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„Градски билтен“ је електронски 
информатор Градске управе 

града Требиња. Излази мјесечно. 
Билтен припрема Канцеларија за 

са јавношћу 
 

Адреса: 
Вука Караџића бр. 2 

Требиње 89 101 
Босна и Херцеговина 

 
Ел. пошта: 

grad@trebinje.rs.ba 
Телефон: 

+387 59 273 460 
Факс: 

+387 59 260 742 
http://www.trebinje.rs.ba 
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Почео први Самит енергетике 
Западног Балкана – СЕТ 2020 

 
 

У Требињу је данас почео први Самит 

енергетике СЕТ 2020 који је окупио преко 

400 учесника из БиХ и земаља региона, а 

предвиђено је девет панела са више од 80 

панелиста. 

– Влада РС према преузетим директивама 

ЕУ и властитим плановима има визију, 

жељу и опредјељење да у наредних дест 

година изгради значајне енегетске 

потеницијале, прије свега из чисте 

енергије, што је и најзначајнија развојна 

шанса РС у наредном периоду. Сва та 

енергија има тржиште и намијењена је 

извозу, јер је дошло вријеме да се 

искористе наши потенцијали воде, сунца, 

вјетра- рекао је отварајући скуп премијер 

Српске Радован Вишковић. 

Он је навео да је Влада РС спрема да са 

осталим нивоима власти у БиХ отвори 

преговоре и да се квоте које су дефинисане 

за БиХ, 400 мегавата вјетроелектрана и 400 

мегавата соларних електрана, повећају – 

јер се већ први дан Самита енергетике 

показало да има спремних инвеститориа за 

изградњу објеката за кориштење 

потенцијала вјетра и сунца. 

– Влада РС у наредних десет година има 

значајне планове за енергетске капацитете, 

врло брзо очекујемо почетак радова на Бук 

Бијелој, а потписивање уговора за 

изградњу и финасирање ХЕ Дабар је 

одгодио вирус корона у Кини на отприлике 

мјесец дана. Са кинеским партнерима 

имамо потписане уговоре за Бистрицу, и 

почетак реализације свих ових пројекта 

очекујемо у 2020 години – истакао је 

премијер Српске. 

Од овог дводневног скупа очекујемо да 

струка каже како законодавна и извршна 

власт треба радити да би прилагодили 

законска рјешења и искористили ове 

велике природне потенцијале на добробит 

свих грађана, поручио је Вишковић, који је 

отворио дводневни Самит енергетике у 

Требињу. 

Лука Петровић, генерални директор 

„Електропривреде РС“ је истакао да је 

важност овог скупа у подршци енергетици 

као важној грани развоја РС. 
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– Важно је да оснажимо комуникацију међу 

свим енергетским сегментима у овом 

региону и да то оснаживање буде на 

добробит и грађана ових простора али и 

профитабилности, стабилности и 

независности енергетских компанија на 

овом простору, навео је Петровић. 

Он је напоменуо да је СЕТ први стручни, 

научни и енергетски самит на овим 

просторима. 

– Овдје постоји десет одобрених научних 

тема из различитих области енергетске 

транзиције али и девет панела на којима ће 

бити око 85 учесника, модератора и 

уводничара. Све људи из струке, из ове 

области, окупљени на једном мјесту овдје у 

Требињу и ми ћемо послати једну важну 

поруку да иако живимо једни поред других 

да је потребно да комуникацијом и 

сарадњом оснажимо ту цјелину енергетике 

на Балкану и да је направимо још 

профитабилнијом и још независнијом у 

односу на окружење, глобално тржиште и 

конкуренцију – подвукао је Лука Петровић. 

Говорећи о потенцијалима РС он је навео 

да је усвојеном Стратегијом развоја 

енергетског сектора до 2035. године, 

Планом развоја „Електропривреде“ РС од 

2019-2020. и Акционим планом дефинисано 

да у наредних десет година у РС буду 

изграђени нови објекти који ће произвести 

хиљаду мегавата струје из обновљивих 

извора у РС. 

– То није цјелокупан потенцијал јер је он 

многоструко већи од наведеног и сматрамо 

да ћемо бити у корацима са захтјевима и 

Енергетске заједнице и Европске уније те 

са свим глобалиним кретањима у свијету, 

рекао је Петровић. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је, 

пожеливши добродошлицу свим 

учесницима самита, истакао да је 

енергетика једна од кључних грана развоја 

те да ће у будућности бити доста уложено у 

развој обновљивих извора енергије. 

