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01.10.2021. 

30 година од почетка ратних 
дејстава – Слава и хвала херојима 

 

Служењем помена погинулим борцима 
Одбрамбено-отаџбинског рата у Раптима 
код Tребиња данас је обиљежено 30 година 
од почетка ратних дејстава на подручју 
Tребиња. 

Предсједник Борачке организације Tребиња 
Дејан Бодирога рекао је новинарима да 
након 30 година остају сјећања и борба за 
истину која треба да се пренесе на будућа 
покољења. 

„Може се рећи да је тај први октобар 1991. 
најцрњи дан за Tребиње. У тих првих 25 или 
26 часова погинуло је 16 Tребињаца 
припадника Требињске бригаде Војске 
Републике Српске и послије тога још четири 
припадника ЈНА“, рекао је Бодирога. 

 04.10.2021. 

77 година од ослобођења Требиња 
у Другом свјетском рату 

У новијој историји Требиња 4. октобар спада 
у једне од најславнијих дана, када су 
јединице Народноослободилачке војске 
Југославије након дводневних тешких борби 
са окупатором ослободиле наш град и 
донијеле му слободу коју је чекао три и по 

године. 

Слободу Требињу и свим његовим 
становницима донијели су припадници 
Десете херцеговачке бригаде и Друге 
далматинске бригаде. На славне борце, који 
су положили своје животе за нашу слободу, 
данас су се подсјетили представници 
локалног СУБНОР-а, Града Требиња, 
Социјалистичке партије те представници 
УАБНОР-а из Стоца и Мостара потомци и 
поштоваоци жртава фашизма. 

Делегације су положиле цвијеће на 
Споменик борцима палим у борби против 
фашизма 1941-1945 у Градском парку, 
након чега су услиједила обраћања 
њихових представника. 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је 
рекао да је у борбама за ослобођење 
Требиња погинуло 158 бораца, док је током 
Другог свјетског рата погинуло 819 
Требињаца широм окупиране Југославије. 

„Не смијемо да заборавимо ни на недужне 
жртве фашистичког и нељудског терора, 
које су опомена да и у најтежим тренуцима 
треба да будемо људи, јединствени и 
сложни“, навео је Ћурић. 

Предсједник локалног СУБНОР-а Рајко 
Ћапин поручио је да су сви учесници 
Народноослободилачке војске жељели 
само једно – да живе слободно и да буду 

своји на своме. 

„Гинули су кличући слободи, исказујући 
невиђено јунаштво и витештво врлином 
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људи, браће пролетера, припадника свих 
народа и народности и жртвујући себе 
подарили су нам мир и достојанство у новој 
Југославији“, казао је Ћапин. 

Он је нагласио да је Требиње поносно на 
више од 4.500 бораца који су учествовали у 
Народноослободилачкој војсци Југославије, 
те на 12 народних хероја и на више од 200 
носилаца Партизанске споменице 1941. 

године. 

„Ратни вихор и злочиначка рука однијела је 
874 жртве фашистичког терора. Нека им је 

вјечна слава и хвала“, навео је Ћапин. 

 
04.10.2021. 

Град Требиње – Подршка 
пројектима из области борачко-
инвалидске заштите и ове године 

 

По проведеном јавном позиву Града 
Требиња за финансирање пројеката из 
области борачко-инвалидске заштите, 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
уприличио је данас потписивање уговора са 
представницима удружења која су испунила 
услове дефинисане јавним позивом. 

Потписивању уговора присуствовао је и 
начелник Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту Града Требиња Миодраг Новокмет. 
Према његовим ријечима, Град ће по овом 

јавном позиву финансирати седам 
пројеката. 

Средства предвиђена за подршку у области 
борачко-инвалидске заштите износе 28 
хиљада конвертибилних марака. 

 05.10.2021. 

Дјечија недјеља – Градоначелник 
Ћурић се дружио са малишанима у 
Градском парку 

 

У требињском Градском парку данас је 
организована централна манифестација 
поводом обиљежавања Дјечије недјеље, на 
којој су малишани из предшколских и 
школских установа учествовали у 
различитим друштвеним играма те се 
дружили са градоначелником Мирком 

Ћурићем. 

