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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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Делегација Требиња на 
обиљежавању Дана Врања 

 
Поводом обиљежавања Дана Града Врања 
и 4. бригаде Војске Репувлике Србије, 
делегација Града Требиња боравила је у 
Врању. 

Требињску делегацију угостили су 
градоначелник Слободан Миленковић  и 
командант бригаде генерал Слободан 
Стопа. 

Делегацију су чинили: предсједник 
Скупштине Града Требиња Драгослав 
Бањак, секретар Скупштине Велибор 
Бодирога и начелник одјељења за 
друштвене дјелатности Зоран Милошевић. 

Градови Требиње и Врање његују 
пријатељске односе од 2006. године. 

 

 

 

 

 

По седми пут у Требињу о 
теологији у јавној сфери 

 
У Требињу је данас почео седми 
симпозијум „Теологија у јавној сфери“, 
који  је окупио предаваче из земље и 
региона. 

Епископ захумско-херцеговачки и 
приморски Димитрије поручио је да ја 
чисто срце оно што је најважније у 
хришћанском животу, али то не значи да се 
требамо одрећи расуђивања и разума. 

– Битно је да се сви заједно огледамо 
у лику Христовом и ту се препознамо 
као браћа и сестре – истакао је владика 
Димитрије. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
казао је да је овај симпозијум догађај који 
омогућава свима који га посјете да 
прошире своје видике, сагледају односе 
између уско повезаних области и покушају 
да здраворазумски искристалишуо своје 
виђење свијета и трендова који људима 
свакодневно побуђују пажњу. 

Он је рекао да теме које ће се обрађивати 
на симпозијуму код сваког човјека 
изазивају посебну пажњу и 
заинтересованост за дискусијом, али да ће 
став и мишљење истакнутих људи из ових 
области допринијети лакшем схватању 
испреплетености и важности њихове 
сарадње која доприноси схватању свијета у 
коме живимо. 
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“Овај симпосион представиће и теме 
које су неизбјежне и које својим 
битисањем, веома брзо мијењају 
свијет какав познајемо. Ријеч је о 
савременим технолошким 
достигнућима попут пете генерације 
мобилне телефоније, 3Д штампача, 
роботике, које нам већ сада својим 
напредним рјешењима, а без којих је 
немогуће замислити савремени свијет, 
говоре о четвртој индустријској 
револуцији чији развој тек треба да 
осјетимо кроз савремена рјешења 
вјештачке интелигенције”, навео је 
Ћурић. 

Директор Републичког секретаријата за 
вјере Драган Давидовић је подсјетио да 
Законом о слободи вјере, правном положају 
црква и вјерских заједница, усвојеном 
2004. године, СПЦ, исламска заједница и 
католичка и јеврејска црква у БиХ имају 
јавно–правни статус. 

“БиХ темељи уговор са СПЦ на 
признању Светог писма, светог 
предања, канона СПЦ и из тога 
проистиче суштинска обавеза државе 
да штити СПЦ и њене епархије у БиХ, 
а имовина цркве је заштићена. Ако 
смо у БиХ донијели овако висок 
цивилизацијски закон, који је 
признала и међународна заједница, 
нема разлога да се то не деси тамо 
гдје би морало и гдје ће се десити”, 
поручио је Давидовић. 

У оквиру програма овогодишњег 
симпосиона у Културном центру Требиње 
данас од 17 часова и 30 минута биће 
одржано главно предавање „Како се 
црквено тијело суочава са симптомима 
епископске произвољности“, а предавач је 
професор др Христо Јанарис, са 
Универзитета Пантион у Атини. 

 

У Требињу представљено 
извршење алтернативне мјере 

рада у јавном интересу 

 
Представници Министарства правде у 
Влади Републике Српске одржали су данас 
у Требињу састанак са начелницима 
општина и представницима јавних 
предузећа и установа које дјелују на 
подручју источне Херцеговине, на тему 
извршења алтернативне мјере рада у 
јавном интересу. 

На састанку је појашњено да рад у јавном 
интересу представља алтернативну врсту 
кривичне санкције која се починиоцу 
кривичног дјела, по одлуци надлежног 
суда, може изрећи у ситуацијама када на 
његов захтјев суд може одлуку о затворској 
казни да замијени овом врстом санкције. 