– Сматрамо да су обновљиви извори 

енергије будућност и Град Требиње и 

околина са 260 сунчаних дана могу да буду 

тло за инвеститоре, да улажу у соларне 

електране. Подручје Херцеговине је 

идеално и за вјетроелектране. Закључци са 

овог самита ће нам бити наук да видимо 

куда да идемо али у исто вријеме и јесмо 

ли на правом путу – рекао је Ћурић. 

Он је истакао да је Требиње град туризма 

те да је самит одлична прилика да се увиде 

и потенцијали конгресног туризма. 

У оквиру самита у поподневим часовима 

биће одржана још два панела о 

енергетском прегледу региона-

перспективама развоја те стању тржишта 

електричне енергије југоисточне Европе. 

Копач: Република Српска се окреће 

енергетској политици ЕУ 

– Република Српска је заокренула своју 

енергетску политику у посљедњих годину 

или двије дана и гради будућност само на 

обновљивим изворима енергије, гдје има 

конкуретне предности, а што је и будућност 

Европске уније – рекао је након првог 

панела под називом „Транзиција 

енерегетског сектора“ Јанез Копач, 

директор Секретаријата Енергетске 

заједнице. 

Он је навео да ЕУ има намјеру да се 

потпуно декарбонизују до 2050. године и 

већина земаља ће затворити све 

термоелектране на угаљ до 2040. године. 
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– Тај тренд имаће утицај и на БиХ, 

декарбонизација ће се морати десити и у 

БиХ, а то је потребно имати у виду сада 

када се одлучује о новим инвестицијама и 

доносе политичке одлуке – истакао је 

Копач. 

Министар вањске трговине и економских 

односа БиХ Сташа Кошарац након прве 

панел дискусије је поручио да вјерује да ће 

БиХ бити ефикасна и да ће ући у процес 

испуњавања европских директива у 

енергетском сектору. 

Требиње: Одржана 68. сједница 
Савеза општина и градова 

Републике Српске 

Предсједништво Савеза општина и градова 
Републике Српске усвојило је план рада за 
2020. годину и извјештај о раду за 2019. 
годину на јучерашњем 68. засједању у 
Требињу. 

На сједници су презентоване мјере 
популационе политике које Градска управа 
Требиње проводи кроз реализацију више 
од 40 програма. Модел Требиња ће бити 
представљен као примјер добре 
популационе праксе и на сљедећој 
сједници Скупштине Савеза општина и 
градова РС. 

Међу тачкама јучерашњег дневног реда 
разматране су обавезе локалних 
самоуправа у погледу  унапређења 
енергетске ефикасности, као и учешће 
Савеза у организацији 19. Међународног 
пољопривредног сајма „ИнтерАгро2020“ у 
Бијељини. 

 

Министар Пашалић у посјети 
Требињу: Скоро све оранице под 

системом за наводњавање 

 

Пољопривредници са подручја Требиња ће 
током љетних мјесеци имати завршен 
систем за наводњавање, тако да ће скоро 
90 процената ораница бити покривено 
овим системом, рекао је данас 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић, 
након разговора са министром 
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пољопривреде, шумарства и водопривреде 
РС Борисом Пашалићем и заједничког 
обиласка пумпне станице на локалитету 
Гељов мост. 

„Овај систем осигурава сигурније 
наводњавање, тако да очекујемо да ће 
преко 20 процената бити повећана 
пољопривредна производња на подручју 
Требиња“, казао је градоначелник Ћурић. 

Градоначелник Ћурић је истакао да је на 
данашњем састанку договорено да  Град 
Требиње и ресорно министарство изнађу 
рјешења за израду што квалитетнијег 
правилника о коришћењу система за 
наводњавање, те да Град Требиње и 
Аграрни фонд од министарства добију 
додатна средства за веће подстицаје 
привредницима и пољопривредницима са 
подручја Требиња. 

Ћурић је навео да је у системе за 
наводњавање на подручју Требиња када се 
сумирају средства министарства, Града 
Требиња и ХЕТ-а, уложено укупно 17 
милиона. 

