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Импресум: 
 
 

„Градски билтен“ је електронски 
информатор Градске управе 

града Требиња. Излази мјесечно. 
Билтен припрема Канцеларија за 

са јавношћу 
 

Адреса: 
Вука Караџића бр. 2 

Требиње 89 101 
Босна и Херцеговина 

 
Ел. пошта: 

grad@trebinje.rs.ba 
Телефон: 

+387 59 273 460 
Факс: 

+387 59 260 742 
http://www.trebinje.rs.ba 
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Настава у требињским школама 
почела – Градоначелник 
поздравио првачиће 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић  
посјетио је требињске основне школе 
и првачићима пожелио успјешан 
почетак школовања. Успјешан полазак у 
школу пожељели су и замјеник 
градоначелника Слађана Скочајић и 
начелник Одјељења за друштвене 
дјелатности Зоран Милошевић. 

„Традиционално обилазимо првачиће. Ове 
године смо били у недоумици како то да 
организујемо с обзиром на епидемиолошку 
ситуацију. Одлучили смо да то буде испред 
школе, да им као мали знак пажње 
подијелимо поклоне,” рекао је Ћурић. 

Градоначелник је додао да ће се настава 
одвијати у складу са мјерама заштите од 
вируса корона те је изразио наду да неће 
бити проблема у провођењу наставе. 

“Надамо се да ће све проћи како треба, да 
неће бити случајева заразе. То је наша и 
жеља и нада, али ако буде, сматрамо да ће 
одговорни људи поступити како треба“, 
рекао је градоначелник. 

Директор Основне школе „Јован Јовановић 
Змај“ Дарко Јегдић каже да је настава 
организована у складу са препорукама 
надлежног министарства. 

Јегдић се захвалио градоначелнику и 
представницима Градске управе. 

„Захвалио бих се Градској управи на 
поклонима и на подршци сваке године и 
пожелио сву срећу нашим првачићима, али 
и свим ученицима. Надамо се да ће без 
обзира на тренутну епидемиолошку 
ситуцају ова година бити добра“, истакао је 
Јегдић. 

Родитељи првачића кажу да ће дјеца 
похађати наставу уз придржавање 
прописаних мјера. 

“Придржаваће се мјера уз наше савјете и 
савјете учитеља. Сигурни смо да ћемо 
издржати до краја ово и да ће и корона 
проћи ускоро па да се вратимо нормалном 
животу и раду“, рекао је један родитељ. 

Упркос томе што се због коронавируса 
настава ове године изводи другачије у 
односу на претходне године, на лицима 
малих првачића данас се могла видјети 
срећа и радост. 

„Свиђају ми се поклони, упознао сам 
другаре и биће ми лијепо у школи“, каже 
један првачић. 
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Састанак предсједника Савеза 
синдиката РС и градоначелика 
Требиња 

 

У Требињу је данас одржан састанак 
Синдиката локалне самоуправе, управе и 
јавних служби Републике Српске комe je  
присуствовала Ранка Мишић,  предсједник 
Савеза синдиката Републике Српске. 

У оквиру посјете Требињу,  Мишић се 
састала и са градоначелником Мирком 
Ћурићем са којим је разговарала о 
положају радника у Градској управи 
Требиње и актуелним питањима из области 
права запослених. Сарадња између 
руководства Града Требиња и синдиката 
радника оцијењена је позитивно. 

Предсједница Савеза синдиката РС 
нагласила је да су локалне самоуправе 
дужне да поштују права радника у складу 
сa правима дефинисаним законом. 

Мишић је на данашњем састанку похвалила 
пројекте Града Требиња који се проводе у 
циљу повећања стопе запослености. 

„Радује ме сваки пројекат који отвара нова 
радна мјеста. Требиње је регионална спона 
и свака врста улагања у Требињу 
рефлектује се и у Републици Српској. Драго 
ми је да чујем да је у 2019. години 
просјечна плата у Требињу била за 6% 

виша од просјечне плате у Републици 
Српској“, казала је Мишић. 

Она је похвалила и недавно проведени 
пројекат самозапошљавања, за који је Град 
Требиње издвојио 215.000 КМ, а путем кога 
је 27 лица добило средства у вриједности 
до 15.000 КМ како би започели властити 
бизнис. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
истакао је да Град, у оквиру политике 
запошљавања, има више стимулативних 
пројеката те да је већ јутрос корисницима 
програма самозапошљавања исплаћено 
60% средстава – како је раније дефинисано 
уговором. 

„Циљ Градске управе и синдиката јесте да 
радници имају већа примања, међутим 
чињеница је и то да тренутно, због 
коронавируса, имамо ситуацију да морамо 
водити рачуна и помоћи реалном сектору,“ 
рекао је данас Ћурић. 

 Градоначелник организовао 
пријем за учеснике Међународне 
сликарске колоније „Ластва“ 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
организовао је данас пријем за учеснике 
Међународне сликарске колоније „Ластва“ 
која је и ове године одржана у Требињу. 
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Међу учесницима су били академски 
сликари из региона, али и млади аутори 
који су на састанку са градоначелником 
пренијели позитивне импресије о Требињу, 
гостопримству и људима. 

Учесник колонијe, академски сликар Зоран 
Тешановић ис Сечња каже да је 
овогодишња колонија по свом квалитету и 
рејтингу једна од најзначајних на овим 
просторима. 

„Професионални ниво ове колоније се не 
доводи у питање, а оно по чему се колонија 
у Требињу издваја у односу на све друге на 
којима сам ја учествовао је та људска 
димензија, односно третман који овдје 
имамо од стране оргнизатора.“ 

Сликар Драган Деспотовић, који тренутно 
живи у Београду, а родом је из Пљеваља, 
каже да је преко двадесет година стварао у 
Холандији и да је учествовао у бројним 
иностраним колонијама, али да је 
требињска колонија свакако посебна за 
њега јер предстваља повратак коријенима. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
изразио је захвалност организатору и свим 
учесницима овогодишње колоније те 
истакао да Град Требиње, и поред 
пандемије вируса корона, настоји подржати 
важне културне манифестације и провести 
програме од јавног и културног значаја. 

Организатор колоније Радмила Лиздек 
каже да колонија сваке године окупља 
еминентне академске сликаре и младе 
умјетнике, али да је ове године због 
епидемиолошке ситуације број учесника 
нешто мањи. 

Лиздек је истакла и то да је, упркос мањем 
броју учесника, квалитет радова насталих 
током овогодишње колоније и даље на 
завидном нивоу те да ће сви радови бити 
изложени вечерас у Граду сунца, у 20.00 
часова. 

Скупштина усвојила извјештај о 
извршењу буџета и одлуку о 
оснивању „Слободне зоне 
Требиње“ – прве у Републици 
Српској 

 

У оквиру 34. сједнице Скупштине града 
Требиње усвојен је извјештај о извршењу 
буџета Града за првих шест мјесеци ове 
године. 

Према извјештају остварен је буџетски 
суфицит у висини од 2.310.854 КМ. 

