
ГРАД ТРЕБИЊЕ, Ул. Вука Караџића бр.2 89 101 Требиње
Број:
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ДД
Запсник са састанка Привредног савјета

Датум:

0 2 .0 7 .2 0 2 1 .

Организацациона Кабинет Градоначелника 
јединица/ служба:

Датум састанка: 0 1 .0 7 .2 0 2 1 . Мјесто сасганка: Г р а д  Т р е б и њ е -  м а л а  са л а

Вријеме почетка 1 7 :0 0 Вријме завршетка 1 8 .3 0

У Ч Е С Н И Ц И  С А С Т А Н К А

Број Учествовали (име и презиме) Одсутни (име и презиме)

1 . Мирко Ћ урић Благоје Ш упић

2. Лука Петровић Братислав Пиџула

3. Здравко Каш иковић Веселин Савић

4. Драж ен Бош ковић Коста Ћ еранић

5. М илан Прелевић М ирјана М иљ ановић

6. Душ ан Минов Дејан Тарана

7. Драган Поповић Ранко Бош њ ак

8. Радован Анђелић Тихо  Кудуз

9. Југослав Д еретић Гордан М иш ељ ић

10. Бојан Вучуревић Радивоје М аксимовић

11. Наташа Тучић

Д Н Е В Н И  Р Е Д  Р А Д И О Н И Ц Е

Број Тачка дневног реда

1. Усва јањ е записника са претходне сједнице

2. Требињ ско  културно љ ето

3. Актуелности  (туризам , образовањ е, спорт...)

4. Разно



Г-дин Мирко Ћурић је отворио састанак и поздравио све присутне. Предложени 
дневни ред је усвојен без измјена и допуна.

Тачка 1
На записник са претходне сједнице нико није имао примједби. Записник је 

једногласно усвојен.

Тачка 2
Г-дин Мирко Ћурић је присутне упознао са планираним догађајима у оквиру 

манифестације Требињско културно љето.
Рекао је да су у Требињу културне и спортске манифестације већ почеле и да ће сваки 
викенд, до славе Града, бити испуњен догађајима. Планирано је да се уведе нова 
манифестација у оквиру које ће се више него до сада промовисати ријека Требишњица 
и биће организхована прије славе Града под називом „Љето на Требишњици". 
Надлежна Одјељења ће осмислити низ догађаја, од скоскова с моста до низа 
такмичења на ријеци којима ће се осмислити угодан викенд на ријеци.

Г-дин Бојан Вучуревић је истакао да ће се сви догађаји у оквиру манифестације 
„Љето на Требишњици" одвијати на и уз ријеку Требишњицу. Ред бул ће бити 
спонзор скоскова с моста и планирано је да се наградним фондом награде скакачи.

Г-дин Лука Петровић је рекао да је добро што је Град успио да одржи све 
квалитетне манифестације у току низа година, али да треба размислити и о увођењу 
нових садржаја који би привукли посјетиоце и „освјежили" туристичку понуду. С тим у 
вези, предложио је да се организује караван гастрономије или гастрофестивал на коме 
би учествовали кувари и ресторани из Семберије, Војводине или Шумадије,...из 
различитих крајева.
Прије свега, идеја је да се промовише домаћа храна која је карактеристична за 
Херцеговину као и да се осмисли нови садржај за госте Требиња.

Г-дин Дражен Бошковић је рекао да је дио шеталишта од Тропик маркета до 
базена у Бреговима добра локација која је запостављена и која би била погодна за 
манифестацију ове врсте.

Г-дин Југослав Деретић је нагласио да је догађаје потребно дефинисати као 
пратећи садржај културног љета или промоцију за сљедећу туристичку сезону. 
Мишљења је да би било добро органиозховати фестивал у предсезони, као најаву 
љетних дешавања и ради привлачења туриста, у марту или априлу.

Г-дин Мирко Ћурић је рекао да је у претходном периоду много активности 
проведено на промоцији Требиња . Између осталог, прије 7 дана одржана је и 
промоција Требиња у Београду. Прије 2 дана је у гостима Градској управи био 
норвешки амбасадор са сарадницима. Норвешка делегација је позитивно одреаговала 
на презентацију Требиња и мишљења су да постоји простор за сарадњу у области 
туризма, а заинтересовани су и за органске пољопривредне производе. С тим у вези, 
неопходно је више радити на брендирању и сертификацији производа и услуга. Да би 
се у Норвешкој пласирали херцеговачки производи, потребно је производњу и услуге 
подићи на виши ниво и то доказати одговарајућим лиценцама и серификатима.