Малишани су заједно са градоначелником 
учествовали у свим играма, а затим је 
Ћурић свакој екипи појединачно уручио 
поклоне као мали знак захвалности, уједно 
им честитајући недјељу посвећену управо 
њима – нашим најмлађим суграђанима. 

Ћурић је рекао да је овогодишња 
манифестација добила другачији карактер и 
да су умјесто традиционалног пријема у 
Градској управи организовали дружење на 
отвореном, што је дјецу учинило веселијом 
и срећнијом. 

„Видите их како се играју, друже, договарају 
се. Дјеца су вољна да вријеме проводе у 
парку, на игралишти, а до нас је да их 
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научимо правим вриједностима и покажемо 
им да није све у телефонуа и рачунару“, 

додао је Ћурић. 

Он је нагласио да Град и ове године 
спроводи све програме за дјецу. 

„То су програми којима су обухваћена дјеца 
која иду у школу у подручна одјељења, 
ученици без једног или оба родитеља, 
Школа спорта Спортског друштва ‘Леотар’, 
подршка за новорођено дијете“, навео је 

Ћурић. 

Логопед у Јавној установи „Наша радост“ 
Светлана Бокун истакла је да се ове године 
у Градском парку окупило по неколико 
представника из свих градских вртића и 
основних школа, те да је број дјеце 

ограничен због епидемиолошких мјера. 

Она је истакла да се овогодишња Дјечија 
недјеља обиљежава под слоганом „Заједно 

можемо све“. 

Осим дјеце из вртића „Наша радост“ и три 
требињске основне школе, на 
манифестацији су учествовала и дјеца из 
Клуба за дјецу „Света Евгенија царица 
Милица“, Дјечије играонице „Цицибан“ и 
Удружења родитеља дјеце и омладине са 
потешкоћама у развоју „Сунце нам је 

заједничко“. 

05.10.2021. 

Требиње међу 100 најбољих прича 
о одрживости дестинација у 2021. 
години 

Град Требиње је изабран међу „100 
најбољих прича о одрживости“ са причом о 
Херцеговачкој кући – одлука је коју је 
саопштио жири конференције „Глобални 
дани зелених дестинација“, чији је 
организатор Фондација „Green Destinations“ 
са сједиштем у Лајдену у Краљевини 
Холандији. 

Градоначелник Мирко Ћурић рекао је да је 
наш град по први пут учествовао у овом 

престижном такмичењу, које се ове године 
због епидемиолошке ситуације одржало 

онлајн. 

 

Он је истакао да је Требиње нашло своје 
мјесто међу 100 најбољих, гдје су и регија 
Истра у Хрватској, Љубљана у Словенији, 
Бодрун у Турској, регија Братиславе у 
Словачкој, Кјото у Јапану, те мјеста у 
Бразилу, Португалу, Аустралији, а да, према 
оцјени жирија, пројекат „Херцеговачке куће“ 
представља сјајан примјер укључивања 
локалне заједнице и сарадње са читавим 
низом партнера. 

„Херцеговачка кућа сада има око 120 
коопераната са тенденцијом ширења броја 
домаћина који пласирају своје производе. 
До краја године очекујемо и њено отварање 
у Београду. Ово признање је додатни мотив 
за цијели тим Градске управе да настави са 
идејама које су дугорочно одрживе“, навео 

је Ћурић. 

Према његовим ријечима, ово признање ће 
омогућити и да Требиње постане видљивије 
бројној заинтересованој публици широм 
Европе и свијета, посебно туристима 
жељним за новим дестинацијама које имају 
шта да понуде и које својим дугорочним 
плановима обезбјеђују одрживе пројекте. 

Градоначелник је појаснио да је Град за ово 
такмичење аплицирао у мају, а да је већ у 
јуну потврђено учешће у другом кругу. 
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Замјеник градоначелника Дражен Бошковић 
казао је да је ово признање награда за 
цијели тим који је око шест мјесеци радио на 
испуњавању 15 тражених критеријума из 

области одрживог развоја. 

Он је навео да је претходних година 
учествовало више стотина дестинација, 
наводећи да је Требиње потврдило 
опредијељеност да из године у годину буде 
атрактивнија туристичка дестинација са 
новим садржајима који привлаче како 

домаће, тако и стране госте. 