В.д. начелника Одјељења за финансије у 
Градској управе Требиње Миро Гредо 
образложио је да упркос пандемији корона 
вируса, због које је дошло и до пада 
привредних активности и редовних прихода 
у буџету, те захваљујући рационалном 
управљању средствима и редукованој 
потрошњи, Град је успио да одржи 
стабилност буџета. 

Према његовим ријечима, укупни приходи и 
примици за нефинансијску имовину износе 
12.183.449 КМ, док укупни расходи и 
издаци за нефинансијску имовину износе 
9.872.595 КМ – што даје даје буџетски 
суфицит од 2.310.854 КМ. 

На данашњој сједници усвојени су 
извјештаји о стању дуга и издатим 
гаранцијама Града Требиња у првих шест 
мјесеци ове године у износу од 
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15.358.922,78 КМ, као и извјештај о 
кориштењу средстава буџетске ресерве за 
прву половину године. 

Начелник Гредо је рекао да су сва кредитна 
задужења редовно финансирана те је 
подвукао да Град није користио 
мораторијуме на кредите који су били 
одобрени због пандемије. 

Коментаришући буџетски суфицит, 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
осврнуо се на помоћ Владе РС, али и на 
рационалан однос у расподјели и 
потрошњи средстава у извјештајном 
периоду: 

„Суфицит је остварен, прије свега, 
захваљујући средствима Владе РС, 
која је помогла свим градовима и 
општинама, али и нашим 
домаћинским односом према новцу 
који нам је био на располагању. 
Штедјели смо, свјесни ситуације у 
којој се налазимо, зато хвала свим 
радницима градске управе и јавних 
установа и предузећа, који су 
поштовали донесене мјере. Близу смо 
приближно планираног, чињенице су 
да приходи нису остварени како је 
планирано, али је то било очекивано 
јер смо максимално изашли у сусрет 
привредницима, око пореза, 
комуналних такси, ренти, да им се 
пролонгирају уплате“. 

Градоначелник је додао да су у 
извјештајном периоду сви планирани 
програми уредно финансирани, а око 60 
програма је реализовано или настављено 
те се све преузете обавезе уредно 
измирују. 

“Испоштоване су субвенције за 
самозапошљавање, око 60 започетих 
програма смо реализовали или 
наставили, преузете обавезе смо већ 
добрим дијелом исплатили, 
наставићемо и у наредном периоду, а 

потрошићемо колико имамо 
средства”, рекао је Ћурић. 

Одборници су данас усвојили и одлуку 
о оснивању „Слободне зоне Требиње“ 
како би се привукле нове инвестиције 
и омогућиле различите олакшице и 
погодности домаћим и страним 
инвеститорима. Реализацијом ове 
одлуке Требиње ће добити прву 
слободну зону у Републици Српској. 

Одборници су усвојили и правилник о 
условима располагаља непокретностима у 
својини Града Требиња, одлуку о стављању 
ван снаге плана парцелације Индустријске 
зоне Горица и одлуку о инвестиционом 
пројекту од посебног економског интереса 
за локално економски развој. 

Усвојене су и приједлози одлука о начину 
финансирања набавке рефлектора на 
стадиону Полице и израде техничка 
документација за изградњу клиничко-
болничког центра који ће се финансирати 
из буџета Града. 

Као мјера подршке, усвојена је и Одлука о 
субвенционисању закупнине закупцима 
пословних простора који су у уговорном 
односу са Градом Требиње, а чији је рад 
забрањен усљед пандемије вируса корона. 

Такође, одлуком Скупштине продужена је 
могућност закупа простора и грађевинског 
земљишта са 30 година на максималних 50 
година. 

Одборници Скупштине града Требиња 
усвојили су одлуку о стављању ван снаге 
плана парцелације Индустријске зоне 
Горица, као и одлуку о инвестиционом 
пројекту од посебног економског интереса 
за локално економски развој. 

Скупштина је усвојила и информацију о 
стању безбједности на подручју Града 
Требиња за период од 1.1.-30.6.2020. г. 
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На лични захтјев дужности је разријешен 
в.д. начелник Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту Петар Влатковић, а на 
то мјесто именован је Миодраг Новокмет. 

Ћурић и Кошарац обишли 
локалитет будуће Слободне зоне 
Требиње 

 

Министар вањске трговине и економских 
односа БиХ Сташа Кошарац посјетио је 
данас Требиње и са градоначелником 
Мирком Ћурићем обишао локалитет на 
коме ће бити изграђена прва бесцаринска 
слободна зона у Републици Српској. 

Градоначелник Ћурић каже да се подручје 
планирано за слободну зону простире на 14 
хектара земље и да ће зона саобраћајно 
бити добро повезана, јер се налази поред 
трасе западне обилазнице у изградњи – 
која спаја магистралне путеве према 
Мостару и Дубровнику, а у њеној 
непосредној близини је планирана и 
изградња будућег аеродрома. 

Како је данас речено, Град Требиње и 
ресорно министарство ће већ наредне 
недеље отпочети поцедуре везано за 
формирање слободне зоне у Требињу, а 
потом ће упутити и писма намјере 
различитим компанијама. 

„Кључно је да ћемо у наредном периоду 
послати и писма намјере према свим 

извозно орјентисаним фирмама. Са 
господином Кошарцем договорили смо да у 
наредних десетак дана организујемо и 
састанак са компанијама који су 
заинтересоване – да видимо шта је то што 
они траже, али исто тако да покажемо шта 
смо ми спремни да понудимо, а трудићемо 
се да то буду најбољи могући услови“, 
рекао је Ћурић. 

Министар Кошарац је оцијенио да Требиње 
има повољан географски положај за 
формирање слободне зоне, јер се налази 
на граници са Европском унијом, у близини 
лука Плоче и Бар. 

„Радује ме чињеница да Градска управа 
води политику да се у Требиње 
концентришу респектабилне и кредибилне 
компаније које извозе своје производе. У 
том смо контексту закључили данас да 
ћемо – поред састанка тимова у вези са 
припремом документације за покретање 
поступка одобравања изградње слободне 
зоне – радити и са Спољнотрговинском 
комором БиХ на начин да позовемо све 
угледне компаније из Српске и Федерације 
БиХ које остварују спољнотрговински 
промет преко 50 посто да евентуално своје 
пословне интересе нађу овдје. Мислим да 
ће то бити снажан привредни импут за 
развој овога града“, рекао је Кошарац. 

Питања из домена формирања слободних 
зона налазе се у надлежности 
Министарства вањске трговине и 
економских односа БиХ, а како је Кошарац 
истакао, ово министарство ће бити партнер 
Градској управи Требиње у наредним 
корацима и процедурама. 
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Град обезбиједио заштитне 
маске за све требињске основце 

 

У Требињу је данас одржан састанак 
између представника Градске управе и 
директора основних школа у нашем граду и 
том приликом подијељене су памучне 
маске за ученике и наставнике. 

Према ријечима замјеника градоначелника 
Требиња, Слађане Скочајић, циљ састанка 
након седам дана од поласка ученика у 
школу је разматрање ситуације, како тече 
настава, да ли се поштују мјере, да ли има 
примједби родитеља и слично, а подјела 
маски је један од видова подршке. 

