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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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У Горици отворена полицијска 
станица 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић и 
начелник Полицијске управе Требиње 
Синиша Лакета озваничили су данас 
почетак рада Полицијске станице у Горици, 
која ће дјеловати при требињској 
Полицијској станици. 

Ћурић је казао да је формирање ове 
станице веома важно за све становнике 
мјесне заједнице Горица, која броји око 
8.000 грађана. 

Он је истакао и да се новооснована станица 
налази у непосредној близини Основне 
школе “Свети Василије Острошки” и 
вртића, али и једне од најпрометнијих 
раскрсница у граду. 

Према његовим ријечима, ова полицијска 
станица допринијеће већој безбједности у 
овој мјесној заједници, али и бржој 
реакцији након пријаве грађана, иако је та 
рекација и до сада била на високом ниову. 

Начелник Полицијске управе Требиње 
Синиша Лакета захвалио се Градској 
управи на уступљеном простору, 
нагласивши да је Град од самог почетка 
подржао оснивање полицијске станице у 
Горици. 

Он је истакао да ће полицијски службеници 
свим грађанима бити на располагању 24 
часа. 

 

Кинески амабасадор у посјети 
Требињу 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
истакао је данас у разговору са 
амбасадором Кине у БиХ Ђи Пингом да је 
циљ ове локалне заједнице да привуче што 
већи број кинеских туриста, али и 
привредника на подручје Требиња и 
Херцеговине. 

“Одређени пројекти ће већ наредних 
дана бити послати у кинеску Амбасаду 
како би их они презентовали 
привредницима који су спремни да 
улажу у ово подручје”, рекао је Ћурић 
новинарима. 

Он је подсјетио да је у 2018. години 
регистровано 3.000 ноћења кинеских 
туриста и да је циљ да тај број буде 
повећан. 

Ћурић је рекао да је на данашњем састанку 
разговарано о пројектима из области 
енергетике, туризма и пољопривреде, а 
једна од важнијих тема била је изградња 
требињског аеродрома за који су 
заинтересовани кинески инвеститори. 
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“Поменули смо и ту тему и у наредном 
периоду они очекују повратне 
информације од нас. Конкретно, у 
којој фази је тај пројекат, шта је до 
сада урађено и какви су даљи 
планови”, навео је Ћурић. 

Он је рекао да је сигуран да ће градска 
управа у наредном периоду имати још бољу 
сарадњу са кинеском Амбасадом, 
посредством које ће покушати да 
презентује што више туристичких 
потенцијала. 

Амбасадор Ђи је навео да је први пут у 
Требињу и да се већ увјерио у све 
потенцијале овог града. 

“Вјерујем да ће кинеске компаније 
заинтересовати економска и 
туристичка сарадња са Требињем. 
Мислим да постоји велики простор за 
сарадњу и надам се да ће у 
будућности овдје долазити све више 
кинеских туриста, али и 
привредника”, рекао је Ђи. 

Он очекује да ће се што више производа из 
Херцеговине извозити у Кину. 

 

Градоначелник првачићима 
пожелио срећан почетак нове 

школске године 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
јутрос је са градском делегацијом 
посјетио све требињске основне 
школе и првачићима и основцима 
пожелио срећно и успјешно 
школовање. 

Ћурић је у Основној школи „Вук Караџић“ 
истакао да је веома важно дјецу упутити да 
уче, да се друже, да дијеле оно што имају, 
али да је најбитније, како је навео, да 
израсту у добре људе. 

„Ми као родитељи би требало да што више 
времена издвајамо за дјецу, да они што 
мање времена проводе поред компјутера, 
телефона, јер дошло је вријеме да дјеца 
већ од малих ногу све имају на дохват 
руке. Ми као родитељи, наставници морамо 
да им скренемо пажњу да што мање 
користе телефоне“, рекао је Ћурић. 

Он је подсјетио да је градска управа у 
посљедње вријеме увела доста нових 
програма, првенствено за ђаке који су 
постигли запажене резултате. 

