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са јавношћу 
 

Адреса: 
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Ел. пошта: 

grad@trebinje.rs.ba 
Телефон: 

+387 59 273 460 
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Градоначелник Ћурић 
даровао прву бебу рођену у 

2020. Години 

 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
даривао је данас златником прву бебу 
рођену у требињском породилишту у 2020. 
години. 

Малу Нађу, дјевојчицу тешку 2 кг и 950 
грама и дугачку 50 центименатара, на 
царски рез данас послијеподне родила је 
двадесет деветогодишња Ивана Стевић и 
ово је био њен први пород. 

Ћурић и замјеник градоначелника Слађана 
Скочајић, са директором Болнице Требиње 
др Љубицом Мијановић и особљем 
породилишта, обишли су и друге 
пацијенткиње које се након порођаја 
опорављају на Одјељењу за гинекологију и 
акушерство Болнице Требиње. 

„Ово је била прилика и да се упознамо 
какво је стање у Болници и на 
породилишту, шта је то што још може да се 
уради како би се унаприједили услови и 
услуге у овој здравственој установи“, казао 
је Ћурић додајући да Градска управа 
посљедњих година издваја значајна 
средства за подршку наталитету, 
укључујући и финанирање третмана 
вантјелесне оплодње брачним паровима са 
проблемом стерилитета. 

„За свако новорођено дијете такође 
обезбиједили смо новчану надокнаду од 
150 до 2.400 КМ.  Отприлике, на годишњем 
нивоу издвајамо око 100.000 КМ за ову 
намјену, а сигурно смо спремни да још 
више издвајамо – само да буде још више 
новорођенчади“, истакао је Ћурић. 

Гинеколог акушер др Данијела Петровић 
Попадић рекла је да је порођај протекао 
уредно, те да се и мајка и беба осјећају 
добро. 

„Овај порођај смо урадили у спиналној 
анестезији. То је одлачна ствар за маме, 
јер могу одмах да виде своју бебу. Као да 
се породила природним путем“, казала је 
др Петровић Попадић. 

У прошлој години у требињском 
породилишту рођено је 289 беба, док их је 
у години раније на свијет дошло 309. 

„Заиста се трудимо а трудићемо се и 
убудуће да побољшамо услове како наше 
мајке не би морале нигдје друго да се 
порађају – осим у Требињу“, истакла је др 
Петровић Попадић. 

Свечани пријем у част Дана 
Републике – Наша “светиња” 

није на продају 

 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
рекао је да је Република Српска једина 
опција за будућност свих њених грађана, 
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док је “великим ауторитетима” који желе да 
наметну своја рјешења поручио да треба да 
знају да грађани Српске немају ништа на 
продају и да сваки дио своје Републике 
сматрају подједнако светим. 

Ћурић, који је у Градској управи 
организовао свечани пријем у част 9. 
јануара – Дана Републике Српске, истакао 
је да иза оних који желе да оспоре овај 
велики дан за све грађане Српске – стоји 
политичка монтажа и злонамјерна ујдурма, 
крунисана пресудом Уставног суда БиХ. 

“Али, иза Републике Српске, с друге 
стране, стоји народ, који се и 
референдумом изјаснио да 9. јануар 
остаје оно што је био – фактички и 
историјски непорецив дан када је 
Република Српска настала”, навео је 
Ћурић. 

Он је истакао да нико у српском народу 
нема ни овласт ни право да, из неких 
политичких разлога, порекне крунске тачке 
у настанку Републике Српске, распореди их 
на нека друга мјеста и у нека друга 
времена и тако им покуша дати значење 
које ће одговарати “другима” у БиХ. 

Зато су, напоменуо је требињски 
градоначелник, веома важни устрајност, 
стрпљивост и јединство, који треба 
брижљиво да се чувају, јер вријеме доноси 
нова искушења и питања у коме ће се 
снага српског народа мјерити консензусом, 
до кога ће морати да дође у држави каква 
је БиХ. 

“Наша обавеза је да неуморно крчимо 
пут новим генерацијама, да не 
посустанемо, не изгубимо снагу, 
енергију, вољу и вјеру, али и да се не 
уморимо бранећи интересе Републике 
Српске и водећи дијалог са свима у 
тражењу најбољих рјешења”, навео је 
Ћурић. 