„Некада су ученици носили с поносом 
обиљежја своје школе и свог одјељења, а 
данас ево носе обиљежје Града Требиња и 
тако се показује да смо сви заједно у једној 
армији, да нема подјела између школа и 
ђака и да сви заједно смо под подршком 
нашег града. Желим им успјешну годину, а 
ускоро и без маски наравно“, казала је 
замјеница градоначелника. 

Директор основне школе „Свети Василије 
Острошки“ Милорад Надаждин је истакао 
да је најважније што нема ниједан 
позитиван случај вируса корона у школама. 

„Сви наши ученици су носили маске, мјере 
се поштују и задовољни смо. Маски сада 
има довољно али и када неко дијете 

заборави битно је да има у резерви и лако 
му дамо другу. Заиста сам задовољан, јер 
сви поштујемо мјере које је прописало 
Јавно здравство и Министарство просвјете 
и културе“, додао је Надаждин. 

СД „Леотар“ и СПД „Раднички“ 
потписали протокол о сарадњи 

 

У Градској управи Требиње данас је 
потписан Протокол о сарадњи између 
Спортског друштва „Леотар“ и Спортско-
привредног друштва „Раднички” из 
Крагујевца. 

Према ријечима секретара Спортског 
друштва „Леотар“, сарадња ће се односити 
на јуниорске екипе из различитих спортова, 
стучна и професионална усавршавања, али 
и на сениорске екипе. 

Осим представника спортских друштава, 
потписивању протокола присуствовао је и 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић који 
каже да протокол представља први корак у 
реализацији интензивније спортске 
сарадње између два спортска друштва. 

“Спортисти из Требиња и Крагујевца ће 
сада имати мвише огућности да остваре 
изузетно квалитетну сарадњу у више 
спортских грана, а данас потписани 
протокол о сарадњи представља први 
корак ка реализацији будућих планова.“, 
каже Ћурић. 
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Директор Спортско-привредног друштва 
„Раднички“ Бојан Илић каже да 
потписивање протокола о сарадњи 
представља  наставак раније сарадње те да 
ће овај документ омогућити боље услове за 
њен наставак. 

Илић је рекао да ће Спд „Раднички“ у 
наредном периоду настојати да доведе 
ватерполо репрезентацију Србије у 
Требиње, која би oдиграла једну ревијалну 
утакмицу у нашем граду. 

Иначе, у саставу Спортско-привредног 
друштва „Раднички“ налазе се четири 
крагујевачка спортска колектива који 
наступају у најквалитенијим лигама Србије 
и то мушки и женски кошаркашки и 
рукометни клуб, као и одбојкашки и 
ватерполо клуб из овог града. 

Катић се захвалио Ћурићу за 
подршку током избора у Црној 
Гори 

 
Предсједник Општине Херцег Нови Стеван 
Катић данас је посјетио градоначелника 
Требиња Мирка Ћурића и захвалио му се за 
јавну подршку коју је први човјек нашег 
града пружио опозицији у Црној Гори. 

Катић је истакао да је Ћурић од самог 
почетка подржавао опозицију у Црној Гори, 
те да су Херцег Нови и Требиње примјери 
братске сарадње коју у наредном периоду 

треба да гаје градови и општине из 
Републике Српске и Црне Горе. 

Ћурић је Катићу упутио честитке на 
изборној побједи, наводећи да је на 
протеклим парламентарним изборима 
народ Црне Горе послије 31 године по први 
пут осјетио обрисе слободе. 

Представљено идејно рјешење 
новог клиничког центра – 
Објекат на 20.000 м2 корисне 
површине 

 
Требињским медицинским радницима данас 
је у Културном центру презентовано идејно 
рјешење будућег универзитетско-клиничког 
центра Требиње, за који ће Влада 
Републике Српске обезбиједити 30 милиона 
КМ. 

Изградња модерне здравствене установе 
требало би да почне током наредне године, 
а по оквирном плану завршетак је 
планиран 2022. година. 

Градоначелник Требиња Мирко 
Ћурић напоменуо да је да наш град 
посљедњих година има озбиљне проблеме 
са болничким капацитетима. 

„Прије 65 година је изграђена 
болница у Требињу чија се зграда у 
доброј мјери „потрошила‟. Знамо, 
такође, да имамо квалитетан кадар 
који је широм свијета присутан и 
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признат. Зато сматрамо да би нам 
нови објекат итекако значио, не само 
Требињу него и цијелој регији“, 
истакао је Ћурић. 

Нова здравствена установа пружаће 
здравствене услуге вишег нивоа, нудиће и 
услуге на комерцијалној основи, а план је 
да локација објекта буде у рејону будуће 
западне обилазнице, у непосредној 
близини путног правца Требиње – 
Дубровник. 

„Планирали смо да објекат има и 
један комерцијални дио јер сматрамо 
да би велики број туриста који долазе 
у Требиње користио услуге наше 
болнице. Знамо да имамо одређену 
опрему али и да је важно да будемо 
опремљени и новом која недостаје – 
јер једино тако можемо бити 
конкурентни. Управо данашњи 
састанак ће нам доста значити – да 
поразговарамо са људима од струке, 
што ћемо и убудуће чинити, како би 
направили квалитетно пројектно 
рјешење и програм услуга ове 
здравстене установе“, казао је Ћурић. 

Ћурић је истакао да ће Влада Српске 
издвојити обећани новац у буџету за 
наредну годину, што ће према релевантним 
процјенама бити довољан износ за 
завршетак пројекта, док је обавеза Града 
Требиња израда пројектне документације, 
која ће бити финансирана издвајањима у 
двије буџетске године. 

В.д. начелника Одјељења за просторно 
уређење Града Требиња Ведран 
Фуртула рекао је да је универзитетско-
клинички центар Требиње велики и веома 
значајан пројекат за Херцеговину. 

„Према идејном рјешењу имаће преко 
20.000 м2 корисног простора и три 
одјељења – основни садржај, са 
услугама које већ има постојећа 
болница, затим комерцијални садржај 

и универзитетски дио, као истурено 
одјељење Медицинског факултета у 
Фочи“, напоменуо је Фуртула. 

Први радни састанак о изградњи 
аеродрома у Требињу 

 
У Градској управи данас је одржан први у 
низу радних састанака представника влада 
Србије и Српске и Града Требиња о 
изградњи аеродрома у рејону Требињске 
шуме. 

На састанку су представљени радни задаци 
радних група које су задужене за  праћење 
реализације пројекта аеродрома, које треба 
да омогуће да први авион са требињског 
аеродрома полети до краја 2021. године. 

Договорен је динамички план извођења 
појединачних фаза пројекта, од којих ће се 
бројне преклапати у току њиховог самог 
извођења. 

Састанку су, осим градоначелника Мирка 
Ћурић и његових најближих сарадника, 
присуствовали и помоћник министра 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Србије Зоран Илић, 
директор Републичког геодетског завода 
Србије Борко Драшковић, директор 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове Републике 
Српске Босиљка Предраговић. 
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Радни састанак о оснивању 
слободне зоне 

У Градској управи одржан је први у низу 
радних састанака о оснивању слободне 
зоне Требиње, која ће омогућити још бољи 
привредни амбијент и привлачење нових 
извозно оријентисаних инвеститора. 