„Ти програми су углавном намијењени 
ученицима који имају добре оцјене тако да 
би требало да се дјеца труде да буду што 
бољи ученици“, подвукао је градоначелник 
Требиња. 

Александар Вукановић, директор 
Основне школе „Вук Караџић“ је дјеци 
пожелио да у школи науче доста нових 
садржаја, те да стекну нове пријатеље. 

„Од пресудног значаја за успјех сваког 
дјетета је добра сарадња породице, школе 
и локалне заједнице. Надам се да ћемо сви 
заједно имати доста разумијевања и 
подршке за нашу дјецу“, навео је 
Вукановић. 

Поводом почетка нове школске године, у 
свим школама, приређен је пригодан 
свечани програм. 
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Требиње добија клинички 
центар вриједан више од 50 

милиона КМ 

 

Српски члан Предсједништва БиХ Милорад 
Додик и предсједник Пословног система 
“Свислајон” Родољуб Драшковић 
договорили су данас у Требињу да ће 
заједно стати иза изградње новог 
клиничко-болничког, дијагностичког и 
рехабилитационог центра у Требињу чија 
ће вриједност бити већа од 50 милиона КМ. 

Додик је, послије састанка са Драшковићем 
коме су присуствовали и градоначелник 
Требиња Мирко Ћурић и директор 
Електропривреде РС Лука Петровић, 
истакао да ће Драшковић и он бити 
оснивачи фондације која ће стајати иза 
изградње новог клиничког центра, а да ће 
њена улога, између осталих, бити и да 
прикупи одређен број донација потребних 
за његову изградњу. 

“Господин Драшковић ће у нову зграду 
Гимназије уложити 25 милиона КМ, а од 
нас је тражио да толико Влада Српске 
уложи у нови клиничко-болнички центар. 
Рекао сам му да ћемо ми дати дупло више 
новца – 50 милиона КМ, јер су то 
заслужили Требиње и Херцеговина”, навео 
је Додик. 

Он је истакао да је са Драшковићем 
договорио да ће се заједнички ангажовати 

и на рјешавању инфраструктурних 
пројеката, попут изградње пута од Фоче до 
Тјентишта, новог пута ка Никшићу преко 
Клобука, те реконструкцији и 
модернизацији пута од Требиња до 
Љубиња. 

“Нисмо одустали ни од изградње 
аеродрома. Увјерен сам да ће ова 
генерација људи то поставити на праве 
ноге”, казао је Додик, додајући да су 
разговарали и о изградњи хидроелектране 
у Суторини код Херцег-Новог чиме би се 
значајно повећао укупни 
електроенергетски биланс Републике 
Српске. 

Додик је истакао да је допринос Родољуба 
Драшковића Херцеговини немјерљив, а да 
му је додјела титуле кнеза знак 
захвалности за оно што је урадио, али и 
велика обавеза да настави са улагањима у 
Требиње и Херцеговину. 

“Родољуб Драшковић заслужује пажњу 
читаве Републике Српске. Идеје које овдје 
чујемо треба да буду реализоване и ми 
ћемо направити интегрални програм који 
ће обухватити јавне и приватне 
инвестиције на овом подручју да знамо шта 
нам је циљ у наредних десет година”, навео 
је Додик. 

Предсједник Пословног система “Свислајон” 
Родољуб Драшковић истакао је да је са 
Додиком разговарао о рјешавању питања 
важних за будућност Херцеговине и њеног 
развоја. 

Он је рекао да данашњи састанак није био 
политички разговор, јер њега искључиво 
интересују привредни и друштвени развој и 
подизања животног стандарда народа 
Херцеговине. 

“Договорили смо се да изградимо нови пут 
од Фоче до Тјентишта, клинички центар у 
Граду сунца који ће имати регионалне 
предиспозиције, те изградњу новог пута до 
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Никшића”, навео је Драшковић, коме је 
савјет општина источне Херцеговине 
додијелио титулу Херцеговачког кнеза. 