Предсједник градске Борачке организације 
Дејан Бодирога истакао је да највећа 
захвалност за Републику Српску припада 
припадницима Војске Републике Српске и 
Министарства унутрашњих послова, који су 
у најтежим временима стали на прве линије 
фронта и сачували вјековна огњишта 
нашег народа. 

Он је свим грађанима Требиња и Српске 
честитао дан када је настала “светиња 
названа Република Српска”. 

Након пријема у Градској управи, на 
Споменик браниоцима Требиња 1991-1996 
положено је цвијеће и евоциране су 
успомене на најхрабрије Требињце који су 
свој живот уградили у темеље Републике 
Српске. 

На традиционалном пријему, између 
осталих, били су присутни представници 
градских и републичких институција, 
чланови Градског савјета, привредници, 
представници судске власти… 

Честитка поводом јулијанске 
Нове године 

Представници Града Требиња упутили су 
данас грађанима честитку поводом Нове 
године по јулијанском календару. 

У честитки се каже: 

„У име Градске управе Требиње и 
своје лично име, свим грађанима 
Требиња упућујемо искрене честитке 
поводом Нове 2020. године по 
јулијанском календару. 

Наше жеље су да вас у Новој 2020. 
години прати добро здравље, срећа и 
успјех. 

Живјели!“. 

Честитку потписују: градоначелник 
Требиња г. Мирко Ћурић, замјеник 
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градоначелника гђа Слађана Скочајић, 
предсједник Скупштине г. Драгослав Бањак 
и потпредсједник Скупштине г. Мијат 
Шаровић. 

25 година од одласка 
Александра Маслеше 

 
Бројни грађани Требиња и некадашњи 
борци Бобанске чете евоцирали су данас 
успомене на најмлађег погинулог борца 
Требињске бригаде – Александра Маслешу, 
који је преминуо на данашњи дан прије 25 
година од посљедица рањавања на 
Борачком језеру код Коњица. 

Најмлађи борац, који је својом храброшћу и 
љубављу према отаџбини и данас примјер 
младим генерацијама, преминуо је на 
Војно-медицинској академији у Београду 
16. јануара 1995. године, а прије неколико 
година у насељу Брегови изграђен је 
споменик у његову част. 

Цвијеђе ће на споменик су, између осталих, 
положили представници породице 
Маслеша, Града Требиња на челу са 
градоначелником Мирком Ћурићем, градске 
Борачке организације, бивши припадници 
чувене Бобанске чете. 

“Сјећамо се једног храброг човјека, 
тада дјетета који је своју љубав према 
отаџбини истакао на начин вриједан 
сваког поштовања. Затао је наш Ацо 
узор младим генерацијама, јер 

Републику Српску, коју је он стварао – 
данас треба чувати и развијати”, навео 
Ћурић. 

Припадник Бобанске чете Драган Ристић 
Бели рекао да о Ацу, и као човјеку и као 
борцу, има само ријечи хвале. 

“Напустио је школску клупу, 
приступио Бобанској чети и са њом 
учествовао у врло тешким ратним 
бробама. Храбрости му није 
недостајало, био је спреман да брани 
вјековна огњишта нашег народа и по 
цијену свог живота”, навео је Ристић. 

Предсједник градске Борачке организације 
Дејан Бодирога подсјетио је да је Маслеша 
једа од најмлађих бораца Републике 
Српске, а да његова жртва обавезује 
генерације иза њега да чувају своју 
отаџбину. 

Александар Маслеша рањен је 27. 
септембра 1994. године. Од исте гранате 
погинули су командант Бобанске чете 
војвода Недељко Видаковић, те његови 
саборци Љубиша Поповић и Драган 
Слијепчевић, док је Маслеша тешко рањен. 

У његову част, Стадион малих спортова у 
Бреговима носи његово име, који се налази 
непосредно уз споменик, а нацртан је 
графит са његовим ликом и амбленом 
Војске Републике Српске уз стадион у 
Полицама. 
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Градоначелник посјетио 
градилиште Духовног 
центра у Мркоњићима 

 
Радови на изградњи духовног центра у 
Мркоњићима теку планираном динамиком у 
шта се данас увјерио и градоначелник 
Требиња Мирко Ћурић који је са 
сарадницима обишао ово село у Поповом 
пољу и разговаро са мјештанима и 
представницима извођача радова. 