Слободна зона биће формирана у 
Драженској гори на површини од око 14 
хектара. 

Отворена „Палата правде“ 

 
Шеф делегације Европске уније у БиХ Јохан 
Сатлер, министар правде Српске Антон 
Касиповић, градоначелник Мирко Ћурић и 
предсједник Окружног суда Бојан Стевић 
званично су данас у Требињу отворили 
новоизграђену „Палату правде“ – објекат у 
коме ће убудуће радити три правосудне 
институције – Основни суд, Окружни суд и 
Окружно јавно тужилаштво Требиње. 

Градоначелник Ћурић је истакао да је 
отварање „Палате правде“ отварање једне 
од најважнијих институција како нашег 
града, тако и цијеле херцеговачке регије. 

„Господин Стевић је идеју о реконструкцији 
замијенио идејом о изградњи, што је и 
прихваћено на наше велико задовољство“, 
навео је Ћурић, додајући да је ријеч о 
једном од најмодерних правосудних 

објеката не само у Српској, већ и у цијелој 
БиХ и шире. 

Он је казао да је Град подржао овај 
пројекат са око 970.000 КМ. 

„Посебну захвалност дугујем институцијама 
ЕУ чији је ово само један у низу од 
пројеката који су реализовали у Требињу. 
Вјерујем да подршка неће изостати ни по 
другим важним питањима попут изградње 
канализационе и водоводне мреже и 
ревитализације старог језгра“, навео је 
Ћурић. 

Градоначелник је изразио наду да ће 
требињске судије и тужиоци имати што 
мање посла, али да ће оне предмете који 
буду пред њима обрадити на најбољи 
могући начин, на задовољство правде и 
правичности – као важних принципа 
демократског и друштва заснованог на 
владавини права. 

Шеф Делегације ЕУ у БиХ Јохан Сатлер 
рекао је да ће нова зграда правосудних 
институција омогућити да се у њој доноси 
правда људима, од које и зависи владавина 
права. 

„Обезбјеђивање владавине права и 
независност судског система су темељне 
вриједности ЕУ и ако се желите 
прикључити земљама ЕУ – треба да радите 
на владавини права“, додао је Сатлер. 

Он је истакао да грађани желе једнак 
приступ правди, суђење у разумном року и 
професионалан рад запослених у 
правосудним институцијама. 

„Ми смо ту да вршимо улагања и да 
створимо један пријатан амбијент за рад, 
али и пријатан амбијент за грађане који се 
овдје сусрећу са правдом“, навео је Сатлер. 

Министар правде Српске Антон Касиповић 
казао је да је зграда Палате правде само 
техничка претпоставка за доношење 
правде, наводећи да га посебно радује 
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шестомјесечни извјештај о раду требињског 
правосуђа који је веома добар. 

„Увијек ћу рећи да може боље. Сада 
немамо ниједну техничку препреку за још 
бољи рад и још боље резултате“, навео је 
Касиповић. 

Он је истакао да ће се веома брзо у 
Народној скуштини наћи закон о суђењу у 
разумном року, као један у низу важних 
закона за судску грану власти. 

Предсједник Окружног суда Бојан Стевић 
рекао је да правосуђе херцеговачке регије 
заслужује један модеран објекат каква је 
„Палата правде“. 

„Савремена зграда и савремена опрема 
додатно обавезују како носиоце 
правосудних функција, тако и све 
запослене у овим институцијама на 
подизању квалитета рада и одговорности“, 
навео је Стевић. 

Он је навео да пресуде не доносе зграде и 
опрема, али да савремени услови рада 
обавезују да се остваре задаци и циљеви 
одређени уставом и законом, а грађанима 
да се омогући приступ прави у правом 
смислу те ријечи. 

Изградњу „Палате правде“ у Требињу 
подржали су ЕУ са 3.100.000 КМ, 
Министарство правде РС са 1.500.000 КМ и 
Град Требиња са 970.000 КМ, док су израду 
пројектне документације подржале владе 
краљевина Норвешке и Шведске са око 
90.000 КМ. 

 

 

 

 

Ћурић са Карповим – Требиње да 
буде домаћин свјетског 
првенства у шаху 

 
У Требињу је данас потписан споразум о 
сарадњи Шаховског клуба „Требиње“ и 
Шаховске академије „Анатолиј Kарпов“, 
који ће требињским шахистима омогућити 
системски развој овог спорта и учешће на 
међународним и свјетским шаховским 
такмичењима. 

Овим споразумом, који су потписали 
свјетски шампион у шаху Анатолиј Kарпов и 
предсједник Шаховског клуба 
„Требиње“Раденко Драшковић, дефинисани 
су начини пружања услуга научне и 
стручне подршке у спровођењу општих 
развојних програма додатне едукације 
дјеце и одраслих за наставу шаха. 

Анатолиј Kарпов је, након пријема у 
градској управи, истакао да је Требиње 
град у коме постоје одлични услови за 
развој спорта. 

Он је навео да ће након што је потписан 
овај споразум шахисти из Требиња моћи да 
учествују и на значајним свјетским онлајн 
такмичењима. 

„Овај споразум је важан за развој спорта и 
наше дјеце,надам се да ће шаховска 
федерација, Шаховски клуб Требиње бити 
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дио шаховског програма за развој 
шаховских талената“, рекао је Kарпов. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је 
изразио наду да ће ова школа шаха у 
Требињу бити на понос свих, а посебно 
младих талената. 

„Договорили смо се данас да Град Требиње 
и Шаховски клуб „Требиње упуте једно 
писмо подршке да се свјетско првенство у 
шаху 2022. године за узрасте од 10, 12 и 14 
година, одржи у Требињу. То  би било од 
великог значаја како за талентоване 
шахисте тако и за наш град “, рекао је 
Ћурић. 

Kочо Говедарица, предсједник Управног 
одбора Шаховског клуба „Требиње“ је 
рекао да  је данас празник шаха и спорта 
јер ће споразум са Шаховском академијом 
„Анатолиј Kарпов“ помоћи да требињски 
шахисти остварују значајне резултате и 
успјехе не само на домаћој него и на 
међународној сцени. 

„Споразумом је то дефинисано, подржаће 
нас и градска управа, а ми ћемо све 
учинити да школа која ће сада носити 
назив Међународна школа шаха „Анатолиј 
Kарпов“ Требиње буде на понос и да ће 
бити препознатљива у Европи као расадник 
младих шахиста и као спортска грана која 
ће бити на част Требињу и Херцеговини“, 
рекао је Говедарица. 

Шаховски клуб „Требиње“ једини је 
шаховски клуб у Босни и Херцеговини који 
је потписао овај уговор са Шаховском 
академијом „Анатолиј Kарпов“. 

 

 

 

У Требињу обиљежен Дан 
српског јединства, слободе и 
националне заставе 

 
Полагањем цвијећа на Споменик херојима 
за слободу и интонирањем химни 
Републике Српске и Србије у Требињу је 
обиљежен Дан српског јединства, слободе 
и националне заставе. 