Максимално ће, рекао је Драшковић, 
радити на успостављању бољих односа са 
институцијама БиХ ради рјешавања 
“малограничних прелаза”, бољег промета 
роба и капитала, али и слободног протока 
народа Црне Горе, Републике Српске и БиХ. 

Говорећи о новом болничком центру, 
Драшковић је казао да ће одмах након 
израде пројектне документације почети 
изградња овог важног објекта за цијелу 
Херцеговину. 

“Код Болнице ће бити као и код Гимназије 
која је моја задужбина, на којој радови 
неће стати док се не преда Граду 
Требињу”, навео је Драшковић. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
захвалио се Додику и Драшковићу који су 
годинама уназад били на располагању 
Херцеговини – Драшковић кроз пројекте 
вриједне више од 300 милиона КМ, а Додик 
као неко ко је увијек подржавао све оно 
што се у Требињу и Херцеговини требало 
или треба градити. 

“Данашњи састанак је потврда да у 
Требињу и Херцеговини у будућности има 
доста тога да се уради, а ово је порука и 
младим да ће за све њих имати будућности 
у нашем крају”, навео је Ћурић. 

 

 

 

 

 

Град покреће изградњу 
бициклистичке стазе од 15 

километара 

 

Град Требиње ће од 11. до 13. октобра 
бити домаћин Балканског првенства у 
бициклизму, које ће окупити око 200 
такмичара из више држава овог дијела 
Европе, рекао је градоначелник Требиња 
Мирко Ћурић. 

Ћурић је истакао ће град помоћи 
организовање ове трке и пружити сву 
неоходну логистичку подршку. 

“Очекује нас више од 200 такмичара из 11 
држава. Вјерујем да ће то бити својеврсни 
бициклистички спектакл какав Требиње и 
заслужује”, навео је Ћурић. 

Он је изразио увјерење да ће ова трка 
постати традиционална спортска, али 
туристичка манифестација, због чега се 
град одлучио да у цјелости санира бившу 
жељезничку пругу од Полица до Јазине и 
претвори је у бициклистичку стазу. 

“Радови почињу ове седмице и одвијаће се 
у двије фазе. Прву фазу чини санација 
пруге у дужини од око пет километара од 
новоизграђене саобраћајнице у Мокрим 
Доловима, кроз тунел у Полицама, преко 
Жељезничког моста, штреком уз Горичко 
језеро до Бањеваца, док ће се у другој 
фази бити санирана дионица до Јазине”, 
навео је Ћурић. 
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Према његовим ријечима, у изградњу стазе 
укључиле су се градске јавне установе, 
предузећа, те невладине организације и 
појединци који су спремни да учествују у 
извођењу радовима. 

Предсједник Бициклистичког савеза 
Републике Српске Владимир Куваља рекао 
је да ће на Балканском првенству 
учествовати такмичари из Републике 
Српске, БиХ, Србије, Црне Горе, 
Македоније, Албаније, Грчке, Кипра, 
Турске, Молдавије, Румуније, Бугарске. 

Он је истакао да ће се организовати 
неколико трка, а да ће главне трке имати 
120, односно 50 километара, а да ће 
посебна трка бити организована и за наше 
најмлађе суграђане. 

Куваља је нашим суграђанима без 
родитеља уручио по бицикло – поклон 
Савеза на чијем је челу. 

Помоћник министара трговине и туризма 
Републике Српске Драгана Ристић истакла 
је да ће министарство подржати ову трку, 
јер она, поред осталог, промовише и 
туристичке потенцијале Требиња и 
Републике Српске. 

Трку организује Бициклистички савез 
Српске уз подршку Града Требиња. 