Ћурић је истакао да је ово веома важна 
инвестиција за наш град и да је ријеч о 
пројекту који треба да истакне значај овог 
села, у коме је рођен један од највећих 
православних светаца – Василије тврдошки 
и острошки. 

“Веома сам задовољан динамиком 
радова и вјерујем да ће све бити 
завршено у предвиђеном року од 500 
дана. Радове заједнички финансирају 
Влада Србије, Влада Српске и Град 
Требиње”, истакао је Ћурић. 

Он је навео да су га извођачи радова 
упознали са динамичким планом, док су 
мјештани похвалили што је овај пројекат 
напокон дочекао свјетло дана. 

“Заједни радимо на његовој 
реализацији. Уколико се, током 
радова, укаже потреба и за додатним 
објектима, спремни смо да их 

изградимо. Тренутно реализујемо 
прву и другу фазу пројекта чија је 
вриједност око два и по милиона 
марака, а трећа фаза тек треба да 
почне”, навео је Ћурић. 

Предсједник Црквеног одбора села 
Мркоњићи Раде Бошковић није крио 
одушевљење што се радови свакодневно 
одвијају. 

Он је казао да је скоро сваки дан у 
Мркоњићима и да увијек примјети нешто 
ново што вриједни радници ураде. 

“Хвала нашој матици Србији што је 
прва издвојила средства за ово 
светилиште. Ово ће бити један лијеп 
духовни центар наше Херцеговине”, 
навео је Бошковић. 

Представник фирме “СИГА” која изводи 
радове и координатор пројекта – Дијана 
Башић истакла је да изградња централних 
објеката око цркве Светог Василија тече 
планираном динамиком и да их је вријеме 
послужило због чега су све предвиђено 
планом и одрадили. 

“Припремамо се за кровопокривачке 
радове, а већ се ради камена облога 
на појединим зидовима”, навела је 
Башић. 

Радови у Мркоњићима почели су у мају 
2019. године. 
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Одржан састанак 
градоначелника Требиња и 
директора ЈУ “Воде Српске” 

 
Директор ЈУ „Воде Српске“ Мирослав 
Миловановић и помоћник директора за 
економско финансијске послове Милан 
Трнинић посјетили су данас Градску управу 
Требиње и састали се са градоначелником 
Мирком Ћурићем. 

Састанку, који је организован у оквиру 
Миловановићевог обиласка радова на 
водосистему у Херцеговини, присуствовао 
је и Бранко Чолић, помоћник директора за 
Сектор за управљање водама обласним 
ријечним сливом Требишњице. 

“На састанку је било је ријечи о систему за 
наводњавање на територији града, као и о 
правилнику за кориштење вода, за који ће 
ускоро бити организоване јавне расправе 
како би се дошло до најбољих рјешења”, 
истиче градоначелник Требиња. 

Миловановић је данас на терену обишао 
радове на регулацији одводног канала 
„Око“ и завршене радове на регулацији 
канала Подгљивље – Градина – ријека 
Требишњица, а у Херцеговини. 

Раније су у Херцеговини завршени радови 
на регулацији корита ријеке Сушице и 
регулацији дијела корита ријеке Језерине. 

Милорад Арлов: Захваљујем 
се градоначелнику, 

установама, предузећима и 
привредницима Требиња 

 
Светосавска хуманитарна аукција слика за 
изградњу Центра за дјецу и младе ометене 
у развоју у Косовској Митровици, која је 
синоћ отворена у Требињу, изазвала је 
значајно интересовање – оцјена је 
Милорада Арлова, предсједника Одбора за 
помоћ Косову и Метохији, који се јутрос 
састао са градоначелником Требиња 
Мирком Ћурићем. 

Арлов се захвлио градоначелнику и 
требињским установама, предузећима и 
привредницима који су подржали аукцијску 
изложбу за Косово и Метохију те рекао да 
би поменути центар требао бити изграђен 
до августа ове године, чиме ће бити 
омогућени услови за боравак, дружење и 
рад са 144-оро дјеце и омладинаца 
ометених у развоју. 

“Захваљујем се градоначелнику Ћурићу и 
свим установама, предузећима и 
привредницима који су се укључили у 
хуманитарне активности Одбора за помоћ 
Косову и Метохији. Позивам све грађане 
Требиња да у наредних петнаест дана 
обиђу изложбу у Културном центру и 
куповином допринесу бржој изградњи 
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Центра за дјецу и младе ометене у развоју 
у Косовској Митровици”, рекао је Арлов. 