Цвијеће су положили градоначелник 
Требиња Мирко Ћурић, предсједник 
Скупштине града Драгослав Бањак и 
начелник Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту Миодраг Новокмет. 

„Ово је велики и важан датум за српски 
народ, а поготово зато што га славе 
заједно Србија и Република Српска. Ово је 
веома битна порука, јер ми смо један народ 
и само заједно и сложно можемо да 
урадимо више за српски народ“, поручио је 
Ћурић. 

Он је навео да се овај веома значајан дан 
обиљежава скромно због епидемиолошке 
ситуације. 

Владе Републике Српске и Србије одлучиле 
су да заједнички празнују 15. септембар – 
Дан српског јединства, слободе и 
националне заставе, на дан када је прије 
102 године у Првом свјетском рату 
пробијен Солунски фронт. 
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Бициклисти Милош Бодирога и 
Петар Спаић на пријему код 
градоначелника 

 
Градоначелник Мирко Ћурић угостио је 
данас двојицу требињских бициклиста – 
Милоша Бодирогу и Петра Спаића, иначе 
освајачe бројних медаља. 

Ћурић је истакао да су ова двојица 
успјешних младића још један доказ да се у 
нашем граду треба развијати такмичарски 
бициклизам, због чега ће Град у наредном 
периоду пружити punu подршку његовом 
развоју. 

„Град је планирао изградњу бициклистичке 
стазе до Ластве у дужини од око 20 
километара, коју ће моћи да користе 
спортисти и рекреативци“, навео је Ћурић. 

Он је Бодироги и Спаићу честитао на 
досадашњим успјесима. 

Бициклиста Милош Бодирога казао је да га 
посебно радује што је градоначелник 
истакао да је опредијељење Градске 
управе довршетак изградње бициклистике 
стазе. 

„То је једна прелијепа стаза, одлична за 
наш тренинг али и за такмичења“, навео је 
Бодирога, који је већ четири године 
лиценцирани бициклистички такмичар у 

елит категорији, те освајач бројних 
медаља. 

За Петра Спаић данашњи састанак је доказ 
да челници Града разумију проблеме 
бициклиста и вољни су да помогну у 
њиховом рјешавању. 

„То нам је врло важно и хвала 
градоначелнику на подршци. Требиње има 
идеалне услове за развој бициклизма, 
посебно ако узмемо у обзир стазе изнад 
града које су одличне за тренинге“, рекао 
је Спаић, који тренутно дијели прво мјесто 
у бициклистичкој Премијер лиги БиХ. 

У Требињу је прошле године почела 
изградња бициклистичке стазе, а уређено 
је пет километара – од Мокрих Долова, 
кроз тунел у Полицама, преко 
Жељезничког моста, бившом пругом, поред 
ријеке до Бањеваца. 

Наш град је прошле године био и домаћин 
Балканског првенства у бициклизму. 

Вода из градског водовода 
стигла до Марић Међина, Десин 
села и Мионића 

 
Села Марић Међине, Десин село и Мионићи 
од данас су спојени на градски водовод, а 
цјевовод дужине шест и по километара 
омогућиће боље услове живота за око 30 
домаћинстава. 
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Градоначелник Мирко Ћурић рекао је да је 
ријеч о водоводу који је повезан на 
постојећи систем од села Талежа, а да ће 
директну користи имати становници села 
који се углавном баве пољопривредом и 
сточарством. 

„У разговору са мјештанима договорили 
смо се да заједно направимо водоводни 
систем. Они су нам помогли приликом 
извођења радова и резултат те сарадње је 
да је вода од данас потекла на славинама“, 
навео је Ћурић. 

Он је истакао да су у реализацији пројекта, 
осим мјештана, учествовали „Водовод“ и 
„Електрохерцеговина“, а да је Град 
финансирао његову реализацију. 

Мјештанин села Марић Међине Радослав 
Влатковић није крио одушевљење што је и 
његово домаћинство добило воду. 

„Ми бисмо раније користили воду из 
Требишњице и онда смо успјели да 
доведемо техничку воду јер нам је ријека 
врло близу кућа. Сада имамо и воду за 
пиће. Хвала градоначелнику Ћурићу и 
његовим сарадницима што су препознали 
овај проблем и што су испунили оно што је 
договорено“, навео је Влатковић. 

У Десин селу породица Ђока Шкера сада 
има доста боље услове за свакодневни 
живот. 

„Ово је велика ствар за све мјештане, 
презадовољни смо што смо добили воду“, 
навео је Шкеро. 

А градоначелник Ћурић обећао је и да ће 
остатак села на овом подручју у догледно 
вријеме добити воду из градског водовода, 
чиме се, како је рекао, додатно подстиче 
останак на селу и производња здраве 
органске хране. 

 

У току израда елабората о 
слободној зони у Требињу 

 
Градоначелник Мирко Ћурић рекао је да ће 
представници Града и Министарства 
спољне трговине и економских односа БиХ 
у наредном периоду посјетити слободне 
зоне у нашој земљи и региону ккао би се 
упознали са њиховим функционисањем, те 
да је у току израда елабората о првој 
слободној зони у Републици Српској која ће 
бити смјештена у рејону Драженске Горе. 

Ћурић је, након састанка са министром 
спољне трговине и економских односа БиХ 
Сташом Кошарцем, те представницима 
спољнотрговинске коморе БиХ и 
привредних комора Републике Српске и 
ФБиХ, истакао да ће се приликом посјете 
слободним зонома дефинисати шта је 
неопходно за оснивање слободне зоне у 
Требињу. 

„Предности наше слободне зоне су близина 
лука „Плоче“ и будућег аеродрома у нашем 
граду, што ће нам омогућити да озбиљније 
компаније почну своје пословање у 
Требињу“, казао је Ћурић. 

Министар Кошарац је рекао да је данашњи 
састанак четвртом по реду који се тиче 
оснивања слободне зоне у Требињу, што 
говори о озбиљној намјери Градске управе 
и градоначелника када је ријеч о 
ствареању још повољнијег привредног 
амбијента. 
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Кошарац је навео да је оснивање слободне 
зоне најбољи одговор свим привредницима 
не само у Херцеговини и Републици 
Српској, већ и у ФБиХ. 

„Бројне су компаративне предности 
подручја Требиња, што ће слободну зону 
учинити веома атрактивном за 
потенцијалне инвеститоре“, навео је 
Кошарац. 

Према његовим ријечима, веома је важно 
да у наредном периоду закон о слободним 
зонама добије и Република Српска, јер у 
ФБиХ постоје чак четири 
формиранеслободне зоне. 

Планирано је да се слободна зона на 
подручју Требиња простире се на око 14 
хектара. 

Радни састанак о изради 
Стратегије развоја 
пољопривреде 

 
Представници Организације за храну и 
пољопривреду Канцеларија у БИХ /The 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations FAO/ боравили су у посјети 
Требињу, гдје су том приликом најавила 
реализацију израде Стратегије развоја 
пољопривреде. 

Ради се раније најављеном пројекту чија се 
реализација одгодила због пандемије 
вируса корона. 

