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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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Сарадња са амбасадом 
Бугарске може бити 

проширена и на туризам и 
образовање 

 

Сарадња на пољу туризма и у области 
образовања са амбасадом Републике 
Бугарске је остварива – констатовано је на 
данашњем састанку градоначелника Мирка 
Ћурића и њене екселенције Августине 
Цветкове Карабашеве. 

На састанку, који је уприличен поводом 
манифестације Дани бугарског филма у 
Требињу, речено је да ће се размотрити и 
други пројекти које би амбасада могла 
подржати. 

Амбасада Републике Бугарске је 
претходних година финансирала 
реконструкцију отвора, односно прозора у 
Гимназији “Јован Дучић” и Центру средњих 
школа Требиње. 

Захваљујући амбасади Бугарске, 
реконструисана је и спортска сала у 
Основној школи “Свети Василије Острошки” 
у Горици. 

Градоначелник је изразио захвалност 
амбасади Бугарске за пројекте које је ова 
земља подржала у Требињу те истако 
спремност Градске управе за даљу 
сарадњу. 

Ћурић и Радојичић 
разговарали о заједничким 

пројектима и отварању 
“Крајишке куће” у Требињу 

 
“Сарадња између Требиња и Бањалуке 
је на високом нивоу” – оцијењено је 
данас на стастанку градоначелника 
Требиња и Бањалуке, одржаном у Градској 
управи Требиње. 

Градоначелник Мирко Ћурић се захвалио 
градоначелнику Бањалуке Игору 
Радојичићу на посјети те истакао да су у 
оквиру састанка размијењена искуства и 
представљени пројекти који се успјешно 
имплементирају у оба града. 

Он је подсјетио да је први састанак 
делегација два града био одржан у 
Бањалуци, када су представници Требиња 
успјешно договорили отварање 
“Херцеговачке куће” у срцу највећег града 
Српске. 

„Сматрам да смо разговарали о веома 
важним темама, да смо размијенили 
добра искуства. Од прошлог састанка 
смо реализовали већ неке договорене 
заједничке пројекте, отворили смо 
Херцеговачку кућу у Бањалуци, а ево 
након отварања у Бањалуци и у 
Требињу ће  бити отворена Крајишка 
кућа и видјећемо гдје бисмо се могли 
још представити и ван граница 
Републике Српске“, рекао је Ћурић. 
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Градоначелник Требиња је рекао и да је у 
заједничком фокусу задржати младе људе 
– о чему се данас посебно разговарало. 

Градоначелник Бањалуке Игор Радојичић је 
истакао да је данашњи сустрет знак 
успјешне сарадње између два града те да 
ће Бањалука размотрити имплементацију 
одређених требињских пројеката у 
Бањалуци, а један такав је и зграда за 
младе брачне парове. 

“Дискутовали смо и о мјерама 
наталитетне политике и око тога шта 
субвенцијама све подстичемо кад је 
ријеч о дјеци, ђацима и породицама”, 
истакао је Радојичић. 

Градоначелици су разговарали и о 
повољном пословном окружењу и 
нагласили да су оба града у развојним 
циклусима са врло позитивним трендовима, 
нарочито по пројектима који се успјешно 
реализују. 

По завршетку састанка делегације Требиња 
и Бањалуке су обишле ужи центар града: 
Парк Јована Дучића, Саборни храм, 
Дучићеву улицу, Стари град, Спомен собу 
погинулим борцима Одбрамбено-
отаџбинског рата,  као и манастир Тврдош. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градоначелник Ћурић на 
панелу “Паметна рјешења 

за паметне градове 

 
Град Требиње је једна од првих локалних 
заједница у Републици Српској и БиХ чији 
су представници исказали интересовање за 
развој „паметних технолошких рјешења“, 
која ће значајно олакшати захтјеве 
грађана, подићи ниво услуга и омогућити 
већу партиципацију између града и 
његових становника – поручено је на панел 
дискусији „Паметна рјешења за градова“ у 
оквиру конференције „Паметни раст за 
нову климатску реланост“ која је одржана у 
Сарајеву. 

У панел дискусији, коју су организавали 
УНДП и Амбасада Краљевине Шведске у 
БиХ, учествовао је и градоначелник 
Требиња Мирко Ћурић, који је присустне 
упознао о свим „паметним рјешењима“ која 
су до сада реализована у нашем граду. 

Ћурић је истакао да је у протеклом 
трогодишњем периоду Град издвојио око 
1.200.000 КМ у нову лед расвјету, 
инсталирање видео надзора, израду 
модерних апликација попут „еПатроле“, 
уградњу дигитализованог система 
наводњавања, постављање паметних 
клупа, енергетску ефикасност… 

„И наредном периоду ћемо издвојити 
новчана средства за различита 
„паметна рјешења‟, са посебним 
освртом на ефикаснији начин 
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одлагања и одвожње отпада, паркинг 
услуге и туризам“, навео је Ћурић. 