„Најзахтјевнија област туризма је одрживи 
туризам. Ово је годишњи догађај, седми по 
реду, који повезује стручњаке за одрживост 
дестинација и туристичких заједница кроз 
добре праксе, како би се подржало учење 
међу колегама и откриле иницијативе, 
практични алати и рјешења за дестинације 

одрживог туризма“, појаснио је Бошковић. 

Бошковић се захвалио тиму пројекта 
„УСАИД туризам“, који је пружио подршку 

Требињу током процеса аплицирања. 

„Овим признањем Требиње је добило и 
више конкретних бенефита – као што је 
бесплатан маркетинг који је усмјерен на 
цијели свијет. Имаћемо и могућност да у 
наредних 12 мјесеци представимо нове 
туристичке атракције које у међувремену 
реализујемо, а што је подржано од 
најпризнатијих свјетских туристичких 

агенција“, додао је Бошковић. 

Дестинације изабране на овом такмичењу 
биће представљене на Сајму туризма у 
Берлину који треба да се одржи крајем 

октобра. 

06.10.2021. 

Бесповратна средства за 30 
Требињаца и уређење два дјечија 
игралишта 

Представници Града Требиња и њемачке 
невладине организације „Хелп“, данас су, у 
оквиру пројекта „Подршка социо-економској 

стабилности регије западног Балкана 2021-
2022“, потписали уговоре о додјели 
бесповратних средстава за набавку опреме 
за 20 корисника, обуку 10 незапослених 
лица те уређење два дјечија игралишта у 
Засад пољу и Хрупјелима. 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је 
навео да је укупна вриједност пројекта 
100.000 КМ, од чега је учешће Града 
Требиња 35.000 КМ, а сами корисници 
треба да уплате 15 одсто додијељених 

средстава. 

„Овим пројектом је предвиђено да износ од 
80.000 КМ буде намијењен за 20 корисника, 
који ће добити подршку од по 4.000 КМ, за 
набавку опреме, репроматеријала у складу 
са апликацијом коју су доставили на јавни 
позив. Износ од 10.000 КМ предвиђен је за 
обуку 10 наших незапослених суграђана, у 
питању је сертификована обука за 
рецепционара – за који ће до краја седмице 
бити расписан јавни позив, а Град Требиње 
ће добити 10.000 КМ за уређење два дјечија 
игралишта – поред зграде за младе брачне 
парове и у насељу Хрупјела“, рекао је 

Ћурић. 

Представник њемачке невладине 
организације “Хелп” Даријан Милић је казао 
да корисници чим уплате свој дио износа, у 
наредних 15 дана ће добити опрему за коју 

су аплицирали. 

„Пандемија нас је све успорила. Надам се 
да ћемо пројекат спровести на задовољство 
свих учесника“, истакао је Милић. 
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Данило Шкеро из Придвораца каже да 
обрађује воћњак са по 450 стабала дуња и 
трешања и око 100 стабала шипака и 
смокава, додајући да му је ово прва 

донација. 

„Ово донација ми значи много, у наредном 
периоду ћу тражити косачицу која ће ми 
помоћи у будућем раду. Мој воћњак је на 
понос града“, рекао је Шкеро. 

И за пчелара Славка Бошковића, из 
Мркоњића са 300 друштава ово је прва 
донација. 

„Пчеле хране седам чланова мог 
домаћинства. Помоћ је итекако драгоцјена, 
а тражио сам грађевински материјал за 
уређење просторије за врцање меда и да 

угостим купце“, навео је Бошковић. 

 07.10.2021. 

Требиње дио европског пројекта 
ПРОНАЦУЛ 

 

У просторијама Развојне агенције Града 
Требиња ТРЕДЕА одржана је конференција 
за медије пројекта ПРОНАЦУЛ (Промоција 
природне и културне баштине за развој 
одрживог туризма у заштићеним 
подручјима), а у коме је ТРЕДЕА један од 
партнера. 