Рад у јавном интересу је врста санкције 
која се извршава у локалној заједници у 
јавним предузећима и јавним установама. 

„По одлуци суда тај рад може трајати 
од 60 до најдуже 360 радних сати и 
треба да се изврши у периоду од шест 
мјесеци“, истакнуто је на састанку. 

Законодавним и нормативним оквиром 
предвиђено је које врсте дјелатности могу 
доћи у обзир код извршења ове врсте 
кривичних санкција, а то су дјелатности из 
области екологије, хуманитарног рада, 
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комуналних дјелатности, рударства и 
енергетике. 

„Када се изрекне оваква врста 
санкције, осуђеник остаје код своје 
куће и своје породице и на свом 
радном мјесту, а кроз број сати који је 
кроз судску одлуку изречен он 
извршава ту неку санкцију – дуг 
према заједници умјесто одласка на 
издржавање затворске казне“, 
појашњено је на састанку. 

Законодавац није прецизирао врсту 
кривичног дјела, истичући да је у 
Кривичном законику само прописана 
дужина затворске казне, а ради се о свим 
врстама казни затвора које су изречене у 
трајању до једне године. 

Замјеник градоначелника Требиња Слађана 
Скочајић рекла је да наш град даје пуну 
подршку оваквим пројектима. 

Министарство правде у сарадњи са Савезом 
општина и градова Српске спроводи 
активности на стварању услова потребних 
за извршење алтернативне мјере рада у 
јавном интересу. 

Рад у јавном интересу може се обављати у 
јавним предузећима, установама и правним 
лицима која обављају дјелатност у оквиру 
које се може остварити општа сврха 
извршења кривичних санкција, те посебна 
сврха извршења мјере рада у јавном 
интересу. 

 

 

 

 

 

Амбасадор Русије у посјети 
Требињу 

 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
рекао је да је амбасадора Руске Федерације 
у БиХ Петра Иванцова упознао са 
потенцијалима нашег града у области 
пољопривреде, културе и туризма, те о 
могућим облицима сарадње. 

Ћурић је истакао да ће овај састанак у 
будућем периоду допринијети унапређењу 
сарадње у овим областим, јер велики број 
Руса жели да посјети ово поднебље, а, с 
друге стране, постоји и могућност извоза 
вина, воћа и поврћа у Русију. 

„Договорили смо се и да повежемо 
руске и требињске произвођаче 
производа који су неопходни Русији. 
Ту, првенствено, мислим на вино како 
бисмо повећали извоз, а остављена је 
и могућност улагања руских 
инвеститора у Требиње“, навео је 
Ћурић. 

Амбасадор Иванцов казао је да је са 
градоначелником Ћурићем договорио да 
промовише Требиње као туристичко мјесто, 
са посебним акцентом на вјерски туризам, 
јер је ово један од најљепших и 
најперспективнијих градова у Републици 
Српској и БиХ. 

„На међувладином састанку, који ће 
ускоро бити одржан, биће ријечи о 
Требињу као регији гдје ће руски 
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произвођачи моћи да закупе 
земљиште за садњу воћа и поврћа“, 
навео је Иванцов. 

Ћурић је Иванцову уручио Горски вијенац 
на руском језику. 

Амбасадор Иванцов ће у 17.00 часова у 
требињском Културном центру отоворити 
изложбу фотографија „Пут до побједе: 
Историјски извори свједоче”, након чега ће 
у биоскопу бити приказана ревија руског 
филма. 

Прослава крсне славе ВРС-а ове 
године у Требињу 

 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
разговарао је данас са замјеником 
министра одбране БиХ Мирком Околићем, 
са којим договорио да централно 
обиљежавање крсне славе Војске 
Републике Српске и Трећег пјешадијског 
(Република Српска) пука Оружаних снага 
БиХ – Видовдана, буде организовано у 
Требињу. 

Централно обиљежавање крсне славе је 28. 
јуна. 

Састанку су, између осталих, 
присуствовали гемерал мајор Гојко 
Кнежевић и генерал-мајор Радован Илић. 

Планирано је да овогодишњој прослави 
Видовдана присуствују највиши 
представници политичког, јавног и 
културног живота, представници НВО 
проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског 
рата, те бројне друге званице и гости 
примјерено значају прославе крсне славе. 

Ћурић, Тривић – Подршка 
Министарства просвјете и 

културе неће изостати ни у 2020. 

