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28 гпдина пд ппчетка ратних 
дејстава – Нпва Сппмен спба 

сјећаое на 285 бпраца на вјечнпј 
стражи 

 
Служеоем ппмена ппгинулим бпрцима Требиоске 
бригаде Впјске Републике Српске и псвещтаоем 
нпвпизграђене Сппмен спбе, у Требиоу је данас 
пбиљеженп 28 гпдина пд ппшетка ратних дејстава 
на ппдрушју нащег града, кап једнпг пд најтежих и 
најтужнијих ратних дана, када су гранате хрватских 
паравпјних јеидница убиле 19 припадника 
Југпслпвенске нарпдне армије /ЈНА/ пд кпјих шак 
девет Требиоаца. 

Ппмен za 285 припадника Требиоске бригаде 
кпји се нису вратили са фрпнта служип је 
Оегпвп препсвещтенствп владика захумскп-
херцегпвашки и примпрски Димитрије, накпн 
шега је псвещтана Сппмен спба у кпјпј се налазе 
фптпграфије најхрабријих синпва кпји су дали 
свпј живпт за слпбпду у кпјпј данас живимп. 

Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић истакап 
је да је нпвпизграђена Сппмен спба у истп 
вријеме и сппменик и капела, јер ппдсјећа на 
бпрце кпји су пстали на вјешнпј стражи, 
пплпживщи живпте на плтар слпбпде и 
прпливщи крв да би сашували кућни праг свпг 
Требиоа. 

“Данас не пбиљежавамп славу пружја, негп 
гпвпримп п слпбпди, кап пснпви ппстанка на 
пвим прпстприма, јер смп ми нарпд кпји је 
пкренут миру и пптпунпм уважаоаваоу себе 
и других”, навеп је Ћурић. 

Пн је истакап да бпрце кпје је непријатељски 
метак нащап на фрпнту нису забправљени и 
исписани какп из коига Требиоске бригаде, 
такп ни из сјећаоа и дубпке и трајне 
приврженпсти свему щтп је шаснп и 
слпбпдарскп. 

Ћурић је казап да сви кпји прпђу ппред пве 
Сппмен спбе треба да прпђу са пијететпм и да 
се запитају каква би била оихпва судбина да 
бпрци нису стали на границе и непријатељу 
рекли – даље нећете ни метра. 

“Сппмен спбу смп изградили у сампм центру 
Требиоа, да симбпличнп кажемп да су пни 
заувијек у центру нашег живљеоа и у нашим 
срцима, те да прпливена суза за оима и дан 
данас тече-симбпличнп какав је и изглед пве 
Сппмен спбе”, навеп је Ћурић. 

Предсједник Бпрашке прганизације Републике 
Српске генерал Милпмир Савшић рекап је да је 
велики брпј Требиоаца на псвещтаоу Сппмен 
спбе знак ппщтпваоа према свим ппгинулим 
бпрцима, али и љубави и пданпсти према 
Републици Српскпј, у кпјпј самп мпжемп да 
живимп кап свпји на свпме. 

“Успјели смп да се пдбранимп јер смп били 
јединствени. Пва Сппмен спба ће наше херпје 
учинити бесмртним, а сјећаоа на оих ће 
вјечнп живјети”, навеп је Савшић. 

Пн је истакап да Сппмен спба треба да буде 
извпр надухнућа, са кпга ће се младе 
генерације напајати љубављу, патриптизмпм, 
спремнпщћу да граде и раде свпју Републику, 
али и да, укпликп буде требалп, ппнпвп је 
бране. 

“Не желимп рат, већ мир. Свима кпји желе 
мир ппручује јаснп да смп спремни да га 
дијелимп, али истп такп ппручујемп да смп 
спремни да пдбранимп пнп штп је наше”, 
навеп је Савшић. 

Предсједник Скупщтине градске Бпрашке 
прганизације Дејан Бпдирпга рекап је да рат у 
нащем граду никп није желип, али да су га, 



 
 

 

 5 

артиљеријскпм ватрпм, изазвале паравпјне 
хрватске фпрмације кпје су на данащои дан 
прије 28 гпдина убиле 19 гплпбрадих младића, 
кпји су испуоавали шасну дужнпст пдазвавщи 
се ЈНА, кпјпј су дали заклетву. 

Пн је истакап да “елитне” хрватске јединице 
нису успјеле ни ппслије шетири гпдине да 
заузму Требиое искљушивп збпг великпг 
јунащтва бпраца и мудрпсти пфицира. 

“Нисмп имали резервни пплпжај, кап ни 
јединице резерве, нисмп били ни дпвпљнп 
напружани, али смп имали нештп штп није 
имап наш непријатељ – срце, циљ и јединствп. 
Нажалпст, тај наш циљ имап је велику цијену. 
У пвпј светпј Сппмен спби су имена пних људи 
кпји су били на тешкпм мјесту и ппднијели 
велику жртву да бисмп на тпм истпм мјесту 
ппстали”, навеп је Бпдирпга. 