Конференција је одржана у сврху 
информисања јавности о циљевима и 
активностима пројекта, а медијима су се 
обратили в.д. директора Развојне агенција 

Града Требиња Бојан Бендераћ, замјеник 
градоначелника Дражен Бошковић, те Ранко 
Биберџић из Развојне агенције, а учешће је 
узео и начелник Одјељења за туризам, 
пољопривреду и предузетништво Бојан 
Вучуревић. 

Пројекат, уз Регионалну развојну агенцију 
Засавје – Словенија, реализује још 11 
партнерских организација из Италије, Грчке, 
Словеније, Хрватске, Србије и БиХ, а 
финансира се из средстава програма 
АДРИОН (ЕУ). Укупна вриједност пројекта је 
1.770.348,98 евра, док је буџет Агенције 
88.542,54 евра од чега је 15 одсто локално 
учешће које је обезбијеђено кроз подршку 

Града Требиња. 

Главна идеја пројекта је стављање нагласка 
на промоцију и очување природне и 
културне баштине, те подршка развоју 
заједничких стратегија земаља учесница за 
јединствено промовисање пројектне регије 
као туристичке дестинације. Кроз пројекат 
ће, између осталог, бити постављена лака 
туристичка и планинарска/спортска 
инфраструктура (зиплајн за дјецу, двије виа 
ферате, вјештачка стијена за дјецу и 
одрасле, мини одмориште, инфо табле и 

путокази) на локацији Орјен/Убла. 

Реализација пројекта ПРОНАЦУЛ ће 
омогућити афирмацију природног и 
културног насљеђа, те унапређење 
туристичке понуде Требиња, нарочито у 

области активног и оутдоор туризма. 

 08.10.2021. 

У Требињу отворена пословница 
ИРБ-а 

 Пословница Инвестиционо-развојне банке 
/ИРБ/ Републике Српске за Херцеговину 

отворена је данас у Требињу. 

Пословницу су отворили министар 
финансија Републике Српске Зора Видовић, 
министар привреде и предузетништва 
Вјекослав Петричевић, директор ИРБ-а 
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Дражен Врховац и градоначелник Требиња 
Мирко Ћурић. 

Видовићева је након отварања рекла да 
ИРБ газдује државним капиталом и основан 
је са задаћом да буде најповољнија банка 
становницима и привредницима Републике 
Српске. 

 

„Ту су линије за привреднике и линије за 
рјешавање стамбених кредита. ИРБ је до 
сада оправдао повјерење и многим 
привредницима и грађанима омогућио да 
ријеше своје стамбено питање“, рекла је 

Видовићева новинарима. 

Она је додала да је проширење канцеларија 
ИРБ-а у Републици Српској добро јер ће 
људи моћи да дођу да се консултују, али и 
да изнесу идеје како би ИРБ поправио 

пословање. 

Петричевић је рекао да ресорно 
министарство уско сарађује са ИРБ-ом, те 
додао да је у току реализација компоненте 
два са Свјетском банком у оквиру које је 
обезбијеђено 1.900.000 евра који су 

дјелимично пласирани у овој години. 

„По том основу ћемо имати јавни позив за 
подршку инвестиционим пројектима, за 
набавку нових технологија и за идућу 
годину“, рекао је Петричевић. 

Врховац је рекао да је ширење мреже 
пословница знак стабилности и успјешног 
пословања банке, а за херцеговачке 

привреднике подршка. 

Он је навео да ће ИРБ путем својих 
пословница моћи да ради квалитетнији 
мониторинг јер је веома важно да средства 
имају строгу намјену за коју су и одобрена. 

„Ускоро очекујемо да презентујемо наш 
нови аранжман који смо, заједно са 
Министарством финансија, урадили са 
Свјетском банком од преко 40 милиона КМ. 
Средства ће бити директно усмјерена за 
привреднике који су имали пад прихода на 
основу пандемије. То је још једна директна 
подршка нашим привредницима“, рекао је 
Врховац. 

Он је истакао да је отварање пословнице 

знак подршке Владе Републике Српске. 

Ћурић је рекао да је отварање канцеларије 
ИРБ-а у Требињу значајно, јер је у 
посљедње три године путем ИРБ-а 
инвестирао у град кроз разне пројекте више 
од 400.000 КМ. 