“Ово је један вид наше подршке Косову и 
Метохији. Посебно смо осјетљиви када су у 
питању дјеца с проблемима у развоју, која 
су, осим свих потешкоћа са којима се 
суочава народ Косова, изложена и 
проблемима здравствене природе. Позивам 
на солидарност и разумијевање и молим 
грађане добре воље да посјете изложбу, 
као и увијек до сада”, рекао је јутрос 
Градоначелник Требиња. 

Министар Кошарац са 
представницима Градске 

управе Требиње и 
херцеговачким винарима 

 
Министар спољне трговине и економских 
односа Сташа Кошарац борави у 
дводневној радној посјети Херцеговини, у 
оквиру које су планиране бројне 
активности, с фокусом на разговор са 
представницима локалне самоуправе и 
произвођачима вина, с обзиром на то да је 
овај регион вински центар БиХ. 

Током посјете Требињу, министар Кошарац 
разговарао је са градоначелником Мирком 
Ћурићем и представницима Градске управе 
о конкретним туристичким пројектима, које 
треба реализовати у наредном периоду. 

Саговорници су усагласили да је неопходно 
јачати прекограничну сарадњу у области 
развоја туризма, туристичке 
инфраструктуре и екологије. 

На састанку је разговарано и о могућности 
повећања постојећих капацитета граничних 
прелаза, као и о потреби за већом 
пропусном моћи граничних прелаза и 
слободној зони. 

Министар Кошарац посебно је указао на 
важност представљања локалних 
произвођача на иностраним тржиштима, 
као и на јачање улоге економске 
дипломатије БиХ у том процесу. 

У оквиру дводневне посјете Херцеговини, 
министар Кошарац обишао је и регионалне 
произвођаче вина – винарије “Андрија” у 
Читлуку и ”Вукоје 1982” у Требињу. 

Херцеговачки винари упознали су министра 
Кошарца са технологијом производње вина, 
те њиховим аутохтоним и вишеструко 
награђиваним производима. 

Министар Кошарац је у одвојеним 
посјетама винаријама “Андрија” и “Вукоје 
1982” указао на важност породичне 
традиције производње вина, али и 
континуирано подизање квалитета како 
производње, тако и унапређење кадра како 
би домаћа вина држала корак са 
регионалним и европским произвођачима, 
а самим тим била атрактивна за пласман на 
трећим тржиштима. 
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Светосавска академија – 
Уручена признања 

заслужним просвјетним 
радницима 

 
У позоришној сали Културног центра синоћ 
је одржана свачана академија у оквиру 
Светосавских свечаности, које Град 
Требиње и Црквена општина Требиње 
традиционално организују у славу највећег 
српског светитеља и просвјетитеља. 

На академији уочи Савиндана уручене су 
Светосавске награде за 2019. годину, које 
Град Требиња додјељује просвјетним 
радницима за допринос квалитетном 
образовању и васпитању, те унапређивање 
образовно-васпитне праксе. 

Градоначелник Требиња Мирко 
Ћурић Светосавске награде уручио је 
постхумно – за професора 
историје Живорада Жику Гаџу, др 
економских наука Рада Иванковића и 
наставника техничког образовања и 
информатике Крста Марковића – 
те Љубици Колак, професору економске 
групе предмета, Јову Грујичићу, 
дугогодишњем директору Дома 
ученика, Божу Бјелици, професору и 
директору Машинске школе у 
Требињу, Раденки Бутулији, професору 
предшколског васпитања и образовања, 
као и Милораду Бокићу, наставнику 
математике и физике и директору школе 
“Свети Василије Острошки”. 

„Бити учитељ наставник или професор – 
није нимало лако искушење. Некада и 
њихова строгоћа, у првом моменту, зна да 
запара уши, али се прије или послије 
испостави да је то била ријеч упућена 
нашој будућности.  Јер, знање нема 
алтернативу“, истакао је Ћурић захваливши 
награђеним али и свим просвјетарима, 
бившим и садашњим, који су свој живот и 
радни вијек несебично посветили дјеци. 

Свети Сава нас је учио да се знањем 
боримо за будућност 

Градоначелник је подсјетио да наш народ 
већ осам вијекова окупља светосавска 
мисао, која нас позива да чувамо 
православну вјеру, свој идентитет, да 
будемо поносни на нашу славну историју и 
претке који су стварали будућност 
генерацијама иза њих. 