Према оегпвим ријешима, нпвпизграђена 
Сппмен спба свједпши п великпј љубави према 
птачбини, јер самп пна мпже да ппбиједи 
непријатеља без пбзира на оегпву впјну силу. 

Сппмен спба је изграђена уз Сппменик 
браницпима Требиоа пд 1991. дп 1996. гпдине, 
а оену изградоу финансирали су Град 
Требиое и Влада Српске са 300.000 КМ. 

У пквиру пбиљежаваоа 28 гпдина пд ппшетка 
ратних дејстава на ппдрушју града Требиоа, у 
Културнпм центру су птвпрене излпжбе 
„Пппмена п страдаоу Срба пд 1991. дп 1995“ 
Републишкпг центра за истраживаое рата, 
ратних злпшина и тражеое несталих лица шији 
је прганизатпр Удружеое дјеце ппгинулих 
бпраца „Насљеђе“ и „Свети нпвпмушеници 
јасенпвашки и свјетлпст васкрсеоа“ сестринства 
манастира Светпг Јпвана крститеља из 
Јасенпвца у прганизацији Црквене ппщтине 
Требиое. 

 

 

Набављена ппрема за испитиваое 
намирница – Прпизвпди 

Херцегпвачке куће имаће 
кпмплетну декларацију п саставу 

 
Град Требиое и Аграрни фпнд Града Требиое 
пбезбиједили су нпву лабпратпријску ппрему 
за испитиваое квалитета и здравствене 
исправнпсти хране. Ппрема је смјештена у 
Институт за јавнп здравствп РС – Регипнални 
центар Требиое кпји ће вршити сва будућа 
испитиваоа. 

Вриједнпст набављене ппреме изнпсти 60.000 
КМ, а пмпгућиће утврђиваое садржаја и 
параметара кпји су неппхпдни за израду 
декларација прехрамбених прпизвпда. Услуге 
испитиваоа врщиће се за кппперанте 
Херцегпвашке куће, пднпснп дпмаће 
прпизвпђаше кпји свпје прпизвпде пласирају у 
Херцегпвашкпј кући. 

Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић рекап је 
медијима да ће нпва ппрема пмпгућити развпј 
прпизвпда са декларацијпм щтп ће даље 
птвприти мпгућнпст за извпз испитаних 
херцегпвашких прпизвпда. 

„Надам се да ће набавкпм пве ппреме 
Херцегпвачка кућа – и у Требиоу и у 
Баоалуци – прпширити свпј аспртиман, да ће 
нам нпва лабпратприја пмпгућити да лакше 
извпзимп наше прпизвпде и да куће са 
херцегпвачким прпизвпдима птвпримп и ван 
граница земље, без ангажпваоа неких других 
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институција за декларације кпје су нам 
неппхпдне за извпз“, рекап је градпнашелник. 

Директпр Аграрнпг фпнда Веселин Дутина 
захвалип се данас Регипналнпм центру за јавнп 
здравствп щтп су у прптеклпм перипду врщили 
испитиваоа прпизвпда кпппераната 
Херцегпвашке куће – микрпбиплпщке и 
пдређене хемијске анализе кпје су биле рађене 
без накнаде. 

Дутина је истакап да се набавкпм нпве ппреме 
даје на пзбиљнпсти прпјекту Херцегпвашке 
куће, али и снажна ппдрщка ппљппривредним 
прпизвпђашима, кпјима ће нпве мпгућнпсти 
вјерпватнп бити ппдстицај да свпју прпизвпдоу 
ппдигну на већи нивп. 

Рукпвпдилац Регипналнпг центра Требиое 
Института за јавнп здравствп РС Данијела Јелић 
 рекла је да ће нпва ппрема упптпунити услуге 
везанп за анализу намирница. 

Набавку нпве ппреме ппдржала су и предузећа 
Електрппривреда РС, ХЕТ и ХЕ Дабар. 

Пријем за Тепдпру Шарабу – 
ппбједницу највећег Фестивала 

бесједништва на Балкану 

 
Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић 
уприлишип је данас пријем за Тепдпру Шарабу, 
нащу суграђанку кпја је на недавнп пдржанпм 
Фестивалу бесједнищтва у Срменскпј 

Митрпвици псвпјила првп мјестп у категприји 
импрпвизпванпг гпвпрнищтва “Еx темппре”. 

Према Тепдприним ријешима, Фестивал је бип 
изузетнп дпбрп прганизпван, а кпнкуренција је 
била снажна јер су ушесници били студенти, 
успјещни бесједници кпји су се и раније 
такмишили, глумци, свещтена лица те људи кпји 
се бесједнищтвпм баве из хпбија и љубави 
према пвпј вјещтини. 

Тепдпра Шараба је апсплвент Правнпг 
факултета Универзитета Баоа Лука и нада се да 
ће пп заврщетку студија прпнаћи заппслеое у 
струци. 

Градпнашелник Требиоа је пвпм приликпм 
ппздравип успјех кпји је Тепдпра пстварила те 
истакап да Градска управа стпји на 
распплагаоу кап ппдрщка за даљи напредак у 
бесједнищтву. 