 
Она је истакла да су у току припреме за 
доношење новог закона о предшколском 
васпитању и образовању, али и измјене 
закона о средњем васпитању и 
образовању, чиме треба да се унаприједи 
развој образовања у овим областима. 

„Овим актима дефинисаће се обавезе 
сваке локалне заједнице и Владе 
Републике Српске, а већ од септембра 
дјеца за потешкоћама у развоју и 
дјеца из хранитељских породица 
имаће право на бесплатно похађање 
вртића“, навела је Тривић. 

Према њеним ријечима, у основном и 
средњем образовању наставиће се са 
иновативним плановима и програмима и 
усавршавању и едуковању просвјетног 
кадра. 

Тривићева је истакла и да је упозната са 
програмом Требињског културног љета, 
који је веома разноврстан и који диприноси 
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афирмацији културе не само нашег града, 
већ и Републикем Српске. 

У наставку радне посјете Требињу, 
министар Тривић посјетила је Музеј 
Херцеговине. 

Она је истакла да су у току припреме за 
доношење новог закона о предшколском 
васпитању и образовању, али и измјене 
закона о средњем васпитању и 
образовању, чиме треба да се унаприједи 
развој образовања у овим областима. 

„Овим актима дефинисаће се обавезе 
сваке локалне заједнице и Владе 
Републике Српске, а већ од септембра 
дјеца за потешкоћама у развоју и 
дјеца из хранитељских породица 
имаће право на бесплатно похађање 
вртића“, навела је Тривић. 

Према њеним ријечима, у основном и 
средњем образовању наставиће се са 
иновативним плановима и програмима и 
усавршавању и едуковању просвјетног 
кадра. 

Тривићева је истакла и да је упозната са 
програмом Требињског културног љета, 
који је веома разноврстан и који диприноси 
афирмацији културе не само нашег града, 
већ и Републикем Српске. 

У наставку радне посјете Требињу, 
министар Тривић посјетила је Музеј 
Херцеговине. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
рекао је да ће Министарство просвјете и 
културе Репубике Српске и у овој години 
подржати културне манифестације у нашем 
граду, те се активно укључити у питања 
уписне политике у средњим школама. 

Ћурић је, након састанка са министром 
Наталијом Тривић, истакао да је 
договорена сарадња и у области 
предшколског и основног образовања, али 
и око слања приједлога и мишљења за 

нове законе који се тичу надлежнисти овог 
ресора. 

„Министарство ће дати и сву 
неопходну подршку за изградњу нове 
зграде Гимназије чији је донатор 
Родољуб Драшковић, као и за 
пројекат „Повратак природи‟, који је 
јединствен у цијелој Републици 
Српској“, навео је Ћурић. 

Говорећи о уписној политици у средњим 
школама, Ћурић је казао да су предузети 
иницијативни кораци и да је посебна 
пажња усмјерена како на занимања која се 
директно тичу туризма, тако и на одређене 
занате у Техничкој школи. 

„Све те мјере треба да допринесу 
разноврснијем кадру и да дјеца која 
заврше једну од тих школа одмах по 
изласку из школских клупа пронађу 
посао“, навео је Ћурић. 

Министар Наталија Тривић навела је да ју 
је руководство Требиња упознала о свим 
плановима из надлежности овог ресора, а 
која се директно или индиректно тучу и 
нашег града. 

Она је истакла да су у току припреме за 
доношење новог закона о предшколском 
васпитању и образовању, али и измјене 
закона о средњем васпитању и 
образовању, чиме треба да се унаприједи 
развој образовања у овим областима. 

„Овим актима дефинисаће се обавезе 
сваке локалне заједнице и Владе 
Републике Српске, а већ од септембра 
дјеца за потешкоћама у развоју и 
дјеца из хранитељских породица 
имаће право на бесплатно похађање 
вртића“, навела је Тривић. 

Према њеним ријечима, у основном и 
средњем образовању наставиће се са 
иновативним плановима и програмима и 
усавршавању и едуковању просвјетног 
кадра. 
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Тривићева је истакла и да је упозната са 
програмом Требињског културног љета, 
који је веома разноврстан и који диприноси 
афирмацији културе не само нашег града, 
већ и Републикем Српске. 

У наставку радне посјете Требињу, 
министар Тривић посјетила је Музеј 
Херцеговине. 