 

 

 

 

 

 

УРУЧЕНЕ ПЛОЧЕ ЗА 
КАТЕГОРИЗАЦИЈУ АПРТМАНА И 

СОБА 

 

Начелник градског Одјељења за привреду 
Раденко Драшковић и директор требињске  
Туристичке организације Марко Радић 
уручили су данас власницима апартмана и 
соба за изнајмљивање  15 стандардних 
плоча за категоризацију. 

Драшковић је истакао да су 
категоризацијске плоче уручене 
регистрованим власницима смјештајних 
капацитета на подручју града. 

“Са овим поступком они могу да 
остваре боље услове на тржишту и да 
под повољнијим условима изнајмљују 
своје апартмане или собе”, навео је 
Драшковић. 

Он је истакао да се на овај начин смањује и 
нелојална конкуренција према хотелима и 
осталим облицима смјештајних јединица. 

Требињац Слободан Нинковић из 
Нецвијећа каже да има четири собе, али 
да, осим користи која није упитна, треба 
уложити и доста рада, посебно на пољу 
хигијене самих соба које се изнајмљују, 
како би се туристи били задовољни и 
поново се вратили. 
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Почели Дани Војводине у 
Требињу 

 

У Градској управи данас је поводом 
дводневне манифестације “Дани Војводине 
у Требињу”, која почиње данас, одржана 
конференција за новинаре којој су 
присуствовали представници Града 
Требиња, гости из Војводине и Републике 
Српске. 

Циљ дводневне манифестације, која се по 
први пут одржава у граду на Требишњици, 
је представљање богате туристичке понуде 
Војводине привреди, становништву и 
туристима у Требињу. 

Драгослав Бањак, предсједник 
Скупштине града Требиња је навео да су 
Дани Војводине прилика да се грађанима 
Требиња и бројним туристима представе 
туристички потенцијали Војводине. 

„Ово је уједно и прилика за јачање 
традиционалних веза између Херцеговине и 
Војводине, које имају, прије свега, 
културни карактер, а уједно отварају и 
могућности за унапређење тих веза у 
сваком другом погледу, а на првом мјесту 
мислим на њихов привредни карактер“, 
навео је Бањак. 

Борко Ђурић, предсједник Привредене 
коморе РС је истакао да су Дани Војводине 
значајна манифестација којој би се требало 
посветити и убудуће. Сматра да је 

заједнички рад веома важан за будући 
развој туризма у региону. 

„Туристички производ треба заузети 
стратешко мјесто у нашем привредном 
систему с обзиром да немамо могућности 
да се индустријски носимо са великим 
системима, али имамо могућности да 
природно богатство које имамо објединимо, 
увежемо, при том користећи и оно што се 
зове завичајне везе. Кроз заједничке 
пројекте, увезивањем свих расположивих 
потенцијала, можемо да дамо јединствену 
понуду све захтјевиним домаћим и 
туристима из свијета“, истакао је Ђурић. 

Марко Радић, директор Туристичке 
организације Града Требиња је навео да су 
туристи из Србије и Војводине на првом 
мјесту по броју остварених ноћења у 
Требињу у овој години те да је то, поред 
осталог, резултат досадашње сарадње. 

„Ми смо чести гости у Србији и Војводини, 
учествујемо на сајмовима, њихови  туристи 
долазе у Требиње. Та спона је јасна када је 
туризам у питању и ово је још један 
додатак цијелој тој причи – да још више 
учврстимо нашу сарадњу и да кроз овакве 
сусрете стварамо још боље услове за 
размјену туриста и идеја и пројекта који 
могу да обогате туристичке понуде“, рекао 
је Радић. 

Он је најавио да ће у октобру требињска 
Туристичка организација заједно са 
Туристичком организацијом РС учествовати 
на сајму у Војводини. 

Наташа Павловић, директорица 
Туристичке организације Војводине је 
навела да је манифестација Дани 
Војводине прилика да се упореде неке 
заједничке туристичке понуде Херцеговине 
и Војводине. 