Он је изразио наду да ће тај износ у 

будућности да буде и већи. 

12.10.2021. 

Обиљежено 100 година постојања 
требињске Гимназије 

 

Свечаном академијом под називом „Првих 
сто година“ у Kултурном центру у Требињу 
вечерас је обиљежена стогодишњица 
постојања требињске Гимназије. 
Директор Гимназије „Јован Дучић“ у 
Требињу Мишо Пешић рекао је на 
академији да је Гимназија у Требињу у 



 
 

 

 10 

честој материјалној оскудици и веома 
промјенљивим историјским околностима, је 
Гимназија у Требињу и цијелој источној 
Херцеговини била духовни покретач свима 
који су изабрали образовање као пут ка 
бољем животу. 

Он је подсјетио да је требињска Нижа 
реална гимназија основана 1921. године и 
почела са радом у згради угашене 
Трговачке школе, а  од тада је неколико пута 
мијењала адресе и називе, те да од 1991. 
године школа носи назив Гимназија „Јован 
Дучић“. 

„Богата архивска документација је 
драгоцјен, трајан и поуздан свједок минулог 
времена, она је ризница датума, догађаја и 
имена“, рекао је Пешић и истакао да су 
директор Миленко Милинић и дугогодишњи 
директор и секретар Душан Ковачевић, 
након поновног отварања школе 1991. 
године дали немјерљив допринос њеном 
обнављању, сакупљању архивске грађе и 
развоју. 

 

„Данас можемо слободно рећи да Гимназију 
красе школска етика и креативна 
атмосфера, а суштинска оданост феномену 
образовања професора Гимназије 
крунисана је ученичким успјесима у 
васпитно-образовном процесу, али и у 
ваннаставним активностима“, истакао је 

између осталог Пешић. 

Градоначелник Требиња Мирко 
Ћурић честитао је велики јубилеј 100 година 
од оснивања требињске Гимназије 
истакавши да Требиње и његова Гимназија 

100 година корачају заједно,ослоњени једно 
на друго, захвални једно другом, отпорни на 
све ударе и изазове и поносни на пређени 
пут. 

 

Ћурић је на свечаној академији рекао да је 
оснивање гимназије у Требињу далеке 
1921. године, значило истовремено 
постављање темеља и за једну другу, до 
тада непознату димензију на овим 
просторима, дохватање вертикале бржег 
друштвеног, економског и свеобухватног 

преображаја овог краја. 

„Био је то почетак профилисања Требиња 
као градске и урбане средине. У држави, тек 
изашлој из Великог рата, образовање и 
просвјета, свакако, нису били у првом 
плану, поготово не у мањим, од центра 
далеким, заосталим срединама, какви су 
тада били Требиње и Херцеговина. Велике 
средине су добијале све. Мали су морали 
чекати. Требиње се ни тада није мирило са 
таквом улогом. О томе најбоље свједочи 
првих петнаестак година од оснивања 

гимназије у Требињу. 

Сваке од тих година она је била осуђена на 
гашење. Опстајала је захваљујући 
ентузијазму грађана и општине Требиње. 
Властитим средствима одржавали су је у 
животу. Тим генерацијама треба вјечно да 
останемо захвални на тој њиховој 
истрајности и одлучности, да под сваку 
цијену граде боље сјутра за нове, младе 
нараштаје, а нама за наук, како се 
упорношћу и страшћу могу превладати све 
препреке, ако се има визија и ако се зна за 
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шта се бори и жртвује“, казао је 
градоначелник Ћурић. 

Градоначелник Требиња истакао је да се од 
прије двије године на новој локацији гради 
нова зграда Гимназије чији је градитељ 

велики привредник Родољуб Драшковић. 

„Кад је овај велики привредник долазио у 
своју Херцеговину, рекао је: „дошао сам да 
искоријеним сиромаштво“.Учинио је већ 
много за Требиње и Херцеговину, али ову 
његову мисао и намјеру, коначно, 
заокружује ова његова задужбина, нова и 
савремена зграда гимназије, а његово име 
трајно уписује у ред великих српских 

задужбинара“, истакао је Ћурић. 