Динамички план израде и потребне ресурсе 
представили су мр Владо Пијуновић, 
менаџер ФАО за БиХ и Мирјана Радовић, 
виши асистент Пољопривредног факлутета 
у Источном Сарајеву. 

Стратегија развоја пољопривреде ће 
обухватати период од пет година и у 
потпуности је финансирана од стране ФАО. 

За израду Стратегије ће бити ангажовани 
еминентни консултанти са јавних 
универзитета из Републике Српске и 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. 

Састанак Савјета за безбједност 
саобраћаја 

 
Градоначелник Мирко Ћурић рекао је да ће 
у Требињу у наредном периоду бити 
постављена два стационарна радара за 
контролу брзине кретања возила, док ће у 
сарадњи са Агенцијом за безбједност 
саобраћаја Српске бити реализован 
заједнички пројекат безбједног прелаза 
преко улице код Основне школе „Вук 
Караџић“. 

Ћурић је, након састанка Савјета за 
безбједност коме је присуствовао и 
директор Агенције Новица Крунић поводом 
Европске седмице мобилности, истакао да 
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ће Град и Агенција заједнички реализовати 
и провјеру неопходности постављања 
„лежећих полицајаца‟ на ширем градском 
подручју. 

„Имамо велики број захтјева за 
постављањем успоривача саобраћаја. Са 
стручним људима из Агенције ћемо обићи 
све локације и видјети гдје је то неопходно, 
јер више од 80 одсто возача поштује 
саобраћајне прописе“, навео је Ћурић. 

Директор Агенције за безбједност 
саобраћаја Радослав Крунић истакао је да 
је ово први у низу састанака који 
организује ова агенција и то захваљујући 
кабинету предсједника Српске Жељке 
Цвијановић. 

„Циљ нам је да кроз едукативне радионице 
дођемо од оних најмлађих који похађају 
вртић до ђака. Морамо да подигнемо 
свијест грађана да у саобраћају треба да се 
понашамо на начин да не угрозимо ни 
туђи, ни свој живот“, навео је Крунић. 

Он је казао да је у 2019. години на 
путевима у Српској у саобраћајним 
незгодама погинуло 118 лица, наводећи да 
досадашњи показатељи говоре да ће у овој 
години тај број бити мањи. 

У Требињу ће сутра бити организовано 
постављање симулатора превртања, косе 
равни и дјечијег полигона испред 
Културног центра, чему ће присуствовати и 
министар саобраћаја и веза Српске Ђорђе 
Поповић. 

 

 

 

 

 

Ријечима добродошлице 
замјеница градоначелника 
отворила дводневни семинар у 
стрељаштву 

 

Дводневни семинар у стрељаштву, који је 
окупио око 30 тренера iz BiH, почео је 
данас у Требињу. Семинар организује 
Стрељачки савез БиХ у сарадњи са 
Олимпијским комитетом БиХ и Свјетском 
стрељачком федерацијом, уз подршку 
града Требиња. 

Ријечима добродошлице, семинар је 
отворила замјеница градоначелника 
Требиња Слађана Скочајић. 

„Задовољство је што су у Требињу најбољи 
тренери, олимпијац Горан Максимовић, 
млади тренер Марко Сокић који је дошао из 
Бангладеша, а оваква школа је предходно 
одржана и у Москви. То све показује 
квалитет наших клубова и значај нашег 
града“, рекла је Скочајић. 

Наглашавајући да спортски скупови овога 
типа представљају улагање у будућност 
спорта у БиХ, предсједник Стрељачког 
савеза БиХ Момчило Бодирога је истакао да 
„Требиње, као град спорта, има капацитет 
да организује овакав семинар.“ 

Генерални секретар Олимпијског комитета 
БиХ Саид Фазлагић сматра да семинар 
омогућити да тренери усвоје знања и 
пренесу их младим спортистима. 
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„Надам се да ћемо убудуће имати многе 
олимпијце у стрељаштву и освојити 
олимпијску медаљу управо у овом спорту“, 
истакао је Фазлагић. 

Како је речено, своје теоријско и практично 
знање са учесницима семинара подијелиће 
шампион олимпијских игара и тренер 
репрезентације Јапана у стрељаштву Горан 
Максимовић и тренер Марко Сокић. 

„Биће обрађени базична пушка и пиштољ, 
физичка припрема и планирање, а надам 
се да ће тренери добити основна знања за 
будући рад.Ово је сасвим довољно да 
млади тренери добију довољно 
информација за почетак свог рада и да 
даље напредују у пракси“, рекао је 
Максимовић. 

Учеснике семинара поздравио је и Митар 
Мрдић, признати требињски спортиста и 
вишеструки првак у џудоу, који је 
учесницима такође пожелио добродошлицу 
у Требиње. 

У Требињу обиљежена седмица 
европске мобилности 

 
У Требињу је данас, поводом обиљежавања 
Европске седмице мобилности, организован 
дјечији полигон, те симулатор превртања и 
„косе равни“, с циљем упознавања 
најмлађих учесника у саобраћају о 
опасностима које вребају. 

Обиљежавању је присуствовао и министар 
саобраћаја и веза Републике Српске Ђорђе 
Поповић, који је истакао да је ово значајан 
догађај, да се на полигону уче правилна 
вожња и правила у саобраћају, а да 
симулатор показује које су опасности 
усљед невезивања појаса. 

Поповић је рекао да је познато да стање 
безбједности у саобраћају у Републици 
Српској није на завидном нивоу, те да се 
ради на томе да се оно поправи. 

Он је указао да статистика говори да је 
тренд посљедњих година задовољавајући. 

„Трудићемо се да ове године тај тренд 
такође иде узлазном путањом, односно ка 
смањењу броја погинулих и мислимо да ће 
тако и бити. Овакав приступ и приступ који 
ми гајимо у Министарству саобраћаја и 
веза посљедњих година мора дати 
дугорочно резултате, овдје се морају 
аплицирати сва она рјешења у Европи која 
су дала резултате“, изјавио је Поповић 
новинарима. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
указао је на важност да дјеца прије него 
што се почну кретати возилима и положе 
возачки испит, науче важност везивања 
појаса у аутомобилу. 

Он је најавио да ће у наредном периоду у 
Требињу бити реализовани пројекти из 
безбједности саобраћаја уз подршку 
надлежних институција. 

„Стационарни радари, обиљежавање 
пјешачких прелаза око школа биће 
приоритетно рјешавани, надамо се већ у 
току ове године“, рекао је Ћурић. 

Новица Крунић из Агенције за безбједност 
саобраћаја истакао је да је циљ оваквих 
активности да се код најмлађих почне 
стварати саобраћајна култура како би се 
што безбједније понашали у саобраћају. 
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Василије Делић из Билеће, који је награђен 
на литерарном конкурсу о теми 
безбједности саобраћаја, рекао је да је 
кроз своје цртеже желио да укаже на то 
како се не треба понашати у саобраћају. 

Обиљежавање Европске седмице 
мобилности подржали су Министарство 
саобраћаја и веза Републике Српске, 
Агенција за безбједност саобраћаја 
Републике Српске и Ауто-мото савез, као и 
град Требиње. 