Закључак је да надлежна Одјељења у сарадњи са Туристичком организацијом осмисле 
нове манифестације и програме у циљу продужења сезоне и освјежења туристичне 
понуде Требиња.



Тачка 3
Градоначелник је упознао присутне са ситуацијом у требињском спорту. 

Оцијенио је да се можемо похвалити добрим резултатима, јер б требињских клубова се 
ове године такмичи у премијер лигама. За виши ранг такмичења је потребно је 
обезбиједити и већа улагања у спорт.
ФК Леотар се налази у ситуацији када им се отвара могућност за прелазак у виши ранг 
такмичења, односно у Премијер лигу. Међутим, овај искорак не могу урадити 
самостално, и поред огромног труда који улаже руководство клуба. Због дугова из 
претходног периодаде принудне наплате која је блокирала рачун Клуба, учествовање у 
Премијер лиги је угрожено.
Мишљења је да би ФК Леотар би било потребно подржати ,и од стране града и од 
стране привреде. Резултате које су остварили играјући, постигли су управо Требињци.

Г-дин Лука Петровић је подржао Градоначелника и истакао да је, у овом 
моменту, можда боље одустати од улагања у неки инфраструктурни пројекат , него од 
клуба. ФК Леотар не може играти у премијер лиги , која почиње 17. јула, ако се рачун 
не деблокира, односно ако се не пронађу средства . Потребно је заједничким снагама 
иницирати деблокаду жиро рачуна, да се укључи Град Требиње, ЗП ХЕТ а.д. Требиње и 
МХ ЕРС. Износ који је потребно уплатити је 476.000,00 КМ. Мишљења је да , уколико 
се у овом моменту, ФК Леотар не помогне , дугорочно посматрано, посљедице ће бити 
трајне и тешко да ће се клуб опоравити. Такође је мишљења да морамо створити 
услове да се сви спортови активније промивишу и да морамо интензивније радити на 
популаризацији спортова како би смо младе људе правилно усмјерили,одвојили их од 
рачунара и телефона, те им омогућили здравији психички и физички развој.
У наредном периоду, а у циљу развијања омладинске школе спорта , потребно је наћи 
начин финансирања за изградњу 2 помоћна спортска терена. Такође, информисао је 
присутне да ће Фудбалски савез суфинансирати набавку рефлектора за тадион у 
Полицама. Као саставни дио може се направити продавница ФК Леотар.

Г-дин Бојан Вучуревић је истакао да је у наредном периоду потребно више 
радити на маркетингу, односно промоцији клуба и на тај начин покушати сакупити 
одређена средства. Сматра да је ФК Леотар, кроз скоро стогодишње функционисање, 
стекао много пријатеља који желе помоћи, али не знају на који начин. Потребно је да 
се активнијим маркетингом и бољом комуникацијом са навијачима и љубитељима 
Клуба оствари сарадња која би могла бити на обострано задовољство.

Сви присутни су се сложили са приједлогом да се направи напор и да се ФК 
Леотар помогне средствима из градског буџета, како би се омогућио улазак у Премијер 
лигу .

Тачка 4.

Г-ђа Наташа Тучић је присутнима презентовала нацрт Средњорочног плана капиталних 
инвестиција. Навела је да је Координациони тим за израду средњорочног плана у обзир 
узео све порјектне приједлоге који су пристигли, анализирао их и уткао у План, 
уколико су задовољили основне елементе. Позвани су сви присутни да своје примједбе 
на нацрт Плана доставе у року од 10 дана , путем мејла. На састанку није било 
примједби на нацрт Плана.
Г-дин Душан Минов је скренуо пажњу на дјецу средњошколског узраста и напоменуо 

да се мора више радити на популаризацији заната. Да је потребно радити са 
родитељима и објаснити им да су занати перспектива и да ће дјеца прије доћи до 
посла, уколико се одмах усмјере на конкретне занате.

Г-дин Драган Поповић је истакао да је тим за образовање и раније предлагао 
атрактивнија занимања ,приликом креирања уписне политике. Сматра да су се десиле



неке промјене, али не у довољној мјери .Такође, навео је да је ова година показала да 
се и код дјеце и родитеља мијења приступ, јер по први пут немамо попуњена сва 
мјеста у гимназији , док су за остала занимања капацитети попуњени у првом уписном 
року.

Састанак је завршен у 18,30 часова.
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