Градпнашелник је изразип и птвпренпст да се 
размптри мпгућнпст уврщтаваоа бесједнищтва 
у спектар културнп-друщтвених дпгађаја Град 
Требиоа, у пквиру манифестација кпје се 
пдржавају, шиме би се пне прпщириле, а 
бесједници из Херцегпвине, млади људи, 
дпбили нпви прпстпр за представљаое 
пратпрских вјещтина. 

Тепдпра Шараба сматра да је бесједнищтвп, 
пднпснп дпбра и структурна мпћ изражаваоа, 
излагаоа и кумуницираоа, вепма важна за 
успјех у живпту и ппслу. 

Кап најбпља у категприји “Еx темппре” Тепдпра 
је дпбила пратпрски вијенац кпји представља и 
највећу  награду у бесједнищтву на балканским 
прпстприма. 

Шараба се захвалила градпнашелнику на 
данащоем пријему, кап и на ппдрщци кпју јпј 
је Градска управа указала. 

Шараба је била стипендиста Града Требиоа 
тпкпм студија. 
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Пплпженп цвијеће на сппменик 
бпрцима НПР-а и жртвама Другпг 

свјетскпг рата 

 
Цвијеће на сппменик бпрцима НПР-а и 
жртвама фащистишкпг терпра, ппвпдпм Дана 
пслпбпђеоа Требиоа у Нарпднп-
пслпбпдилашкпм рату, данас су пплпжиле 
делегације СУБНПР-а, Града Требиоа, 
Међунарпднпг центра за истраживаое и 
пшуваое културнп-истпријскпг насљеђа истпшне 
Еврппе „Мемпријал“ и представници 
удружеоа бпраца НПР-а из Стпца. 

Рајкп Ћапин, предјесник СУБНПР-а у Требиоу је 
рекап да је ппнпсан на рпдпљубље Требиоаца 
ппказанп јунащтвпм и жртвпм кпје су уградили 
у слпбпду Требиоа. Ћапин је наппменуп да су 
сппменици мјеста гдје се загпвара пнп 
најсветије, а тп је највећа цивилизацијска 
текпвина – антифащизам. 

Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић је 
истакап да је Требиое у прпщлпсти стремилп 
миру и да су планпви за садащопст и 
будућнпст у тпм смислу пстали исти. 

„Пдајемп ппшаст жртвама свих ратпва, нащи 
циљеви су да рата вище не буде и 
ппредијељени смп према миру, али укпликп 
дпђе дп неких сукпба, мпрамп бити спремни и 
пдгпвпрни. Какп будемп ппщтпвали пне кпји су 
били пдгпвпрни у претхпдним временима, такп 
ће и генерације кпје дплазе ппщтпвати нас“, 
рекап је градпнашелник Требиоа . 

Предсједник стплашкпг Удружеоа бпраца НПР-
а Мищп Рупар је ппдсјетип да су се бпрци 
Херцегпвине заједнишки бприли у пквиру 29. 
Херцегпвашке бригаде те да се нада да ће 
прганизације СУБНПР-а у Херцегпвини 
пстварити јашу сарадоу. 

На теритприји Требиоа страдалп је 158 бпраца 
тпкпм Другпг свјетскпг рата. 

Ширпм бивще Југпславије страдалп је 819 
бпраца и 872 жртве фащистишкпг терпра из 
Требиоа. 

Трећу гпдину заредпм НПВЧАНА 
ППМПЋ ЗА ШКПЛАРЦЕ СА СЕЛА 

 
Рпдитељима пснпваца кпји ппхађају ппдрушне 
щкпле данас су урушена рјещеоа п накнадама 
из бучета града, пп прпграму финансијске 
ппдрщке щкпларцима са села, кпји већ трећу 
гпдину прпвпди Град Требиое. 

Уз пснпвце из ппдрушних щкпла, прпгрампм су 
пбухваћена и дјеца настаоена на селу кпја 
ппхађају матишне щкпле у граду, акп у оихпвпј 
средини не ппстпје ппдрушна пдјељеоа 
пдгпварајућег степена пбразпваоа. 

Изнпс мјесешне дпзнаке креће се пд 50 КМ – за 
щкпларце шија су пба рпдитеља заппслена или 
кприсници пензија, дп 125 КМ – за дјецу из 
дпмаћинстава без пвих примаоа. 

Градпнашеник Требиоа Миркп Ћурић казап је 
да Градска управа и ппред пбјективних 
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пптещкпћа са пствареоем бучета није жељела 
ни пве гпдине да малищанима са села ускрати 
нпвшану ппмпћ. 

„Пкп 140 дјеце ће пве гпдине примати нпвшану 
накнаду. Циљ пвпг прпјекта је бип да људи на 
тим ппдрушјима пстану да живе и да щкпле у 
руралним ппдрушјима не би дпщле у ситуацију 
да се гасе. Радује нас щтп прпграм има ефекта – 
људима пва накнада дпста знаши, а мнпги је 
сматрају и инвестицијпм. Улагаоем у дјецу, 
људе кпји живе на селу и пбрађују свпје оиве 
је итакакп важнп. Будућнпст и Требиоа и 
цијелпг нащег пкружеоа је да људи тамп 
пстану и стварају, а тп је реални сектпр кпји 
дугпрпшнп дпнпси прихпд свима“, ппрушип је 
Ћурић. 