Он је изразио увјерење да ће изградња нове 
зграде гимназије означити почетак једног, 
таквог процеса у Требињу, да ће се на 
велика врата ући у процес трансформације 
образовања и да ће Требиње  бити примјер 
како и невелике локалне заједнице, могу 
имати престижне образовне институције. 

Ћурић је рекао да је увјерен да ће и 
садашње генерације ђака и професора 
знати наставити ову златну нит дугу читав 
вијек и да ће и даље његовати све оно што 
је под гимназијским кровом започето и 

никад прекинуто. 

„Садашњим ученицима и професорима 
желим много успјеха у учењу и раду, желим 
им и нових изазова на академском путу 
којим су кренули и да, као стручњаци 
најразличитијих профила, наставе да 
преносе славу Гимназије и снагу Требиња“, 
рекао је Ћурић. 

Српски члан Предсједништва БиХ Милорад 
Додик поручио је да Гимназија „Јован 
Дучић“ у Требињу, која постоји цио вијек, 
није само богатство овог града, него врло 
значајан драгуљ у ризници знања и 

образовања Републике Српске. 

„Даме и господо, драги ученици и 
професори честитам вам јубилеј 100 година 
од оснивања Гимназије, која носи име 
човјека који је и Требиње и Гимназију 

прославио и ван граница наше државе. 
Онако како је то урадио онај по којем је 
требињска Гимназија понијела име, тако су 
то годинама чинили ученици ове престижне 
школе и њихови професори“, поручио је 
Додик у честитки која је прочитана на 
свечаној академији поводом обиљежавања 
јубилеја требињске Гимназије. 

Додик је нагласио да Гимназија „Јован 
Дучић“ није само образовна установа у 
Требињу, него и један од симбола овог 
града и симбол квалитета са којим су 
Требињци готово цијели вијек одлазили на 

даље школовање у свијет. 

Он је истакао да су неки након свршених 
студија остајали у градовима у којима су 
студирали, дајући огроман допринос 
напретку тих градова, а неки су се враћали 
у Требиње и Херцеговину и своја знања и 
вјештине стављали у функцију развоја 
града из којег су потекли и из којих су 

понијели основна знања и вјештине. 

„Драги пријатељи, ми вечерас имамо част 
да обиљежавамо један овако значајан 
јубилеј какав је 100 година постојања 
Гимназије. Можете ли замислити какве су 
генерације Требињаца исту ту Гимназију 
основале и очувале кроз протеклих 100 
година. Желим и вама и свима да нас 
никада не напусти такав дух и такво 
визионарство какво су имали они који су 
основали једну такву образовну установу у 

Требињу“, поручио је Додик. 

Он је истакао да вечерас не слави само 
Требиње, него цијела Република Српска. 

„Срећан јубилеј и много успјеха у сљедећем 
вијеку ове престижне школе“, навео је у 
честитки српски члан Предсједништва БиХ 
Милорад Додик. 

Министар просвјете и културе Наталија 
Тривић истакла је вечерас у Требињу да је 
Гимназија „Јован Дучић“ у овом граду 
баштини веома дугу просвјетитељску 
традицију у коју су стали бројни успјеси 
генерација ученика и наставника, који су се 
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својим залагањем истицали и обиљежили 
најсјајније странице историје ове школе. 

Обраћајући се на свечаној академији 
поводом 100 година рада Гимназије „Јован 
Дучић“ у Требињу, Тривићева је нагласила 
да су свима на понос и част генерације 
ученика које су изњедриле угледне грађане 
и стручњаке Републике Српске који својим 
радом доприносе добробити цијеле 

заједнице.  

 

„У наредном периоду очекује нас реформа 
гимназија и зато су нам драгоцјени сви 
приједлози како бисмо сачинили модел који 
ће бити по мјери наших гимназијалаца и у 
складу са потребама савременог друштва“, 

рекла је Тривићева.. 

Светозар Иванковић, некадашњи ученик и 
први млади професор некадашње гимназије 
каже да се осјећа радосно и узбуђено на 
велики јубилеј гимназије.  