Он је истакао да постоји опредијељење да 
Градска управа своју будућу визију усмјере 
ка идеји „Паметни град Требиње“, чиме би 
се, кроз технолошки развој, омогућила 
доста бржа, ефикаснија и продуктивнија 
комуникација са грађанима, те смањили 
бројни трошкови. 

Према његовим ријечима, овакве и сличне 
панел дискусије су од великог значаја за 
све градове, јер омогућавају размјену 
искустава и упознавање нових људи из ове 
области. 

„Посебно ми је драго што је 
представник УНДП-а препознао оно 
што радимо у Требињу и што са њима 
имамо дугогодишњу добру сарадњу, 
истичући да ће нам и у наредном 
периоду бити на располагању“, навео 
је Ћурић. 

Главни технички стручњак УНДП-а Мариа 
Димова рекла је да се бројни градови у 
свијету крећу ка изради „паметних 
рјешења“, те да је Требиње, уз Сарајево, 
један од првих градова у Српској и БиХ који 
је исказао намјеру да учествује у пројекту 
„смарт сити /Smart city/“. 

Она је казала да ће УНДП и у наредном 
периоду подржати све активности локалних 
заједница које доприносе њиховом бољем 
позиционирању, иновативним идејама и 
паметним рјешењима. 

Осим Ћурића и Димове, у панелу су 
учествовали и директор канцеларије за 
европске интеграције 
Западнохерцеговачког кантона Иван Јуриљ 
и виши консултант у компанији „Дилојт“ 
Адмир Риџаловић. 

 

Одржан 8. требињски крос 
против дијабетеса 

 
Велики број дјеце из требињских основних 
школа и спортских клубова учествовало је 
данас у осмом кросу против дијабетеса, 
који годинама уназад организује Удружење 
дијабетичара из нашег града. 

У оквиру кроса, одржана је трка у мушкој и 
женској конкуренцији у којој су учесници 
трчали од Његошевог споменика, преко 
моста Ива Андрића, поред хотела “Леотар”, 
Каменог моста и назад до Његошевог 
споменика. 

Предсједник требињског Удружења 
дијабетичара Нада Биједић истакла је да 
кроз ову спортску манифестацију желе да 
скрену пажња на значај физичке 
активности код превенције и лијечења 
дијабетеса. 

“У Требињу има око 2.550 обољелих 
од дијабетеса, а сматра се да на једног 
обољелог има један који још увијек 
није откривен”, казала је Биједићева. 

Она је истакла да је 21. вијек донио доста 
добрих ствари, али и оних лоших међу 
којима је и све мања физичка активност. 

“Али имамо једну добру вијест, а то је 
да међу 890 измјерених шећера код 
ученика школе у Полицама није био 
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ниједан случај дијабетеса”, навела је 
Биједићева. 

 

Градоначелник Мирко Ћурић придружио се 
бројним суграђанима на корзоу и измјерио 
ниво шећера у крви. 

“Статистика каже да је све већи број 
обољелих од дијабетеса, међу којима 
има и дјеце, због чега је веома важно 
да се изнађе рјешење да се 
превентивно дјелује и врше редовне 
контроле ове болести, која се, уколико 
се открије на вријеме, може држати 
под контролом”, навео је Ћурић. 

Он је истакао да је Удружење већ 
извршило мјерење шећера ученицима 
основне школе “Вук Караџић”, а да ће иста 
акција бити спроведена и у школама у 
Горици и Бреговима. 

У сали ХЕТ-а вечерас у 18.00 часова биће 
приређено предавање о дијабетесу, које је 
одржати љекари требињског Дома 
здравља. 

Покровитељ кроса је град Требиње. 

 

 

 

Кајакаши селекције Србије 
на припремама у Требињу 

 
На припремама у Требињу бораве 24 
кајакаша и члана стручног штаба А 
репрезентације Србије, који се на Горичком 
језеру припремају за нове медаље, али и 
промовишу наш град широм свијета, с 
обзиром на то да су међу њима свјетски 
прваци и освајачи медаља на олимпијских 
играма. 

То је био и поводом да са њима разговара 
градоначелник Мирко Ћурић, који им се 
захвало што су послије више година 
одлучили да припреме одраде у Требињу. 

Он је рекао да су кајакаши истакли 
потенцијале Горичког језера, те га 
упознали о све већем интересовањем за 
наш град. 

“Драго ми је што су ми пренијели своја 
искуства, а нека од њих везана су за 
Требиње. Чланови неколико селекција су 
их питали гдје обављају припреме, који је 
то град, гдје је то мјесто гдје је ријека тако 
чиста”, рекао је Ћурић. 