Лука Вујић захвалан је Градскпј управи щтп 
пваквим и слишним прпграмима настпји да 
пдржи живпт на селу. Међу оегпвих шетвпрп 
дјеце, једнп је щкпларац – у ппдрушнпм 
пдјељеоу у Петрпвпм ппљу. 

Не разумије, каже, рпдитеље кпји сваки дан 
щаљу дјецу у град, а близу оихпвпг дпма 
ппстпји ппдрушнп щкплскп пдјељеое. 

„Никакав недпстатак није акп дијете иде у 
ппдрушну щкплу. Чак је тп и преднпст – 
пдјељеоа су знашајнп маоа и оихпви 
наставници имају вище времена да се ппсвете 
свакпм дјетету. И уз ппмпћ рпдитеља та дјеца 
мпгу далекп бпље да напредују негп дјеца у 
граду. Али прпмијенити нешија схватаоа – знам 
да је вепма тещкп“, истише Вујић. 

За финансираое пвпг прпграма у бучету је на 
гпдищоем нивпу планиранп пкп 100.000 КМ. 

 

 

 

Амбасадпр Србије у Требиоу: 
„Сарадоа је успјешна. Србија је уз 

вас“ 

 
Градпначелник Требиоа Миркп Ћурић 
разгпварап је  са амбасадпрпм Србије у БиХ 
Александрпм Ђпрђевићем. 

На састанку, кпјем су присуствпвали и 
предсједник Скупщтине града Драгпслав Баоак 
и кпнзул Србије у Требиоу Небпјща Бпжић, 
разгпваранп је п актуелим прпјектима кпји се 
Херцегпвини и Требиоу реализују средствима 
Владе Србије, али и п мпгућнпстима сарадое 
на будућим прпјектима. 

Ћурић је ппдсјетип да је средствима Владе 
Србије у Требиоу изграђен вртић „Србија“, а у 
тпку је изградоа духпвнпг центра у 
Мркпоићима, за кпји је Србија дпнирала 
400.000 евра, Град Требиое планирап 900.000 
КМ у двије бучетске гпдине, а Влада Српске 
800.000 КМ. 

„Штп се тиче дпнације Србије за 
рекпнструкцију Старпг града, у изнпсу пд два 
милипна евра, у тпку је израда прпјектне 
дпкументације за хендек. Ријеч је п врлп 
слпженпм а истпвременп и врлп важнпм 
прпјекту за наш град“, казап је Ћурић 
ппдсјетивщи да је Србија ппзитивнп 
пдгпвприла и на апликацију Савеза ппщтина 
истпшне Херцегпвине, те пбезбиједила средства 
и за изградоу важне регипналне путне 
кпмуникације Тјентищте-Фпша-Шћепан Ппље. 



 
 

 

 9 

„Ријеч је п дпнацији Србије у вриједнпсти пд 
10 милипна евра. Дипница је дужине 11 
килпметара са мпстпм пд 400 метара. 
Тренутнп се ради прпјектна дпкументација и 
заједнп са Владпм Српске планиранп је да већ 
сљедеће гпдине птппчне градоа“, навеп је 
градпнашелник Требиоа. 

Амбасадпр Ђпрђевић истише да је на састанку 
билп ријеши и п мпгућнпстима за нпве 
заједнишке прпјекте, истакавщи да Град 
Требиое већ има неке пд оих спремне, али и 
да је јпщ ранп пткривати детаље. 

„Сарадоа је успјешна, ви самп радите – и 
биће тпга јпш више. Србија је уз вас“, ппрушип 
је Ђпрђевић накпн састанка. 

Ппчелп Балканскп првенствп у 
бициклизму 

 
Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић урушип 
је вешерас Гркиои Барбари Фаспји и Србину 
Стефану Илићу златне медаље јер су били 
најбржи у трци на хрпнпметар у категприји 
сенипра тпкпм првпг такмишарскпг дана 
Балканскпг првенства у бициклизму. 

 

Стазу дугу 10 килпметара, пд центра града дп 
села Љубпвп, Фаспјиева је прещла за 15 минута 
и 21 секунду. Иза себе је пставила сунарпднике 
– Елену Михалицу Цавари и Ану Марију Зпгли. 

У мущкпј категприји за сенипре Стефан Илић је 
за минут и двадесет секунди бип бпљи пд 
другппласиранпг бициклисте из Кипра. 

Стефан је стазу пд 20 килпметара – пд центра 
града дп Љубпва и назад прещап за 24 минута 
и двије секунде. 

Другп мјестп је припалп Кипранину Мацангпсу 
Александрпсу, дпк је брпнзану медаљу дпбип 
Грк Милитијадис Ђануцпс. 

Ћурић je истакап да је Градска управа дала пуну 
ппдрщку пвпм дпгађају, кпји је један пд 
најзнашајнијих у бициклистишкпм сппрту 
Балкана, шиме се нащ град сврстап на 
бициклистишку мапу Еврппе. 

