски 
пројекат у коме ће учествовати и остале 
земље из региона, те да су почеле 
активности у вези с тим. 

Вршилац дужности помоћника министра 
унутрашњих послова Србије и начелник 
Сектора за ванредне ситуације Лука 
Чаушић рекао је да је на данашњем 
састанку разматрано питање будуће 
сарадње ових служби Српске и Србије, те 
на који начин Сектор за ванредне ситуације 
може да помогне Републичкој управи 
цивилне заштите да буде још ефикаснија. 

„Идемо у правцу договарања заједничких 
обука и вежби“, додао је Чаушић. 

Са великим очекивањима у нову 
туристичку сезону: Дајмо сви 

допринос, будимо добри 
домаћини 

31. маја 2021. 

 

Требиње много очекује од предстојеће 
туристичке сезоне, која ће – према свим 
процјенама и анализама – бити једна од 
најбољих до сада, поручио је вечерас 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић. 

На свечаности у „Граду сунца“, којом је 
озваничен почетак љетње туристичке 
сезоне у нашем граду, Ћурић је казао да је 
мај био изузетно успјешан за туристичку 
привреду – када се након дуго времена у 
Требињу поново тражио кревет више. 

То је знак да се живот, упркос још 
присутној сјени пандемије, враћа у 
нормалу, додао је Ћурић – најавивши да 
Требињце и њихове госте ове године 
очекује богато културно љето, са 
традиционалним фестивалима и бројним 
другим садржајима и програмима. 

„Требиње је препознато као туристички 
град у региону у који се радо долази јер ни 
на једном мјесту нећете наћи тако складан 
однос – медитеранске климе, очуване 
природе, богатства културно-историјских 
споменика, врхунске гастрономске понуде и 
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гостопримства домаћина. Управо су то 
предности које наш град стављају на 
заслужену лидерску позицију и од нас 
траже да будемо – иновативни, да градимо 
нове садржаје и пратимо свјетске 
трендове“, истакао је Ћурић. 

Зато, поручио је градоначелник, сви 
заједно треба да радимо још више – 
туризам захтијева улагања и одговоран 
приступ свих туристичких радника, а 
професионализација туристичке привреде 
и њено брендирање биће један од 
приоритета у наредном периоду. 

„Требиње израста у озбиљно туристичко 
мјесто, а то од нас захтијева нове 
стандарде, нове обрасце понашања, нове 
идеје и још већи квалитет свих услуга… 
Дајмо сви допринос надолазећој 
туристичкој сезони, својим примјером 
покажимо однос према туризму, свом граду 
и сваком госту који нас посјети – будимо и 
овог љета добри домаћини“, поручио је 
градоначелник Требиња на свечаности, 
приређеној за раднике и предузетнике из 
туристичког сектора нашег града, којој су 
као гости присуствовали и представници 
туристичких организација Београда и 
Ваљева. 

Ћурић је рекао да ће домаћин 
овогодишњег отварања туристичке сезоне 
Град Сунца, позивајући остале туристичке 
привреднике да се јаве Одјељењу за 
туризам, пољопривреду и предузетништво 
да и они, у складу са својим могућностима, 
буду домаћини неком сличном догађају 
који ће промовисати требињске туристичке 
потенцијале. 

Предсједник Пословног система 
„Свислајон“ Родољуб Драшковић казао је 
да је протекла деценија препородила град, 
у туризму и свим другим областима живота 
и привређивања, а све захваљујући у 
првом реду нашем народу – поштеним, 
радним и добрим домаћинима. 

„Вратио сам се у Херцеговину да заједно са 
својим народом градим. Иде нам од руке – 
сваке године отворамо  нове инвестиције. 
Бисер наш је Град сунца, са свим 
садржајима који су потребни савременом 
човјеку. Вјерујем већ данас да је највећи 
дио Европе чуо за Требиње – ту 
медитеранску љепотицу, и да је заиста 
ријеткост срести толико садржаја на једном 
мјесту као што то пружа ово наше 
херцеговачко поднебље“, казао је 
Драшковић. 

Новитети у туристичкој понуди 

Жарко Вицо из Туристичке организације 
града Требиња казао је новинарима да 
резултати у предсезони – посебно они у 
вријеме првомајских празника – обећавају 
успјешну љетњу туристичку сезону, која би 
по резултатима могла бити приближна оној 
рекордној из 2019. године. 

Охрабрује и поновни долазак туриста из 
земаља ван нашег региона, што – нада се 
Вицо – у мјесецима пред нама неће бити 
само спорадичан случај. 

Град Требиње и Туристичка организација, 
додаје он, опредијељени су да туризам 
буде из године у годину развијенији и 
организованији – а развоја нема без 
креирања нових туристичких производа. 

„Један од новитета за ову годину је – 
циклотуризам, односно обилазак руралних 
подручја града бициклом у пратњи 
лиценцираних туристичких водича. Затим, 
ове године у понуди је и дегустација 
аутохтоних херцеговачких производа на 
баркама на Требишњици“, казао је Вицо. 

 

 

 

 