„Ми ћемо током ових дана имати прилику 
да упоредимо неке заједничке туристичке 
производе. Рецимо ових дана ће бити 
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прилика да укрстимо чаше вранца, који је 
типично вино за Херцеговину или блатине 
са нашом франкофком или евентуално 
жилавка и ризлинг да укрсте снаге“, 
истакла је Павловићева. 

Она је навела да је Нови Сад омладинска 
пријестоница Европе за 2019. годину и 
Европска пријестоница културе у 2020. 

„Суботица са Палићем ће добити велики 
аква парк, тако да су ово све заједнички 
правци у којима можемо дјеловати убудуће. 
Заједнички регионални производи ће 
постојати. Туристи из региона су 
најзначајнији туристи. Ми знамо чиме 
располажемо -то су богато културно 
насљеђе, гастрономија и вински путеви, 
активни одмор и то је све што нас спаја и 
што ћемо радити у наредном периоду“, 
додала је она. 

На манифестацији ће осим Туристичке 
организације Војводине учествовати 
војвођански винари и угоститељи, чланови 
Привредне коморе Војводине, Новосадског 
сајма, туристичких организација Вршца, 
Суботице, Шида, Ирига, Салаша, Ченеја, 
привредници, удружења и делегације 
Покрајинске владе Војводине. 

Манифестација ће бити настављена 
округлим столом „Правци заједничког 
дјеловања у туризму између РС и 
Војводине“, а у поподневним часовима, на 
градском корзоу, биће представљени 
туристички потенцијали Војводине 
грађанима Требиња и бројним туристима. 

Посјетиоци и сутра могу уживати у  
туристичкој понуди Војодине, од 11 до 17 
часова. 

 

 

 

Почело уређење бициклистичке 
стазе 

 

Требиње ће до средине октобра добити 
нову бициклистичку стазу, када је 
планирано одржавање Балканског 
првенства у бициклизму. Радове  је данас 
обишао градоначелник Мирко Ћурић, који 
је подсјетио да они почели прије десетак 
дана, као и да ангажована грађевинска 
оператива и људство јавних установа и 
предузећа. 

Бројне раднике на овом значајном пројекту 
је посјетио градоначелник Ћурић, који није 
крио одушевљење динамиком радова али и 
спремношћу свих који су укључени у овај 
пројекат да истрају и у што скоријем 
периоду заврше радове на првој фази 
пројекта – од Мокрих Долова до Бањеваца. 

„У првој фази биће уређена траса 
некадашње пруге у дужини од око пет 
километара, од новоизграђене 
саобраћајнице у Мокрим доловима, кроз 
тунел у Полицама, преко жељезничког 
моста, некадашњом пругом уз Горичко 
језеро до Мичевца и Бањеваца, док ће у 
другој фази бити санирана дионица до 
излетишта Јазина”, навео је Ћурић. 

Он је истакао да се уређење бициклистичке 
стазе ради властитим ресурсима, а да су у 
посао укључена бројне градске установе и 
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предузећа, али и организације попут 
Планинарског друштва “Вучји зуб”. 

Како би се радови што квалитетније и брже 
завршили, тимови радника подијељени су 
по секторима, ангажовано је и 15 
припадника цивилне заштите 
Хидроелектрана на Требишњици. 

“Све радове изводивимо у складу са 
планираном динамиком. На терену смо већ 
неколико дана и радници, уз помоћ 
машина, дају свој максимум да успјешно 
урадимо овај пројекат”, навео је Батинић. 

Директор Јавне установе “Екологија и 
безбједност” Стеван Бекан рекао је да ће, 
након што буде уређена, сваки бициклиста 
или шетач имати могућност да посјети и 
неке од бројних културно-историјских 
споменика као што је средњовјековни град 
Мичевац. 

“Уредићемо и то подручје, али и прилазе 
ријеци, те другим споменицима културе на 
траси цијеле дионице бициклистичке 
стазе”, навео је Бекан. 