 

„Скоро смо вршњаци Гиманзија и ја, јер 
имам 92 године. Вријеме у коме је гимназија 

основана је када је Требиње било без 
путева, везе са културном центрима. 
Срећан сам што сам био ученик требињске 
гимназије са изванредним професорима. 
Ученици који су завршили ову  гимназију 
лако су завшавали факултете“, истакао је 

он.  

Иванковић је додао да је пресрећан и што 
данашња гимназија има добре ученике. 
„Знање кад -тад дође на наплату“, поручио 
је он младим генерацијама. 

Kолажом под називом „Свјетлост 
Гимназије“ представили су се професор 
Веселинка Kулаш и њене ученице: Хелена 
Брајић, Миа Мијановић и Романа Рогановић, 
а у културноумјетничком дијелу програма 
учествовао је музички састав требињске 
Гимназије, хор „Kолегијум музикум“ из 
Београда под управом Драгане Јовановић, 
глумци Љиљана Благојевић, Ненад 
Маричић и Дарко Kуртовић, оперска дива 
Јадранка Јовановић, првакиња Опере 
Народног позоришта и Драгољуб Бајић, 
првак Опере Народног позоришта Београд, 
уз клавирску пратњу Невене Живковић. 

12.10.2021. 

Ћурић са министром саобраћаја 
Ћорићем – Приоритети велика 
обилазница и санација путева 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
рекао је да је са министром саобраћаја и 
веза Републике Српске Недељком Ћорићем 
договорено да се у план инвестиција за 
наредну годину уврсти и неколико пројеката 

на подручју нашег града. 

Ћурић је, након састанка у Градској управи 
и обиласка локалитета будућег аеродрома, 
казао новинарима да Требиње има спремне 
пројекте који су од важности за град и који 
дугорочно опредјељују будући развој нашег 

мјеста. 

„Разговарали смо о изградњи аеродрома у 
Талежи код Требиња, гдје су у току 
истражни радови за потребе израде главног 
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пројекта те о великој и западној обилазници 
и реконструкцији постојеће путне мреже“, 

истакао је Ћурић. 

 

Према његови ријечима, Требиње је 
одлучно да настави са развојним 
пројектима, а међу њима је и изградња прве 
слободне зоне у Републици Српској на 
локалитету Драженске Горе. 

„Конкурисали смо за средства код Владе 

Републике Српске што ће омогућити 

формирање слободне зоне, која се налази 

у непосредној близини будућег аеродрома“, 

истакао је Ћурић. 

12.10.2021. 

Презентација развојних 
потенцијала Требиња на 6. 
Међународном форуму о сарадњи 

 

Замјеник градоначелника Требиња Дражен 
Бошковић и в.д. директора Развојне 

агенције Требиња Бојан 
Бендераћ учествовали су на „Шестом 
међунарнодном форуму о сарадњи“, који је 
у организацији развојних агенција 
Републике Српске и Србије 
прошлог викенда одржан на Златибору. 

Форум је на једном мјесту окупио 
привреднике из земаља региона, 
представнике државних институција и 
привредних комора, развојних агенција и 
других организација које пружају подршку 
привреди с циљем размјене искустава, 
промовисања производа и услуга, као и 
успостављања нових пословних контаката и 
будуће сарадње. 

У оквиру панела „Могућности за улагање и 
проширење пословања у Републици 
Српској“, Бошковић је представио развојне 
потенцијале и конкретну понуду Града 
Требиња, те говорио о конкретним 
локацијама за инвестирање и подстицајима 

који се у Требињу нуде инвеститорима. 

Према ријечима учесника, форум је 
омогућио јачање постојеће и успостављање 
нове сарадње са представницима Развојне 
агенције Републике Српске, Развојне 
агенције Србије, регионалних и локалних 
развојних агенција, те других институција и 

компанија из Републике Српске и Србије. 

13.10.2021. 

Град финансира приправнички 
стаж за 50 радника – За плате 
360.000 КМ из буџета 

Град Требиње финансираће нето плате за 
50 приправника који ће у наредних мјесец 
дана добити посао у приватном сектору, 

рекао је градоначелник Мирко Ћурић. 