Министар Пашалић је рекао да је поносан 
на чињеницу да ће Требиње бити једна од 
ријетких локалних заједница у РС и у БиХ 
која ће имати 90 одсто обрадивих 
површина покривених системима за 
наводњавање. 

„Kада видимо да је ова 2019. година била 
најтоплија у историји и процјене да ће нам 
велики проблем у будућности бити суше 
онда ова улагања имају своје пуно 
оправдање“, рекао је Пашалић. 

Он је подсјетио да је ресорно министарство 
уложило око десет и по милиона марака у 
системе за наводњавање на подручју 
Херцеговине. 

„Ради се о двије фазе, прва која обухвата 1 
100 хектара, а друга око 900 хектара. Нису 
то једина средства која улажемо у 
Херцеговину-завршавамо и систем за 

наводњавање у Љубињу који је вриједан 
око 2, 5 милиона марака и биће у марту 
пуштен у функцију. Разматрамо и 
пројектовање система за наводњавање у 
Невесињу, трудићемо се да пружимо 
подршку произвођачима на овом терену“, 
рекао је министар. 

Министар Пашалић је прецизирао да је 
због лакшег и ефикаснијег управљања 
системима за наводњавање у РС, при 
Јавној установи Воде Српске оформљена 
посебна секција. 

„Већ наредне седмице ће се у процедури 
наћи правилник који уређује ову област и у 
којем је јасно наведено на који начин ће се 
управљати тим системима, обрачунавати 
цијена воде, која ће бити прилагођена 
потребама корисника“, казао је министар 
Борис Пашалић. 

Градоначелник Мирко Ћурић и министар 
Борис Пашалић обишли су данас и пумпну 
станицу на локалитету Драча и винарију 
„Поповац“ 

Заједнички став херцеговачких 
општина – Превентивне мјере у 
циљу заштите од вируса корона 

 

Све локалне заједнице на подручју источне 
Херцеговине предузеће заједничке мјере на 
спречавању ширења новог вируса корона 
на овом подручју – усаглашено је након 
заједничког састанка представника ових 
општина и Града Требиња са радницима 
здравственог сектора, МУП-а, Института за 
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јавно здравство Српске, представницима 
великих предузећа и Црвеног крста. 

Извршни директор Савеза општина источне 
Херцеговине Лука Петровић рекао је да је 
ситуација са вирусом корона веома 
озбиљна, али да нема мјеста драматизацији 
и страху, већ да је најважнија дисцплина 
свих грађана због чега се и доносе бројне 
превентивне мјере. 

Он је истакао да су задравствени радници 
спремни да изврше тестирање свих 
потенцијално сумњивих случајева, али да 
је веома важно да се она лица која имају 
неке од симптома новог вируса што прије 
јаве здравственим радницима, односно 
хигијенско-епидемиолошкој служби. 

„Људи не смију да скривају симптоме 
и да се савјетују преко друштвених 
мрежа или форума“, навео је Петровић. 

Говорећи о организацији рада у свим 
колективима, Петровић је истакао да је 
неопходно подићи степен дезинфекције 
како самих радника, тако и просторија у 
којима бораве, те јавних површина и 
средстава јавног превоза, али и омогућити 
рад од куће у свим областима које то 
дозвољавају. 

У свим продавницима, супер маркетима, 
банкама, те осталим продајним или 
услужним објектима, неопходно је, 
закључак је овог састанка, обезбиједити 
смањење гужви и стварање редова гдје ће 
простор између људи бити најмање три 
метра. 

„Нема потребе за стварањем залиха. 
Из тог разлога, донесена је одлука да 
се врши контола сваке куповине од 
стране продајних објеката“, навео је 
Петровић. 

Оно што је веома важно, нагласио је 
Петровић, јесте увезивање свих локалних 
организација Црвеног крста, али и 
контрола спровођења свих мјера од стране 

надлежних инспекцијских органа и 
припадника Министарства унутрашњих 
послова. 

„Наш заједнички став је да објекти 
којима је забрањен рад не треба да не 
раде седам или десет дана, већ до 
даљег, док са терена не добијемо 
информацију да се ова превентивна 
мјера може ставити ван снаге“, 
појаснио је Петровић. 