„Данас, кад светосавска мисао битише јаче 
него икад, морамо бити још одлучнији у 
ономе што нам је Свети Сава оставио у 
аманат – да се знањем боримо за 
будућност. Знање је најважнији капитал 
нашег народа, који морамо да цијенимо, 
проширујемо и несебично га преносимо на 
дјецу, која ће већ сутра бити одрасли 
људи, спремни да буду амбасадори своје 
земље широм свијета“, поручио је Ћурић. 

Док ми са радошћу дочекујемо празник 
Светог Саве, наша браћа у Црној Гори, 
напоменуо је он – морају да се у вијеку 
демократије, слободе и грађанских права 
поново боре против антицивилизацијских 
норми, којима појединци желе нашој цркви 
и народу да узму оно највредније – 
светиње. 

„Зато је овогодишње светосавско 
предвечерје и нама у Требињу, коликогод 
било радосно, уједно и много тешко – јер 
видимо браћу како се свакодневно кроз 
молебане и достајанствене и поносне 
литије боре за светиње…Зато им и са овог 
мјеста шаљем поруку подршке – да истрају 
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у својим намјерама, да светиње не дају и 
да светосавским знањем, одлучношћу и 
мудрошћу одбране прво образ својих 
предака, а затим и будућност својих 
потомака“, истакао је Ћурић. 

Сава проповиједао Бога љубави, 
слободе, људске непоновљивости 

У бесједи о Светом Сави, старјешина 
саборне цркве у Мостару протојереј-
ставрофор Радивоје Круљ осврнуо се на 
Савину жичку Бесједу о правој вјери – 
истичући да је овај текст, написан још 
прије осам вијекова, свједочанство о Богу 
који је сам у себи вјечни однос савршене 
љубави. 

„Однос љубави која се несебично излива на 
посрнули људски род, гледајући увијек, 
прво и испрва, оно најбоље у нама самима, 
уздижући свачију дивну непоновљивост, 
разбуктавајући оно најбоље, 
најплеменитије и насаосјећајније у нама“, 
казао је старјешина мостарске саборне 
цркве. 

Тај Бог који нас учи да љубимо једни друге, 
а којег је исповиједао наш архијереј Сава, 
истиче Круљ – саблазан је како многим 
теолозима других религија, тако нажалост 
често и нама самима. 

„Толико је страха од деспотизма и страха 
од тога да ћемо, ако будемо аутентични и 
своји и слободни, ако имамо своје 
мишљење и став – тако много изгубити, да 
заправо тако размишљајући – губимо све“, 
казао је Круљ. 

Додао је да Бог у кога вјерујемо и кога је 
проповиједао Свети Сава „није деспот који 
очекује слијепу послушност – Он је 
родитељ који пушта своју дјецу да се 
обожавају љубављу“, због чега као 
хришћани не смијемо пристајати на било 
чије тираније које човјека обезличују и 
своде на радну снагу градитеља куле 

вавилонске, нити као дјеца Светог Саве, 
учествовати у том градитељству. 

„Ми, као слободне личности и хришћани, 
као светосавци, требамо рећи одлучно не – 
јер је наш Бог, управо онај Бог који градњу 
такве куле омета – мијешаћују језике“, 
поручио је Круљ. 

Умјетници и школарци у славу Светог 
Саве      

У богатом културноумјетничком програму 
свечане академије учествовали су 
првакиња Народног позоришта Београд 
Љиљана Благојевић, солисти Опере овог 
позоришта Андреа Елена Бастен и Вук 
Зекић, уз клавирску пратњу Невене 
Живковић, здружени хорови “Трибунија” и 
„Свети Василије Острошки” под управом 
Стојанке Гудељ, те хор Средње музичке 
школе Требиње, под диригентским 
вођством Милисава Сукоњице. 

У програму су наступили и пјевачка група 
“Нагоркиње”, рецитатори и вокални 
солисти из требињских основних школа, 
као и ученици Музичке школе Требиње. 
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Премијер Вишковић 
посјетио Мркоњиће и 

обишао радове на путу до 
Љубиња 

 
Предсједник Владе Републике Српске 
Радован Вишковић рекао је данас да су 
Мркоњићи, родно мјесто Светог Василија 
Острошког, најзначајније мјесто које је 
посјетио, те да ће Влада учинити све да 
оно постане мјесто окупљања, сабирања и 
поклањања светитељу. 