Ћурић је, након састанка са привредницима 
у Градској управи, истакао да ће из градског 
буџета бити обезбијеђена мјесечна плата 
од 600 КМ, док ће трошкове доприноса 

сносити послодавац. 
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„За ове намјене ће из буџета за ову и 
наредну годину бити издвојено око 360.000 
КМ“, напоменуо је Ћурић, наводећи да је 
кроз пројекте Града у протекле три и по 
године у приватни сектор запослено око 700 
људи, а да је издвојено око 4.000.000 КМ. 

Он је казао да се нада да ће се приправници 
показати као вриједни радници и да ће 
послодавци то препознати и задржати их у 
радној обавези и након 12 мјесеци, колико 
ће им Град сносити трошкове нето плата. 

 

Према његовим ријечима, послодавци ће 
ових 50 радника моћи да изаберу између 
200 наших суграђана који треба да одраде 
припаравнички стаж, а који се налазе на 
евиденцији Завода за запошљавање – Биро 
Требиње. 

„Прихватили смо све захтјеве привредника. 
Захтјеви јавних установа и предузећа ће 
такође бити прихваћени, али се у том 
случају ради о волонтерском уговору, гдје 
ће Град сносити трошкове доприноса што је 

око 1.400 КМ годишње“, појаснио је Ћурић. 

Међу 40 привредника је и предузеће „Мат 
принт“. Представник ове фирме Радмила 
Анђелић рекла је да је овај програма Града 

један од најбољих за сваког предузетника. 

Она је истакла да је фирма чији је 
представник и раније користила овај 
програм и да је радник који је тада запослен 
и након 12 мјесеци остављен да ради. 

„Вјерујете да смо једва чекали овај програм. 
Ово је велико за привредника јер након 12 

мјесеци тачно знате каквог радника имате. 
Свако од нас ће задржати ‘радника'“, додала 

је она. 

15.10.2021. 

Уручена постхумна одликовања за 
46 погинулих бораца из Требиња и 
Билеће 

Постхумна одликовања предсједника 
Републике Српске Жељке Цвијановић за 46 
погинулих бораца Војске Републике Српске 
из Tребиња и Билеће уручена су у Требињу, 
одакле је поручено да сви данас, више него 
икада, имају обавезу да свим демократским 
средствима бране Републику Српску и 
вриједности за које су они положили своје 

животе. 

Одликовања је представницима породица 
погинулих бораца, у име предсједника 
Републике, уручио градоначелник Tребиња 

Мирко Ћурић. 

 

Савјетник предсједника Републике Српске 
Слободан Жупљанин рекао је да Република 
Српска и предсједник Српске, уручењем 
постхумних одликовања погинулим 
борцима, још једном изражавају захвалност 
и поштовање према жртви коју су борци 
дали за Републику Српску и слободу коју 
данас имамо. 

„Истина, овај процес јесте мало дуже 
потрајао, али према плану предсједника 
Републике Српске у наредној години би 
свим породицама погинулих бораца 
требало да буду уручена одликовања, а 
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након тога се улази у нове пројекте да се 
додијеле и онима који су већ одликовани 
признањима која нису носила материјалну 
накнаду, да бисмо их све довели у исти 

положај“, рекао је Жупљанин. 

Он је рекао новинарима, након уручења 
одликовања, да нема светије дужности од 
поштовања њихове жртве и да они 
заслужују да их се сјећамо свих 365 дана у 
години, јер се једино тако може сачувати 
истина о томе шта су српски хероји радили 

у посљедњем рату. 

„У супротном, оно што говоре наши 
непријатељи једног би дана могло постати 
истина и због тога данас, више него икада, 
имамо обавезу да свим демократским 
средствима бранимо вриједности за које су 
они положили своје животе“, поручио је 
Жупљанин, који је и потпредсједник 
Организације старјешина Војске Републике 
Српске. 

Он је указао да су данас напади на 
Републику Српску и на слободу српског 
народа скоро подједнако жестоки и јаки као 
што су били деведесетих година прошлог 
вијека. 
„Али сам сигуран да институције Републике 
Српске и српски народ могу дати подједнако 
снажан одговор и да су трајна и неупитна 
категорија“, нагласио је Жупљанин. 

Он је истакао да ће се рјешавати проблеми 
запослења дјеце погинулих бораца у што 
краћем року и да се за то морају уложити 

додатни напори■ 
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