Све мјесне заједнице на подручју 
источнохерцеговачких општина задужене 
су да грађанима пренесу најважније 
информације о вирусу корона, дају им 
препоруке и старијим суграђанима савјетују 
да не напуштају своје домове или да оду на 
село и тамо проведу одређено вријеме док 
се ситуација са вирусом колико-толико 
нормализује, јер су они најугроженија 
категорија која трпи највише посљедице. 

Петровић је појаснио да је током протекле 
ноћи вршен попис свих путника који су 
допутовали из мјеста у којима је 
забиљежен вирус корона – из Бањалуке и 
Београда, јер је то једна од превентивних 
мјера. 

„Још увијек има људи који кроз шалу 
причају о овом вирусу. Много веће 
државе од нас, као што су Кина и 
Италија, имају огромних проблема, а 
замислите сада нас. Зато су 
превентивне мјере врло важне и треба 
их поштовати. Лако је док се не 
потврди један случај, а када се то 
деси, онда слиједе сасвим друге 
мјере“, навео је Петровић, наводећи да 
припадници полиције прате све оне који 
улазе на подручје Херцеговине преко 
граничних прелаза. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
рекао је да је градски Штаб за ванредне 
ситуације донио нову мјеру којом ће сви 
привредници, којима је дозвољен рад, 
уколико не буду поштовали мјере 
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одстојања између људи – без икаквог 
упозорења бити затворени. 

У Требињу нема лица која су заражена 
вирусом корона, а ситуација се прати 
24 часа“, навео је Ћурић. 

Он је казао да у требињској Болници имају 
сав неопходни материјал за овакве 
ситуације. 

Начелник општине Невесиње Миленко 
Авдаловић рекао је да на подручју ове 
општине имају 24 лица која су се вратила 
из земља које се сматрају жариштем вируса 
корона, али да за сада нема потврђених 
случајева заразе овим вирусом. 

Он је рекао да се мора размишљати 
стратешки, посебно о радницима који 
долазе у свакодневни контакт са људима. 

Ћурић у посјети удружењу 
„Сунце нам је заједничко“ – 

Хвала им што шију маске 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
посјетио је данас раднице Удружења 
родитеља дјеце и омладине са посебним 
потребама „Сунце нам је заједничко“, које 
већ седам дана шију и бесплатно дијеле 
маске за бројне дежурне службе у нашем 
граду. 

До сада је ово удружење подијелило више 
од 1.000 маски, које се могу користити 
више пута. 

Маске шију од памука, а раде на три 
машине. 

Њихов свакодневни рад сви треба да 
цијенимо, јер су, у времену пандемије 
новог вируса корона, ове вриједне раднице 
посветиле своје вријеме да радници 
дежурних служби на терену буду редовно 
снабдјевени заштитиним маскама. 

Прије 77 година преминуо 
пјесник Јован Дучић 

 

У Херцеговачкој Грачаници је данас, 
поводом 77. година од упокојења пјесника 
Јована Дучића, одржан помен над његовом 
вјечном кућом, након чега су представници 
Града Требиња положили цвијеће. 

Истим поводом је и настава у средњим 
школама са подручја Требиња, која се 
одвија на даљину услијед новонасталих 
околности са пандемијом новог вируса 
корона, данас почела сјећањем на живот и 
дјело великог пјесника и дипломате Јована 
Дучића. 

Дучић је преминуо на данашњи дан 1943. 
године у Сједињеним Америчким 
Државама, а његови земни остати су 2000. 
године пренијети у Требиње и сахрањени у 



 
 

 

 10 

цркви Светог Благовјештења на брду 
Црквина изнад Требиња. 

Традиционална манифестација Дучићев 
дан ове године није одржана услијед 
пандемије новог вируса корона. 

Додик у Требињу – Градски Штаб 
за ванредне ситуације веома 

оперативан, честитам 
надлежним на превентивним 

мјерама 

 

Српски члан Предсједништва БиХ Милорад 
Додик изјавио је данас у Требињу да ће у 
првој наредној набавци респиратора у то 
бити укључена и требињска Болница, како 
би ова установа на располагању имала 10 
ових уређаја. 

Додик је, након сједнице градског Штаба за 
ванредне ситуације, рекао да је веома 
задовољан реакцијом надлежних органа у 
Требињу и превентивним мјера које су 
донесене у нашем граду услијед пандемије 
новог вируса корона. 