Подршка за запошљавање 30 
лица 

 
Кроз заједнички пројекат Града Требиња и 
Завода за запошљавање Републике Српске 
биће запослено 30 наших суграђана, рекао 
је градоначелник Мирко Ћурић. 

Ћурић је истакао да је ријеч о пројекту чија 
је вриједност 130.000 КМ. 

„По 65.000 КМ обезбиједиће Град и Завод, 
а биће запослено 20 људи код 
предузетника, док ће 10 наших суграђана 
имати могућност да покрене сопствени 
бизнис и на тај начин оствари бесповратна 
средства подршке“, навео је Ћурић. 

Он је истакао да је данас потписао и 
споразум о сарадњи са фондацијом 
Хелветас – Моја будућност, која ће за нова 
запошљавања издвојити средства у висини 
од 15.000 КМ. 

„С друге стране, Град ће подржати све оне 
који желе да покрену властити бизнис“, 
навео је Ћурић. 

Градоначелник је подсјетио да је до сада 
кроз пројекте самозапошљавања посао 
добило 135 наших суграђана. 

Градончелник уприличио пријем 
за учеснике ликовне колоније 
„Коло“ 

 
Учесници ликовне колоније “Коло” 
посјетили су данас Градску управу 
Требиње, а ријечи добродошлице  упутили 
су им градноачелник Требиња Мирко Ћурић 
и замјеник градоначелника Слађана 
Скочајић. 

Истакавши задовољство што се колонија, 
упркос рестриктивним мјерама због корона 
вируса, и ове године одржава у Требињу, 
градоначелник Мирко Ћурић казао је да 
Требиње истински његује умјетност и с 
посебним поштовањем дочекује сликаре, 
јер неколико признатих имена српског 
сликарства потиче управо из Требиња. 

“Захваљујем се учесницима колоније “Коло” 
на доласку у Требиње, а посебно на 
хуманом гесту, односно аукцији коју су 
организовали како би и они дали допринос 
и помогли изградњу требињског центра за 
дјецу с потешкоћама у развоју,” рекао је 
Ћурић. 
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Организатори и учесници колоније су 
изразили захвалност за гостопримство те 
истакли да Требиње има један посебан 
амбијент који одговара умјетничком 
сензибилитету и доприноси продуктивном 
раду. 

Напомињемо да је у оквиру овогодишње 
колоније одржана и аукција слика, на којој 
је прокупљено 5.500 КМ за изградњу 
центра за дјецу с потешкоћама у развоју. 

Градска управа оснива 
продавницу за пензионере 

 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
рекао је данас да ће Градска управа до 
краја септембра основати посебну 
продавницу за пензионере из нашег града у 
којој ће цијене бити јефтиније од 
постојећих. 

Ћурић је, након састанка са 
представницима требињских удружења 
пензионера, истакао да ће из градског 
буџета за овај пројекат бити издвојено око 
500.000 КМ на годишњем нивоу. 

„Пензионери који имају пензију до 200 КМ 
имаће попуст од 50 одсто, пензионери који 
имају пензије до 300 КМ имаће попуст од 
35 одсто, а пензионери који имају до 404 
КМ, колико је просјечна пензија, имаће 25 
одсто попуста, односно субвенције Града“, 
навео је Ћурић. 

Он је истакао да је ово пионирски пројекат 
у региону због чега је веома поносан. 

„Пројектом ће бити обухваћено свих 7.800 
пензионера, јер ће они који имају пензије 
веће од 404 КМ имати могућност да купују 
производе у овој продавници по знатно 
јефтинијим цијенама од оних које су у 
другим продавницама“, навео је Ћурић. 

У овој продавници моћи ће да купују 
искључиво пензионери, а у току је израда 
правилника којим ће се дефинисати све 
појединости. 

„У наредном периоду направићемо картицу 
„Пензионер+‟ која ће бити својеврсна 
идентификациона карта за куповину у овој 
продавници“, навео је Ћурић. 

Он је истакао да ће се у продавници 
налазити око 50 различитих артикала. 

Предсједник Градског удружења 
пензионера и Удружења пензионера Илија 
Риђешић и Мирко Милојевић похвалили су 
приједлог градоначелника Ћурића, 
наводећи да је ријеч о веома доброј идеји 
за коју до сада нико није реализовао. 

„Желимо да се захвалимо градоначелнику 
на овој изврсној идеји. Има нашу пуну 
подршку“, сложили су се представници 
требињских пензионера. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 22 

Вечерас финално вече „Ритма 
Европе“, Требиње представља 
осморо талентоване дјеце 

 
Осморо младих Требињаца наступиће у 
финалној вечери највећег дјечијег 
музичког такмичења „Ритам Европе“, која 
ће вечерас бити приређена уз уживо 
пренос на програму Радио телевизије 
Републике Српске /РТРС/. 

Требињци наступају као представници 
Израела. 

Фестивал је намијењен дјеци узраста од 12 
до 20 година. 

Члан жирија испред Града Требиња је 
професор Божидар Бобо Вучур. 

Пренос на РТРС почиње у 20.10 часова на 
првом програму. 

Побједник доноси свом граду мјесто 
домаћина наредне године, а својој екипи 
одлазак у земљу из које је интерпретирана 
музичка нумера. 

Такмичење „Ритам Европе“, након 12 
година колико постоји и организовања у 
више европских земаља, по први пут се 
одржава и у Републици Српској, 
захваљујући јавном телевизијском сервису 
– РТРС и градоначелницима и начелницима 
општина у Српској. 

 

Сарадњом предузећа Српске и 
Србије до унапређења 
комуналних дјелатности 

 
У Требињу је данас одржан састанак 
директора комуналних предузећа и 
удружења Привредних комора 
Републике Српске и Србије на коме је 
договорена заједничка сарадња у 
области комуналних дјелатности у 
циљу унапређења комуналних услуга. 

На састанку, коме је присуствовало око 50 
представника комуналних предузећа и 
привредника, разговарано је о заједничким 
проблемима у области комуналне 
дјелатности и будућим заједничким 
пројектима. 

Мирко Ћурић, градоначелник Требиња је 
истакао да су овакви састанци од изузетне 
важности за размјену идеја и искустава у 
домену комуналних дјелатности. Он је 
рекао да радује чињеница, коју су учесници 
данашњег састанка изнијели, да је 
Требиње један од најчистијих градова у 
региону. 

„То нам је посебно задовољство. Свјесни 
смо да може и боље и спремни смо да 
примијенимо добра искуства из окружења, 
али и да презентујемо наш, како су нам 
рекли, успјешан досадашњи рад у овој 
области“, навео је Ћурић. 
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Недељко Ламбета, директор „Комуналног 
предузећа“ Требиње је рекао да су неки 
заједнички пројекти између Српске и 
Србије требало да буду реализовани током 
априла и маја ове године али су због 
пандемије вируса корона пролонгирани. 

„Ово је први корак заједничке сарадње. 
Идеја је да се комуналне дјелатности 
подигну на виши ниво“, рекао је Ламбета. 