“Прганизпваоем пвпг првенства щаљемп 
ппруку да су сппрт и дружеое ппредијељеое 
свих нас у граду, да желимп здраву ппрпдицу у 
кпјпј ће дјеца щтп маое кпристити мпбилне 
телефпне, а щтп вище се бавити сппртпм и 
впзити бициклп. Затп смп и пдлушили да 
ппкренемп изградоу бициклистишке стазе дп 
Јазине, шија је дужина пкп 15 килпметара и шија 
је прва фаза, кап щтп смп и пбећали, 
заврщена”, рекап је Ћурић. 
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Пн је свим ушесницима ппжелип да успјещнп 
пређу све трасе и да најбпљи псвпје медаље. 

Дпдијељене су и медаље најбпљим у 
јунипрскпј и кадетскпј кпнкуренцији, те у 
кпнкуренцијама плус 40 и плус 50 гпдина. 

У трци на хрпнпметар ушествпвалп је пкп 200 
такмишара из десет држава – Србије, Румуније, 
Бугарске, Македпније, Црне Гпре, Албаније, 
Гршке, Кипра, Турске, БиХ и Републике Српске. 

Тркама на хрпнпметар претхпдиле су трке 
најмлађих Требиоаца, у кпјима је оих пкп 250 
ушествпвалп, дпк су најбпљим дпдијељене 
медаље. 

Балканскп првенствп у бициклизму биће 
настављенп сутра, када ће бити прганизпвана и 
главна трка пве смптре, кпја у ппдне стартује у 
Граду Сунца, а шија је дужина пкп 100 
килпметара и впзиће се у кругпвима. 

И тпкпм сутращоег дана сапбраћај ће бити 
прилагпђен пвпм знашајнпм дпгађају за нащ 
град. 

Прганизатпри првенства су Бициклистишки 
савез Републике Српске и Балканска 
бициклистишка унија. 

Ппкрпвитељи такмишеоа су Влада Републике 
Српске и Град Требиое. 

Руски нпвинари у ппсјети Требиоу 

 

Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић 
разгпварап је са представницима руских 
нпвинара кпји бправе у ппсјети нащем граду и 
Републици Српскпј, истакавщи знашај пднпса 
између двије државе, али и пптенцијале кпје 
Требиое нуди какп би се пстварила јпщ бпља 
сарадоа у будућнпсти. 

Ћурић је гпсте нащег града уппзнап са 
развпјним планпвима, туристишким и 
привредним пптенцијалима, те п 
инфраструктурним прпјектима кпји су у тпку 
или тек треба да се реализују. 

Пн је истакап да се нада да ће у нареднпм 
перипду бити усппстављена јпщ већа сарадоа 
између Туристишке прганизације града и 
туристишких агенција из Русије, јер нащ град 
има пптенцијале кпје мпже да преузентује 
нарпду из Русије. 

“Вјерујем да је пвп ппшетак једне нпве 
сарадое, а представљаое Требиоа на пвакав 
нашин је пд изузетнпг знашаја јер је ријеш п 
нпвинарима преппзнатљивих руских медија”, 
навеп је Ћурић. 

Председник Савеза нпвинара Русије  Владимир 
Сплпвјев истакап је да се Требиое знашајнп 
прпмијенилп у пднпсу на перипд када је пвдје 
бправип тпкпм деведесетих гпдина прпщлпг 
вијека. 

Пн је рекап да би свакпме преппрушип да 
ппсјети најјужнији град Републике Српске. 

“У ппсјети Требиоу и Републици Српскпј 
бправе 32 нпвинара. Накпн Требиоа, 
ппсјетићемп Вищеград, Јахприну, Баоалуку, 
Бепград”, навеп је Сплпвјев. 

Пн је истакап да му је вепма драгп щтп је 
ппнпвп у Требиоу, присјећајући се времена 
када је кап нпвинар државне руске телевизије 
извјещтавап из нащег града. 

Псим Сплпвјева, на пријему кпд 
градпнашелника били су, између псталих, и 
директпр Сверускпг центра за истраживаое 
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јавнпг моеоа Валериј Федпрпв, предсједник 
Центра за развпј регипналне пплитике Иља 
Гращшенкпв, рукпвпдилац прпјекта 
Балканист.ру Плег Бпндаренкп. 

У ппсјети Републици Српскпј, између псталих, 
бправе нпвинари “Независне газете”, руске 
Наципналне гепграфије, рускпг Дискаверија, 
Мпскпвскпг кпмспмплеца, Нпвпг дана… 

Пва делегација бправи у Републици Српскпј у 
прганизацији Представнищтва Републике 
Српске у Мпскви. 

Нпва кпмби-хладоача и пластеник 
на услузи требиоским 
ппљппривредницима 

 
Требиоска Агенција за развпј малих и средоих 
предузећа набавила је нпву кпмби-хладоашу и 
пластеник, кпји су пбезбијеђени путем прпјекта 
“Мали прпизвпђаш, велики агрпресурси” 
Инвестиципнп-развпјне банке Републике 
Српске, рекап је градпнашелник Миркп Ћурић. 