„Овдје је ријеч о веома озбиљној 
ситуацији. Све превентивне мјере су 
биле неопходне, а они који желе да то 
критикују – довољно је да само 
погледају ситуацију у Шведској“, навео 
је Додик. 

Он је истакао да очекује да институције 
Републике Српске и донатори обезбиједе 
нових 200 респиратора широм Српске, а да 
је тренутно слободно њих 50. 

Говорећи о основним животним 
намирницама, Додик је казао да грађани о 
томе не треба да брину, јер их има 
довољно до краја године. 

Додик је казао и да су посљедице 
пандемије вируса корона по привреду, 
након првог мјесеца, између 750 и 800 
милиона КМ, али да је приоритет да се 
сачувају радна мјеста. 

„Влада ће уплатити доприносе у 
априлу за око 40.000 радника што 
износи око 18.000 милиона КМ, док ће 
у мају, кака се исплаћује априлска 
плата, издвојити око 50 милиона КМ 
за уплату минималне плате 
радницима из дјелатности чије је 
пословање угрожено услијед ове 
пандемије, као и доприносе и порезе 
на ту плату“, навео је Додик. 

Он је казао и да очекује нови аранжман са 
ММФ-ом, чија је вриједност око 330 
милиона долара, али да је за његову 
реализацију неопходан договор ентитета и 
кантона у Федерацији БиХ око расподјеле 
тих средства. 

„Ми предлажемо расподјелу на начин 
да 39,5 одсто средства припадне 
Републици Српској, 59,5 одсто 
Федерацији БиХ и један одсто  Брчко 
дистрикту. Међутим, бошњачка страна 
сматра да средства треба да се 
расподјеле на начин да основни 
критеријум буде попис становништва. 
Ми то не прихватамо, јер једнако 
сносимо трошкове ове пандемије“, 
навео је Додик. 

Он се захвалио свим грађанима Требиња 
који поштују превентивне мјере, али и 
медицинским радницима, новинарима, 
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трговцима и свима онима који су својим 
радом најугроженији пред новим вирусом 
корона. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
казао је да су Додика упознали са 
превентивним и здравственим мјерама, али 
и са стањем у привреди на подручју нашег 
града. 

„Нема регистрованих случајева вируса 
корона, а надам се да их неће ни бити. 
У овом тренутку је најважније 
здравље људи и у том смјеру се 
понаша цијели систем“, навео је Ћурић. 

Он је рекао да је највећи проблем и даље 
неискреност људи, који је скупо коштао 
поједине земље. 

„Захваљујем се свима који поштују 
мјере, посебно господину Додику који 
је, и поред ове пандемије, посјетио 
Требиње“, навео је Ћурић. 

Почела III фаза поплочавања 
улица Старог града 

 

 

Радници предузећа „Поробић“ из Требиња 
почели су данас са припремним радовима 
за трећу фазу поплочавања улица Страог 
града којом ће бити обухваћен дио од 
Музеја Херцеговине, поред Цареве џамије 
до пицерије „Грк“. 

Почетак радова обишао је данас и 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић, који 
је истакао да ће, када радови буду 
завршени, овај дио Старог града добити 
један сасвим нови изглед. 

Он је казао да ће бити поплочано око 2.000 
метара квадратних простора, али да 
постављању камених плоча претходе 
бројни други радови. 

„У току су припремни радови гдје треба да 
се уклоне постојећи асфалт и бетонске 
подлоге, а затим слиједи изградња нове 
канализационе и водоводне мреже, те 
спуштање свих каблова у земљу“, навео је 
Ћурић. 

Градоначелник је појаснио да ће се као и 
претходне двије фазе и на овом дијелу 
поставити бетонска подлога прије 
постављања камених плоча. 

„Иако то значајно поскупљује саме радове, 
то је много квалитетнији начин рада и 
сигурнији за године пред нама“, навео је 
Ћурић. 

Сви ови радови треба да буду изведени у 
року од 180 дана, а њихова вриједност је 
око 610.000 КМ. 
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Обиљежено 28 година од 
оснивања Војске Републике 

Српске 

 

У Требињу је данас обиљежено 28 година 
од оснивања Војске Републике Српске, а 
помен погинулим борцима служен је испред 
Спомен собе код Споменика браниоцима 
Требиња од 1991. до 1996. године. 