За предсједника Планинарског друштва 
„Вучји зуб“ Игора Шкера Требиње ће овим 
пројектом добити живописну стазу, која ће 
бити веома атрактивна. 

„Она  пролази кроз различите предјеле, 
прилагођена је свим узрастима па је 
интересантна и као туристичка рута, јер 
пролази поред културно-историјских 
знаменитости“, рекао је он. 

На уређењу стазе, ангажовани су и 
припадници Центра за газдовање кршем, 
добровољних ватрогасних друштава, 
Комуналног, те активисти Вучјег зуба и 
ЦОРИЕ. 

 

Градови Требиње и Источно 
Сарајево заједничку сарадњу 

ставили на прво мјесто 

Градоначелници Требиња Мирко Ћурић и 
Источног Сарајева Ненад Вуковић истакли 
су данас у Требињу да ће ова два града 
наставити сарадњу и размјену искустава, 
првенствено, у области туризма и подршке 
пољопривредницима. 

Ћурић је истакао да Град Требиње 
колегама у Источном Сарајеву може да 
понуди значајна искуства у области 
пољопривреде, посебно са аспекта 
оснивања Аграрног фонда, који у овом 
романијском граду тек треба да почне да 
дјелује. 

“Стојимо на располагању нашим колегама у 
Источном Сарајеву. Осим пољопривреде, 
као два туристичка мјеста, ту су и 
могућности додатне сарадње у области 
туризма, која је до сада, кроз сарадњу 
двије туристичке организације, на веома 
високом ниову”, навео је Ћурић. 

Он је истакао да је делегацији из Источног 
Сарајева, коју су чинили замјеник 
градоначелника, предсједник Скупштине, 
директори Аграрног фонда и Туристичке 
организације, пренио и позитивна искуства 
из области политике према младима, 
социјалне политике, те договорена 
заједничка сарадња у области приједлога 
за промјену законских аката и подаката 
посредством Савеза општина и градова 
Републике Српске. 
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Ћурић је казао да политичке баријере не 
смију да буду препрека за сарадњу и да 
треба да се споје људи који желе да раде и 
да унапређују живот у ове двије локалне 
заједнице. 

Градоначелник Источног Сарајева Ненад 
Вуковић истакао је да ће са Требињем 
направити заједничку туристичку понуду. 

Према његовим ријечима, током разговора 
доста пажње је посвећено боравишној 
такси и сивој зони која се појављује у овој 
области, о инспкецијском надзору те 
питањима функционисања комуналне 
полиције. 

„За нас од великог значаја је био разговор 
о Аграрном фонду који је недавно основан 
у Источном  Сарајеву а у разговору са 
домаћинима из Требиња сазнали смо неке 
примјере добре праксе који нама могу бити 
од велике помоћи“, рекао је Вуковић. 

Директори туристичких организација 
Требиња и Источног Сарајева Марко 
Радић и Игор Тошић сагласни су, како су 
данас рекли,  да је наредни период 
идеалан тренутак за реализацију 
заједничких пројеката у смислу промоције 
Требиња и Источног Сарајева, те још боље 
понуде туристичких потенцијала. 

 

Министар Петричевић у посјети 
Градској управи 

 

Град Требиње ће се активно укључити у 
давање приједлога за измјену законских 
рјешења која се тичу пословања 
предузетника у Републици Српској, али и у 
проналажења квалитетнијих рјешења за 
пословне и слободне зоне, рекао је 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић. 

Ћурић је, након разговора са министром 
привреде и предузетништва Републике 
Српске Вјекославом Петричиевићем, 
истакао да је један од главних приоритета 
нашег града побољшавање законских 
норми у областима пословних и слободних 
зона, с обзиром на то да Требиње има план 
да у наредном периоду развије слободну 
зону на својој територији. 

“Кроз наше приједлоге ка измјенама и 
допунама постојећих закона желимо 
да омогућимо боље услове за све 
предузетнике, без обзира на то да ли 
су њихова предузећа, преда броју 
запослених, мала, средњи или 
велики”, навео је Ћурић. 