“Мркоњићу ниси значајни само за 
Херцеговину, него за српски народ у 
цјелини без обзира гдје он живио. 
Данас под Острог долазе људи и 
других нација, са других континената 
– да се поклоне моштима Острошког 
Василија, али, треба да искористимо 
прилику и да све те људе у будуће 
окренемо да дођу и виде гдје је рођен 
Острошки Василије”, истакао је 
Вишковић. 

Он је навео да су људи на стаблу које се 
налази на локацији гдје ће бити изграђен 
православни духовни центар примијетили 
лик Острошког Василија. 

“Да ли је то случајност или Божије 
давање, о томе не бих да 
коментаришем као премијер, али могу 
рећи да ће Влада Републике Српске 
наставити да гради тај центар, што 

смо и започели средствима које је 
дала Влада Србије. С тога на овом 
светом мјесту желим да захвалим 
господину /предсједнику Србије 
Александру/ Вучићу и српском народу 
и Влади Србије на помоћи”, рекао је 
Вишковић. 

Он је најавио да ће наставак радова 
финансирати Влада Републике Српске 
заједно са градом Требиње. 

“Надам се да ћемо већ у овој години 
имати заокружен дио који треба да 
служи монахињама за свакодневне 
активности, да ово мјесто оживи, а 
онда да идемо даље – да градимо кулу 
и друге садржаје, да обновимо ово 
мјесто које ће постати центар на понос 
српског народа”, рекао је Вишковић. 

Он је нагласио да би Мркоњићи требало да 
буду мјесто које ће Срби у наредним 
годинама и вијековима све више 
посјећивати без обзира гдје се налазили и 
живјели. 

“Ово ће бити мјесто гдје треба да 
долазимо, да се поклонимо и 
затражимо заштиту од свеца за нас, 
наше породице и српски народ у 
цјелини и зато ми је веома драго да 
сам данас овдје у функцији 
предсједника Владе и да са те 
позиције могу да донесем одлуку да 
Влада издвоји финансијска средства 
да се ово мјесто сагради онако како 
заслужује”, нагласио је он. 

Вишковић је рекао новинарима да је можда 
баш Бог хтио да прође 350 година и да 
дођу неке нове генерације људи које ће 
ово мјесто саградити и обиљежити на 
начин како је светитељ то заслужио. 

Игуманија Петропавловог манастира Павла, 
чији су Мркоњићи метох, казала је да се 
веома радује због радова на изградњи 
духовног центра. 



 
 

 

 13 

“Мркоњићи су веома значајни за све 
нас, јер свима нама треба духовни 
препород“, навела је игуманија Павла. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
истакао је да су у току радови на двије од 
три фазе, а да се сви радови изводе у 
складу са планираном динамиком. 

Он је рекао да је вриједност радова око 2,5 
милиона КМ, а да ће за трећу фазу бити 
потребна додатна средства. 

Радови у Мркоњићима почели су прошле 
године. 

ПРЕМИЈЕР ОБИШАО РАДОВЕ НА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТА ТРЕБИЊЕ-

ЉУБИЊЕ 

Премијер Републике Српске Радован 
Вишковић изјавио је данас да Влада има 
намјеру да у наредном периоду ради 
рехабилитацију значајног дијела 
магистралних путева у Републици Српској 
за шта су обезбијеђена кредитна средства 
од око 200 милиона КМ. 

Вишковић је након обиласка радова на 
реконструкцији пута Требиње-Љубиње 
нагласио да је укупна путна мрежа у 
Српској око 4.000 километара, од чега су 
1.700 километара магистрални путеви. 

“Ми желимо да наша путна мрежа од 
Требиња до Новог Града буде 
рехабилитована, а најважније је да 
све буде урађено квалитетно и да се 
новац не троши узалудно”, рекао је 
Вишковић. 

Он је на дијелу магистралног пута 
Требиње-Љубиње разговарао са 
представницима извођача радова и 
челницима града Требиња, те поручио да 
ће поново доћи да види завршне радове. 

“Јасно само рекао извођачу радова и 
надзорном органу да ме интересује 

квалитет изведених радова јер 
најбоље знам како је тешко 
обезбиједити новац”, рекао је Вишковић. 

 

 

 

 

 