  

Марко Поповић, директор Јавног 
комуналног предузећа „Градска чистоћа“ 
Београд је истакао да су проблеми 
комуналне природе у Српској и Србији 
исти, те да би посебно озбиљно требало да 
се ради на  едукацији становништва. 

„Један од тих проблема јесте хигијена 
града, али је највећи едукација 
становништва. Иако имамо довољно и 
судова за одлагање отпада и возила за 
одвоз, морамо да радимо на процесу 
развијања рециклаже. Да пробудимо 
свијест грађанства колико је важно да се 
отпад одлаже како треба. Јер можемо да 
имамо на хиљаде комуналних радника, али 
ако не знамо како се правилно одлаже 
отпад, не можемо да сачувамо планету“, 
додао је Поповић. 

Миле Петровић, из Привредне коморе РС је 
рекао да је Требиње прави примјер како би 
требало да се град уређује. 

Далибор Јокнић, секретар Удружења за 
комуналне дјелатности Привредне коморе 
Србије је навео да постоје бројни изазови у 
развоју комуналних услуга, међу којима су 
мањак радне снаге, проблем новца,  
посебно када је наплативост услуга у 
питању током пандемије, те законска 
регулатива. 

„Рјешење је у реформи комуналног сектора 
чија суштина би требало да буде 
формирање снажног „жилавог“ сектора 
који би могао да одговори новим 

захтјевима. Врло је важно до краја 
дефинисати законску регулативу“, навео је 
Јокнић. 

Сљедећи састанак ће бити одржан у 
Београду када ће бити потписан споразум о 
сарадњи комуналних предузећа Српске и 
Србије и Привредних комора. 

Договорени технички услови за 
оснивање пољопривредног 
студијског одсјека у Требињу 

 
Поводом оснивања једног од одсјека 
Пољопривредног факултета у Требињу, 
представници Града Требиња одржали су 
данас састанак са деканом 
Пољопривредног факултета Универзитета 
Бања Лука Златаном Ковачевићем и 
његовим сарадницима. 

На  састанку су дефинисани услови 
техничке сарадње, а извршена је и 
контрола простора за наставу и извођење 
студијског програма под називом 
„Медитеранска пољопривреда“. 

Како је данас речено, овај одсјек је 
тренутно у фази лиценцирања, односно 
акредитације, а први студенти би требали 
бити уписани у школској 2021/22. години. 

Представници Града Tребиња су изразили 
задовољство поводом данашњег састанка и 
истакли да, осим што представља град 
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туристичких и привредних потенцијала, 
Требиње полако прераста и у студентски 
град. 

Одржана сједница Скупштине 
града, усвојена Стратегија 
развоја туризма 

 
Одборници Града Требиња једногласно су 
усвојили „Стратегију развоја туризма града 
Требиња 2020–2030“ коју је радила 
консултантска кућа ХТЛ из Загреба, иначе 
лидери региона у овој области. 

Синиша Топаловић, представник ове 
консултантске куће, истакао је 
представљајући овај значајан документ, да 
су, након заједничког сагледавања 
цјелокупног стања требињског туризма 
заједно са туристичким радницима и 
привредницима Требиња, установили да је 
у граду потребно што више задржати 
туристе. 

„Кроз стратегију су дефинисана три кључна 
производа и то рурални туризам, туринг и 
активни одмор, док су секундарни култура, 
спорт, ено и гастро туризам, са два 
развојна циља, квалитативним и 
квантитативним, у којим за десет година 
треба утростручити број гостију и што више 
побољшати понуду“, казао је Топаловић. 

Поредећи задатак развоја требињског 
туризма са истарским залеђем, гдје је од 

некада пасивних крајева сада направљен 
туристички рај, са бициклистичким стазама, 
стазама за пјешачење и другим руралним 
атракцијама, Топаловић каже да је управо 
рурални туризам један од главних адута 
Требиња. 

То не подразумијева искључиво село, већ и 
валоризацију ускотрачне пруге „ћиро“, 
активацију ријеке Требишњице, те гастро и 
ено понуду. 

Он напомиње да је неопходну урадити и 
својеврсни центар Јована Дучића, 
проширити изванредну причу “Херцег 
хауса”, којом се валоризује локална храна и 
пиће, али су врло важни и инвестициони 
пројекти, којих је у Стратегији дефинисано 
шест, међу којим је свакако и могућност 
градње ризорта мјешовите намјене, са 
изграђеним хотелима, пензионерским 
домовима, спа и велнес центрима, голф 
теренима и слично. 

Градски одборници су једногласно 
прихватили да се повеље града додијеле 
Академији ликовних умјетности у Требињу 
и Факултету за производњу и менаџмент 
који дјелују при Универзитету у Источном 
Сарајеву због њихове двије и по деценије 
дуге промоције образовања и самог града 
Требиња у земљи и свијету. 

Донесена је и одлука да се требињском 
Удружењу „Бебе“ додијели захвалница. 

Једногласно је дата и сагласност 
градоначелнику Мирку Ћурићу да потпише 
споразум којим се осигурава реализација 
отварања новог студијског програма под 
називом „Медитеранска пољопривреда“ у 
Требињу, који ће дјеловати као одсјек 
Универзитета у Бањалуци. 
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Завршена обука за припрему и 
спровођење пројеката 

 
У Требињу је данас завршена тродневна 
обука у области припреме и спровођења 
пројеката за представнике локалних 
заједница из Tребиња и Невесиња коју је 
организовала Развојна агенција Републике 
Српске у сарадњи са градском Развојном 
агенцијом. 

Виши стручни сарадник у Развојној 
агенцији Српске Марко Какућа рекао је 
новинарима да се очекује да након обуке 
тимови из ове двије локалне самоуправе 
буду оспособљени за идентификовање и 
припрему развојну пројеката према 
методологији коју захтијева највећи број 
међународних, али и све већи број 
локалних институција. 

Он је истакао да се ова обука реализује већ 
шесту годину, те је до сада одржано 18 
циклуса које је похађало 330 учесника из 
45 јединица локалне самоуправе. 

„Више од 100 институција је учествовало“, 
додао је Какућа. 

Директор Развојне агенције града Требиња 
Дражен Бошковић рекао је новинарима да 
је у обуци учествовало 25 учесника из 
Требиња, одјељења Градске управе и 
јавних установа, као и Невесиња. 

„Учесници су имали прилику да детаљно 
разраде идеје које су идентификовали у 

оквиру својих радних колектива. Сигурно је 
да ћемо по завршетку обуке имати три-
четири пројектне идеје које ће бити 
спремне да се са њима аплицира према 
различитим изворима финансирања. То је 
веома битно за унапређење рада тих 
установа, односно колектива који су 
учествовали у обуци“, навео је Бошковић. 

Логопед у дјечијем вртићу Светлана Бокун, 
која је један од учесника обуке, рекла је 
новинарима да ће стечено искуство бити од 
користи. 

„Неки наш циљ јесте проширење 
капацитета вртића, зато што већ имамо 
велики број дјеце која су на чекању, као и 
уређење, опремање дворишта“, навела је 
она. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