Ћурић је казао да је са члановима А 
кајакашке селекције Србије договорио да 
град Требиње у што скоријем периоду 
ријеши неколико њихових приједлога који 
би додатно допринијели развоју овог 
спорта на Горичком језеру. 
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“Њихов приједлог је да се уреди стаза која 
је прилаз до Горичког језера, простор за 
прилазак кајаку и један монтажни објекат 
који би био свлачионица. Сада је на нама у 
граду да то урадимо, а сљедећи сусрет 
договорили смо за март 2020., када треба 
да дођу представници још неколико 
селекција”, навео је Ћурић. 

Своја искуства из Требиња није крио ни 
новоименовани селектор А репрезетнације 
Србије Павле Јованов, који за Требиње има 
само ријечи хвале. 

Он је истакао да му је веома драго што су 
имали прилику да разговарају са 
требињским градоначелником, који је, како 
је рекао, њихове приједлоге одмах 
прихватио. 

“Све што смо предложили, а што би свим 
кајакашима значајно поправило услове за 
рад, господин Ћурић је прихватио. Наш 
сљедећи сусрет је у марту, када ће доћи 
још представници још неких 
репрезентације са нама на припреме”, 
навео је Јованов. 

Јованов каже да је неколико кајакаша, чим 
су објавили фотографије са Горичког 
језера, добило поруке од својих колега из 
Европе са питањима гдје се налазе и какви 
су услови. 

“Са наше стране отишле су само препоруке. 
Град је диван, људи су добри, услови су 
одлични”, казао је Јованов. 

Репрезентативац Милица Старовић рекла је 
да се у Требињу припремала за свјетско 
првенство које је одржано у августу у 
Сегедину, гдје је изборила визу за 
Олимпијске игре 2020. године у Токију. 

Она је казала да је одушевљена градом и 
Горичким језером. 

“Из Требиња идемо по медаље. Вјерујем да 
ће се о Горичком језеру тек причати, јер су 
услови више него одлични, а тек ће бити 

када се уради ово што смо данас 
предожили”, истакла је Старовићева. 

У Требиње већ 19 година долази Мирослав 
Родић, који је члан стручног штаба и 
дојучерашњи селектор репрезентације. 
Према његовим ријечима, на припреме су 
долазиле млађе категорије селекције 
кајакашке репрезентације Србије, 
појединци-чланови А селекције, те бројни 
кајакашки клубови. 

Он је оцијенио да је сарадња са Кајак 
клубом “Требишњица” на високом нивоу. 

“Ту су за сваку врсту помоћи која нам 
затреба. Овај спорт може да буде веома 
значајан за туризам Требиња, за који знам 
да је у великој експанзији”, рекао је Родић. 

Припреме А кајакашке селекције Србије у 
Требињу трајаће до 20. новембра. 

 

Нова опрема за ватрогасце 
из Требиња и Равног 

 
Припадницима требињске Територијалне 
ватрогасне јединице и добровољне 
ватрогасне јединице из Равног данас је 
уручена нова опрема коју је са око 20.000 
КМ финансирао Савјет Европе. 

Комантир требињских ватрогасаца Спасоје 
Росић рекао је да су набављене радне 
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мајице, подјакне, панталоне, чизме, 
млазница, ватрогасна цријева и напртњаче. 

“Надам се да је ово само почетак 
сарадње и да ћемо и у наредном 
периоду реализовати сличне пројекте 
на обострано задовољство”, навео је 
Росић. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
казао је да се кроз овај пројекат додатно 
побољшала сарадња између Требиња и 
Равног, са којом је потписан и споразум о 
сарадњи у свим областима гдје се оне могу 
реализовати. 

Он је истакао да је ово примјер и да 
елементарне непогоде немају границе, због 
чега овај пројекат, првенствено, доприноси 
бољој сарадњи ове двије локалне 
заједнице. 

“Надам се да ће ватрогасци имати што 
мање потребе да користе ову опрему, 
али је веома важно да је они посједују 
у случају да је то неопходно”, навео је 
Ћурић. 

Помоћних начелника Равног за урбанизам и 
градитељство Јосип Рагуж истакао да је 
ова донација веома значајна за Равно и 
њихове ватрогасце, који до сада нису 
имали најадекватнију опрему. 

“Добили смо опрему која нам је била 
најпотребнија. Вјерујем да је ово 
почетак једне добре сарадње”, навео је 
Рагуж. 

Директор требињске Агенције за развој 
малих и средњих предузећа Дражен 
Бошковић рекао је да је ријеч о једној од 
компоненти коју подржава Савјет Европе у 
оквиру подршке међуентитетској сарадњи. 

“Заједно смо написали апликацију с 
циљем да набавимо неопходну 
опрему, која ће допринијети 
унапређењу капацитета ватрогасних 
јединица и њиховој ефикаснијем 

дјеловању у међуентитетском 
подручју у случају ванредних 
ситуација”, навео је Бошковић. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