Он је казао и да је министра упознао и са 
неопходним промјенама услова код давања 
кредитних средстава привредницима који 
иста планирају да преусмјере у нова 
улагања и проширење постојећих 
производних капацитета. 

Ћурић је истакао да је министра упознао и 
са програмом подршке самозапошљавању у 
Требињу, што, како је рекао, треба да буде 
узор многима у Републици Српској. 

“Град Требиње даје и бројне 
олакшице потенцијалним 
инвеститорима. Са свима смо спремни 
да разговарамо”, поручио је Ћурић. 

Министар Петричевић рекао је да ће у 
наредној години бити измијењен закон о 
пословним зонама, како би се обезбиједили 
још повољнији услови за пословање у 
њима. 
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“У завршној фази смо преговора са 
пословним банкама и Гарантним 
фондом Српске око повољнијих 
кредита за привреднике, гдје би 
камате биле око два одсто на период 
од 12 периода”, навео је Петричевић. 

Он је истакао да га Ћурић упознао и са 
постојећим капацитетима у сектору 
металне индустрије, туризма, енергетике и 
пољопривреде који су стратешке гране 
Требиња. 

Петричевић ће радну посјету Требињу 
искористити и за посјету Удружењу жена 
“Васила” из нашег града, а сутра ће 
присуствовати конференцију 
предузетништва жена у Републици Српској 
у организацији Привредне коморе и 
Министарства привреде и предузетништва 
Српске. 

 

Требиње домаћин Треће 
конференције предузетништва 

жена у Републици Српској 

 

Трећа конференција предузетништва жена 
у Републици Српској окупила је данас у 
Требињу више од 230 учесника, који су, у 
различитим гранама бизниса, успјеле да 
остваре своје предузетничке идеје и 
успјешно послују на тржишту и доприносе 
бољој привредној слици Српске. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
рекао је да на подручју нашег града 
послује око 70 предузетница, док је Град 
Требиње кроз своје програме подршке 
омогућио будућим предузетницама једнак 
приступ свим програмима који су 
реализовани у посљедње три године. 

“Градска управа препознаје енергију, 
сензибилитет и висок степен 
организацијског планирања код 
готово свих жена које се одлуче за 
покретање властитог бизниса и 
сматрамо да су то, осим потребних 
темељних знања, основне 
претпоставке и кључни квалитети 
неопходни за започињање и вођење 
успјешног бизниса”, навео је Ћурић. 

Он је истакао да је Град Требиње у 
сарадњи са Заводом за запошљавање у 
посљедње три године издвојио око четири 
милиона марака за програме запошљавања 
чијом реализацијом је запослено око 600 
људи. 

“С обзиром на то да су се многе жене у 
Требињу доказале као изузетно 
успјешне предузетнице, недавно је 
основан и Савјет за женско 
предузетништво у оквиру кога ћемо 
настојати да будемо повјерљив 
партнер и подршка женама у 
пословању”, истакао је Ћурић. 

Министар привреде и предузетништва 
Републике Српске Вјекослав Петричевић 
рекао је да ове и сличне конференције, 
првенствено, служе како би се пробудила 
свијест да су жене веома важне за 
привредни развој чему у прилог иде и 
податак да се оне данас налазе на челу 27 
одсто компанија у Српској. 

Он је истакао да је, ипак, неопходно 
додатно укључивање жена у јавни живот, а 
да ће то омогућити нова стратегија о 
женском предузетништву којом су 
предвиђена финансијска средства за 
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подршку развоја њихових предузетничких 
идеја. 

“Овакве конференције значајне су и 
за умрежавање жена, њихову 
сарадњу, чиме дају нову димензију 
женском предузетништву”, навео је 
Петричевић. 