Ћурић је истакап да је ријеш п прпјекту ппдрщке 
ппљппривредним прпизвпђашима, шија је 
вриједнпст пкп 122.000 КМ, дпк је ушещће 
Града 25 пдстп. 

“Пву ппрему кпристиће ће Аграрни фпнд и 
биће пд великпг значаја за све 
ппљппривреднике. Желим да ппхвалим 
Агенцију за мала и средоа предузећа кпја је 

успјешнп припремила прпјекат, аплицирала и 
сада ради на оегпвпј реализацији”, навеп је 
Ћурић. 

Пн је казап да ће пвим прпјектпм 
ппљппривредницима бити мнпгп лакще да 
прпщире прпизвпдоу, али и да Аграрни фпнд 
изврщи снабдијеваое “Херцегпвашке куће”. 

“А када буде ппстављен пластеник пд 300 
метара квадратних Аграрни фпнд ће мпћи да 
изађе у сусрет ппљппривредницима да се за 
маое нпвца набаве расад впћа и ппврћа, 
пднпснп да сами прпизвпде за тржиште”, 
навеп је Ћурић. 

Директпр Агенције за развпј малих и средоих 
предузећа Дражен Бпщкпвић истакап је да су 
пвим прпјектпм другу гпдину заредпм 
директнп пснажени регистрпвани 
ппљппривредни прпизвпђаши са ппдрушја 
Требиоа, кпјима је прпщле гпдине урушенп 35 
пластеника, те за оих пдржанп некпликп 
струшних предаваоа п пластенишкпј 
прпизвпдои. 

“Сада смп набавили кпмби-хладоачу и 
пластеник пд 300 метара квадратних, чиме 
смп ппбпљшали капацитете Аграрнпг фпнда, 
кпји ће их кпристити”, навеп је Бпщкпвић. 

Директпр Аграрнпг фпнда Веселин Дутина 
рекап је да ће регистрпвани ппљппривредници 
кпји немају властити превпз дп хладаоаша сада 
на распплагаоу имати кпмби-хладоашу да 
изврще превпз. 

Пн је истакап да ће нпви пластеник, кпји тек 
треба да се ппстави, имати систем гријаоа и 
прпвјетраваоа, те ппсебне стплпве за 
прпизвпдоу расада. 

“Сада ће бити ствпрени услпви да и Аграрни 
фпнд има сппствену прпизвпдоу, да стварамп 
нпву вриједнпст и самим тим имамп веће 
прихпде”, навеп је Дутина. 
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Стипендије за 37 студената 
дефицитарних занимаоа 

 
Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић 
пптписап је данас угпвпре п стипендираоу са 
37 студената кпји су уписали дефицитарна 
занимаоа. 

Ћурић је истакап да је ријеш п десет стипендија 
пд пп 200 КМ и тп студентима кпји студирају 
архитектуру, грађевину, српски језик и 
коижевнпст, инфпрматику, мащинствп и 
електрптехнику. 

“И пве гпдине студенти ће имати мпгућнпст да 
дпбију стипендију и тпкпм друге гпдине 
шкплпваоа укпликп је редпвнп упишу. Ту је и 
услпв да се студенти накпн штп заврше 
факултет јаве Градскпј управи и да им ми 
ппкушамп наћи раднп мјестп, а укпликп тп не 
успијемп на оихпвпј је слпбпднпј впљи гдје ће 
се заппслити”, рекап је Ћурић. 

Пн је истакап да је интерес града да се студенти 
врате у Требиое, збпг шега и дпдјељују пве 
видпве стипендија. 

Студент Електрптехнишкпг факултета у 
Истпшнпм Сарајеву Владан Пикић истакап је да 
ће пва стипендија дпста знашити свим 
студентима. 

“Пвп ће ми значајнп ппмпћи приликпм 
шкплпваоа. Хвала Градскпј управи и 
градпначелнику штп су преппзнали и 

реализпвали пвај вид стипендираоа“, навеп је 
Пикић. 

Стипендије ће студентима бити исплаћиване 
тпкпм шетири мјесеца 2019. и щест мјесеци 
2020. гпдине. 

Министар Сребренка Гплић у 
ппсјети Градскпј управи 

 
Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић и 
министар за прпстпрнп уређеое, 
грађевинарствп и екплпгију Сребренка Гплић 
истакли су да је нащ град примјер мнпгима у 
Републици Српскпј у ппгледу реализације 
брпјних инфраструктурних прпјеката кпји су 
знашајнп дппринијели прпмјени свеппщте 
слике п Требиоу. 

Ћурић је навеп да је са Гплићевпм разгпварап п 
будућим прпјектима у пбласти енергетске 
ефикаснпсти на ппдрушју града, са ппсебним 
псвртпм на ппбпљщаое управљаоа птпадпм 
крпз изградоу рециклажнпг ппстрпјеоа и 
санацију деппније Пбпдина. 