Цвијеће је положила заједничка делагација 
града Требиња, Борачке организације и 
Трећег пјешадијског Република Српска 
ПУК-а коју су чинили градоначелник Мирко 
Ћурић, предсједник градске Борачке 
организације Дејан Бодирога и мајор 
Александар Ћосовић из касарне у Билећи. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
казао је да су припадници ВРС-а одбранили 
највећи идеал – слободу, формирајућу 
Републику Српску у којој данас сви живимо 
слободно и на коју смо сви поносни. 

„Град Требиње, у складу са могућностима, 
настоји да изађе у сусрет борачкој 
популацији. Чињеница је да постоје 
проблеми, али они нису од јуче. Изграђена 
је Спомен соба, град је обезбиједио 
накнаде за 285 незапослених 
демобилисаних бораца, као и  средства за 
запошљавање одређеног броја тих 
бораца“, навео је Ћурић. 

Он је истакао да је град обезбиједио и 20 
стипендије за студенте из реда борачких 

категорија, а редовно се издвајају и 
средства за помоћ у лијечењу борачких 
категорија. 

„По први пут су планирана средства и за 
адаптацију стамбених јединица родитеља 
погинулих бораца, за шта је планирано око 
120.000 КМ“, навео је Ћурић. 

Најважније је, рекао је Ћурић, да 
солидарно подијелимо оно што има градски 
буџет, напомињући да је важно да се не 
ствара раздор међу борачким категоријама. 

Он је најавио и да ће, чим услови то 
дозволе, почети и одржавање часова 
историје за све ученике гдје ће професори 
имати обавезу да по један до два часа 
одрже у Спомен соби, како би се будућа 
покољења упознала са историјским 
чињеницама, храбрим подвизима војника у 
стварању Републике Српске. 

Предсједник градске Борачке организације 
Дејан Бодирога рекао је да је до оснивања 
ВРС легитимна војна формација била ЈНА 
која је, након међународног признања БиХ, 
напустила ово подручје. 

„Међутим, ту биле одређене паравојне 
формације, због чега се ових дана сјећамо 
тужних догађаја и злочина према 
припадницима, голобрадим младићима 
ЈНА“, навео је Бодирога. 

Бодирога је истакао да је ВРС са шест 
корпуса и главним штабом направила 
херојски подвих, јер је успјела да одбрани 
српски народ и, заједно са другим 
јединицама, створила Републику Српску. 

Говорећи о положају бораца 25 година 
послије завршетка Одбрамбено-
отаџбинског рата, Бодирога је казао да 
један дио бораца живи веома тешко. 

Народна скупштина српске републике БиХ 
12. маја 1992. године донијела је одлуку о 
оснивању Војске РС. 
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Министар Пашалић у радној 
посјети Требињу 

 

Министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Борис Пашалић боравио је у 
радној посјети Требињу, гдје је разговарао 
са руководством града, те представницима 
Савеза општина источне Херцеговине и 
градских установа и предузећа. 

Током састанка посебна пажња посвећена 
је пуштању у рад система за наводњавање, 
те све већој пољопривредној производњи у 
нашем граду. 

Очекивања су да ће ови системи 
допринијети да скоро свака обрадива 
површина у Требињу има воду за уредно 
наводњавање. 

Вриједност инвестиција је вишемилионска. 

 

 

 

 

 

Додатна финансијска подршка 
за лица која су покренула 

властити бизнис 

 

Сва правна лица која из Требиња која су 
конкурисала, а која су раније путем 
самозапошљавања покренула властити 
бизнис, потписала су данас уговоре са 
градоначелник Мирком Ћурићем о додатној 
подршци из градског буџета у износу до 
3.000 КМ. 

Ћурић је рекао да су одобрени сви 
поднесени захтјеви, а да је главни услов 
био да они који се пријаве имају 
испоштован ранији уговор о подршци за 
самозапошљавање. 

„То су наши суграђани који су 
покренули сопствени бизнис, 
испоштовали уговор који су 
потписали, набавили планирану 
опрему, запослили себе или чланове 
своје породице и редовни измиривали 
порезе и доприносе“, навео је Ћурић. 

Он је истакао да вјерује да ће се наши 
суграђани и у овој години опредијелити за 
покретање властитог бизниса, што ће град 
финансијски подржати и овога пута. 

 

 