Директор сектора за економско-правне 
послове у Привредној комори РС Драгана 
Кокот рекла је да је циљ конференције 
представљање пројекта “Представљање 
предузетништва жена у РС”, али и 
стратегије подршке развоја женског 
предузетништва, која треба да буде 
усвојена у Народној скупштини РС. 

“Конференцијом повезујемо 
предузетнице које желе да креирају 
боље услове пословања у Српској, али 
и да дамо подстрех женама да се 
почну бавити предузетништвом”, 
навела је Кокот, која је и предсједник 
Савјета за предузетништво жена у 
Привредној комори РС. 

Она је истакла да се на позицијама 
директора или носилаца овлашћења у 
привредним друштвима у Српској тренутно 
налази око 2.400 жена. 

Директор Винарије “Анђелић” из Требиња 
Милица Анђелић исткла је да већ 15 година 
успјешно руководи винаријом, која је 
постала препознатљива широм Балкана. 

“Срце ми је велико када видим колико 
је данас овдје жена-предузеница. За 
сваки бизнис је важно да се он 
детаљно испланира, а жене треба да 
буду те које ће скупити храброст и 
покренути свој посао, неустручавајући 
се да траже подршку и савјет”, навела 
је Анђелићева. 

Она је нагласила да је већина жена-
предузетница, осим што је успјешна у свом 
послу, уједно и мајка, због чега мора да се, 
осим бизниса, брине и о својој породици. 

Конференцију у Требињу организују 
Привредна комора РС, Министарство 
привреде и предузетништва Српске и 
агенција “ЕДА” из Бањалуке. 

Организација конференције реализује се 
под окриљем Европске мреже 
предузетништва, а подржана је и од 
Европске банке за обнову и развој. 

 

Служен помен команданту 
Бобанске чете Ндељку 

Видаковићу 

 

Код споменика команданту Бобанске чете 
војводи Недељку Видаковићу, служен је 
парастос поводом 25 године од његове 
погибије 1994. године на Борцима код 
Коњица. 

Од исте гранате погинули су и припадници 
Војске Републике Српске Драган 
Слијепчевић и Љубиша Поповић, док је од 
посљедица рањавања у јануару 1995. 
преминуо Александар Маслеша. 

Цвијеће на споменик војводи Видаковићу 
положиле су делегације Бобанске чете, 
града Требиња коју је предводио 
градоначелник Мирко Ћурић, градске 
Борачке организације и ученика Основне 
школе “Вук Караџић”. 
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Током одбрамбено-отаџбинског рата 
погинула су 23 припадника Бобанске чете 
Требињске бригаде Војске Републике 
Српске. 

 

Наставља се сарадња између 
Аграрног фонда и Центра за 

развој села 

 

Делегација Центра за развој пољопривреде 
и села из Бања Луке, на челу са 
директором Драшком Илићем, боравила је 
у посјети Требињу и Аграрном фонду. Том 
приликом одржан је радни састанак са 
директором Аграрног фонда Града Требиња 
и његовим сарадницима, на коме је 
договорена сарадња за наредни период.Ин 

аче, ове двије установе интензивно 
сарађују већ двије и по године, кроз 
размјену искустава и програма, а сарадња 
је проширена и кроз отварање 
Херцеговачке куће у Бања Луци, за коју 
подршку у вођењу тог продајног објекта 
пружа и Центар за развој пољопривреде и 
села, што је резултат сарадње градова 
Требиња и Бања Луке и челних људи ова 
два града. 

Након тога су представници Центра и 
Аграрног фонда обишли пољопривреднике, 
који своје производе пласирају кроз 
продајне објекте у Требињу и Бања 

Луци.На крају је уприличен састанак код 
градоначелника на коме се разговарало о 
досадашњој сарадњи, али и плановима за 
унапређење сарадње, након чега је 
потписан и уговор о пословно-техничкој 
сарадњи између Аграрног фонда и Центра 
за развој пољопривреде и села, што је само 
потврдило добру сарадњу ове двије 
установа, али и градова Требиње и Бања 
Лука. 

 