Пн је казап и да је надлежнпг министра 
уппзнап и са реализацијпм 65 
инфраструктурних прпјеката кпји су 
реализпвани или су у тпку у прптекле три 
гпдине, кап и са 32 спцијална прпграма међу 
кпјима је нащ град пипнир у Републици 
Српскпј. 
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Министар Гплић ппхвалила је настпјаоа 
Градске управе да Требиое ушини атрактивнпм 
туристишкпм дестинацијпм, али и наппре да 
пбезбиједи щтп бпљи стандард свпјим 
грађанима. 

Пна је истакла да ће респрнп министарствп и у 
нареднпм перипду пружити ппдрщку свим 
приједлпзима прпјеката из Требиоа кпји 
дппринпсе ппщтим циљевима грађана. 

Састанку је присуствпвап и државни секретар у 
Министарству защтите живптне средине Србије 
Иван Карић, кпјем су се градпнешелник Ћурић и 
министар Гплић захвалили за сву ппмпћ Владе 
Србије кпја је упућена граду Требиоу у 
прптеклпм перипду. 

Гплићева ће данас у Требиоу присуствпвати 
другпј кпнференцији п климатским прпмјена, 
ризицима и заједнишкпм дјелпваоу у 
Културнпм центру, а шији су супрганизатпри 
Град Требиое и Јавна устанпва „Екплпгија и 
безбједнпст“. 

Требиое дпмаћин кпнференције п 
климатским прпмјенама 

 

Министар за прпстпрнп уређеое, 
грађевинарствп и екплпгију Републике Српске 
Сребренка Гплић, кпја је данас у Требиоу 
птвприла кпнференцију п климатским 
прпмјенама и заједничкпм дјелпваоу у 
регипну, рекла је да сада, када су ппдаци 
забриоавајући, свака пд земаља треба да 
дппринпсе у тпј бпрби. 

“Узмите пд 2000. гпдине шта се дешавалп – 
суше, ппплаве. Али, најтрагичније је /штп су 
страдали/ људски живпти”, рекла је Гплићева 
нпвинарима. 

Пна је, гпвпрећи п ппплавама 2014. гпдине, 
пцијенила да цијели један бучет Републике 
Српске мпра бити усмјерен на рехабилитацију 
свега щтп су узрпкпвале климатске прпмјене. 

Гплићева је истакла да регипн трпи ппсљедице 
климатских прпмјена, али да људи кпји живе на 
пвпм прпстпру нису узрпшници. 

“Пве велике, неснпсне, екстремне временске 
прилике изазвале су виспкп-технплпшки 
развијене земље. У некпм ранијем перипду 
није се мнпгп впдилп рачуна п смаоеоу 
емисија са ефектпм стаклене баште”, 
ппјаснила је Гплићева. 

Пна је рекла да је енергетска ефикаснпст један 
пд сегмената кпји дппринпси смаоеоу емисија 
и енергената и у љетоем и у зимскпм перипду, 
збпг шега се врщи утппљаваое пбјеката. 

“Задпвпљствп је да сам кап министар са 
сарадницима за цијелу БиХ успјела да 
пбезбиједим бесппвратна средства за 
енергетску ефикаснпст у изнпсу већем пд 17,3 
милипна дплара. Недавнп смп пд Оемачке 
развпјне агенције дпбили 10 милипна евра 
неппвратних средстава”, нагласила је 
Гплићева. 

Пна је навела да ће пва средства бити 
утрпщена за пбнпву пбјеката из пбласти 
здравства. 

“Треба пбнпвити и пкп 1.000 шкплских 
пбјеката, али и пкп 700 пбјеката из пбласти 
здравља у Републици Српскпј”, рекла је 
Гплићева и дпдала да би успјещна реализација 
мнпгих прпјеката изпстала да није билп 
ппдрщке Фпнда за защтиту живптне средине 
Републике Српске. 

Пна је рекла и да ће кпнференција “Климатске 
прпмјене: ризици и заједнишкп дјелпваое у 
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регипну” у Требиоу сигурнп ппстати традиција, 
те да ће респрнп министарствп и наредне 
гпдине ппшеткпм јесени прганизпвати пвај скуп 
и ппзвати јпщ вище струшоака. 

“Циљ пвих кпнференција јесте едукација. Пвп 
су живптне теме, јер је ријеч п прпстпру на 
кпјем живимп. Грађани треба да виде шта 
пбичан чпвјек треба да уради”, ппрушила је 
Гплићева. 

Директпр Фпнда за защтиту живптне средине и 
енергетску ефикаснпст Републике Српске Срђан 
Тпдпрпвић рекап је да је пва кпнференција у 
Требиоу знашајна за цијели регипн. 

“Наша мисија је да гпвпримп п мјерама и 
прпјектима кпји значе прилагпђаваое 
климатским прпмјенама. Свјесни да све 
сегменте друштвенпг живпта мпрамп 
прилагпдити климатским прпмјенама”, 
нагласип је Тпдпрпвић. 

Градпнашелник Требиоа Миркп Ћурић 
захвалип је Влади Републике Српске и 
респрнпм министарству щтп су и пве гпдине 
прганизпвали међунарпдну кпнференцију у 
Требиоу. 

“Пвп је прилика да нам и међунарпдни 
експерти дају смјернице шта бисмп требали 
урадити да бисмп смаоили неппжељне 
ефекте”, рекап је Ћурић и дпдап да је град 
Требиое спреман да превентивнп дјелује. 

Кпнференцију прганизују респрнп 
министарствп, Фпнд за защтиту живптне 
средине и енергетску ефикаснпст Републике 
Српске, град Требиое и Јавна устанпва 
“Екплпгија и безбједнпст”. 

 

 

“БФЦ СЕЕ СЕРТИФИКАТ” И 
ЗВАНИЧНП УРУЧЕН ГРАДУ 

ТРЕБИОУ 

 
Граду Требиоу је на Кпнференцији п екпнпмији 
у Будви урушен БФЦ СЕЕ сертификат, шиме се 
нащ град придружип лпкалним заједницама из 
регипна кпје су на пвај нашин и званишнп 
пкарактерисане кап мјеста са ппвпљним 
ппслпвним пкружеоем у југпистпшнпј Еврппи. 

Градпнашелник Миркп Ћурић, кпји је преузеп 
пвај сертификат, истакап је да је пвп великп 
признаое за Требиое, на кпме је Градска 
управа интензивнп радила у ппсљедое 
вријеме, пткада је усвпјенп низ нпвина у раду 
администрације и унапријеђена кпмуникација 
са привредницима и грађанима. 

“Прпшле гпдине смп пбавијештени да смп 
сертификпвани, накпн чега су услиједиле 
кпнтрпле нашег рада, да би нам у Будви и 
званичнп бип уручен пвај сертификат”, навеп 
је Ћурић. 

Пн је истакап да су, псим Требиоа, 
сертификати урушени и представницима јпщ 14 
лпкалних заједница из Републике Српске, 
Федерације БиХ, Србије и Црне Гпре. 

“Град Требиое и пве лпкалне заједнице пвим 
су дпдатнп пјачали свпје капацитете ка 
пптенцијалним инвеститприма, испуоавајући 
на пвај начин свпју визију да привуку нпва 
улагаоа”, навеп је Ћурић. 
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Прилагпђаваое услпвима БФЦ СЕЕ сертификата 
у Требиоу предвпдила је Служба за лпкални 
екпнпмски развпј, кпјим рукпвпди Натаща 
Тушић. 

Пна је истакла да је пвај сертификат резултат 
интензивнпг рада и брпјних рефпрми кпје је 
Градска управа спрпвела у прптеклпм перипду. 

“Пкп 90 пдстп траженпг смп у пптпунпсти 
испунили, збпг чега смп међу ријетким 
лпкалним заједницама кпје су испуниле скпрп 
све услпве БФЦ СЕЕ сертификације”, навела је 
Тушић. 

Према оеним ријешима, БФЦ СЕЕ 
сертификација, између псталпг, захтијевала је и 
усвајаваое средопрпшнпг плана капиталних 
инвестиција, щтп је први дпкумент пве врсте 
усвпјен у требиоскпј лпкалнпј скупщтини. 

Крпз ппступак сертификације Град Требиое је 
мпрап да задпвпљити 12 критеријума са пкп 80 
ппткритеријума кпје налаже БФЦ СЕЕ 
сертификација. На тпм путу Градска управа је 
направила низ измјена у ппјединим 
прпцедурама рада, те фпрмирала базе 
ппдатака кпје су недпстајале, кпмплетирала и 
пбјавила впдише за ппступак регистрације 
предузећа, кап и за дпбијаое разлишитих 
дпзвпла. 

Припремљен је и усвпјен Лпкални акципни 
екплпщки план и трпгпдищои акципни план 
заппщљаваоа, а на гпдищоем нипву је ппшелп 
усвајаое интегрисанпг плана капиталних 
инвестиција, те фпрмиран је Привредни савјет 
пстваренп је низ ппбпљщаоа у раду и 
транспарентнпм пднпсу према инвеститприма 
и привредницима уппщте. 

БФЦ СЕЕ прпграм сертификације 

Прпграм сертификације ппвпљнпг ппслпвнпг 
пкружеоа у југпистпшнпј Еврппи је јединствен 
регипнални прпграм за унапређеое 
кпнкурентнпсти лпкалних сампуправа, кпји се 
спрпвпди у БиХ-Републици Српскпј, Србији, 
Хрватскпј, Македпнији и Црнпј Гпри. 

Привредна кпмпра Републие Српске је 
технишки секретаријат, задужена за 
реализацију БФЦ СЕЕ сертификације у 
Републици Српскпј. 

Пвај прпграм намијеоен је градпвима и 
ппщтинама кпји имају пдгпварајуће 
капацитете, стратещки су ппредијељени да 
унаприједе привредни амбијент, ппдстакну 
развпј лпкане екпнпмије и привуку 
инвестиције. 

Циљ Кпмпре је да крпз спрпвпђеое прпграма 
БФЦ СЕЕ сертификације ппдржи активнп 
ушещће привреде у раду лпкалне сампуправе, 
дефинисаоу стратещких циљева лпкалнпг 
екпнпмскпг развпја и заједнишки рад на 
оихпвпм пствариваоу. 

 

 

 

 

  


