


 
 

                 

 2 

 

 
 
 
 
 

Импресум: 
 
 

„Градски билтен“ је електронски 
информатор Градске управе 
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Градоначелник Мирко Ћурић и 
представници Универзитета Источно 

Сарајево разговарали о успостављању 
студијског програма пољопривреде у 

Требињу 

02.02.2022 

 

Данас је у Градској управи Требиње одржан 
састанак између градоначелника Требиња 
Мирка Ћурића и ректора Универзитета Источно 
Сарајево проф. др Милана Кулића. 

Састанак, коме је присуствовао и 
предсједавајући Управног одбора Универзитета 
Источно Сарајево проф. мр Сандра Ивановић, 
као и декан Факултета за производњу и 
менаджмент проф. др Обрад Спаић, уприличен 
је поводом успостваљања рада студијског 
програма медитеранске пољопривреде у 
Требињу. 

Према ријечима градоначелника Мирка 
Ћурића, иницијатива за успостављање овог 
програма у Требињу наишла на подршку 
стручне јавности и представника 
високошколских и других релевантних 
институција. 

Ћурић је изразио наду да ће овај студијски 
програм ускоро почети са радом, као и да ће се 
велики број требињских ученика опредијелити 
да своја знања и вјештине стичу управо у овој 
области. 

„Требиње и цијела Херцеговина имају значајан 
потенцијал за развој пољопривреде, а посебно 
за узгој медитеранских култура. Градска управа 
већ неколико година настоји да успостави везу 
између образовања, уписне политике у 
образовним установама и стварних потреба на 
тржишту рада. Овај смјер, када буде отворен, 
засигурно ће обезбиједити добре услове да 
млади стичу и шире знања у области 
пољопривреде те да, наравно, своје стручне 
компетенције по завршетку студија адекватно 
искористе и пронађу запослење у струци“, рекао 
је након састанка градоначелник Ћурић. 

Одржан састанак са представницима 
Општине Пале и туристичких 

организација Источног Сарајева 

03.02.2022 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић данас се 
у Градској управи састао са предстваницима 
Источног Сарајева – начелником Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Жарком 
Човићем, директором Туристичке организације 
Источно Сарајево Игором Иконићем и 
директором Туристичке организације Општине 
Пале Драганом Јакићем. 

Повод за састанак је била иницијатива гостију да 
са Требињем размијене позитивна искуства и 
праксе из домена привредног и туристичког 
развоја, а посебна заинтересованост исказана је 
за концепт рада Херцеговачке куће, па је 
састанку присуствовао и директор Аграрног 
фонда Требиње Веселин Дутина. 
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Осим горепоменутих, састанку је присуствовао и 
начелник Одјељења за туризам, пољопривреду 
и предузетништво Бојан Вучуревић, као и 
директор Туристичке организације Требиње 
Мирјана Путица. 

Поздрављајући госте, градоначелник Мирко 
Ћурић је изразио задовољство због тога што 
позитивни примјери из нашег града привлаче 
пажњу окружења и што својим искуствима 
можемо помоћи да се слични пројекти спроведу 
и у другим локалним заједницама. 

Ћурић је истакао да Источно Сарајево има добро 
развијен зимски туризам, па су информације из 
прве руке, од представника Туристичке 
организације Источно Сарајево и представника 
Oпштине Пале, за наш град веома значајне. 

„Увијек смо спремни да подијелимо своја 
искуства и да чујемо шта је то што неко други 
добро ради. Градска управа је  спремна да 
слиједи позитивне примјере из окружења како 
бисмо омогућили даљи привредни и туристички 
раст у Требињу. То су уједно и наши стратешки 
циљеви, а праксе Источног Сарајева о којима 
смо данас имали прилику да чујемо за нас су 
корисне,“ закључио је градоначелник. 

Почела дводневна радионица о 
правима националних мањина и 

рањивих група 

03.02.2022. 

 

У Градској управи Требиње данас је почела 
дводневна радионица о национални мањинама 
и њиховим правима у оквиру пројекта 

„Промоција и проширење модела инклузије 
мањина и других рањивих група на Западном 
Балкану“. 

Едукатор на радионици је проф. др спц. Ребека 
Котло, доктор правних наука, а првог дана 
радионице на дневном реду ће бити теме права 
националних мањина, као људских права са 
фокусом на Оквирну конвенцију за заштиту 
националних мањина, затим биће ријечи о 
Закону о заштити припадника нациуоналних 
мањина, а биће представљени и примјери 
добре праксе укључивања националних 
мањина у заједницу. 

Радионици присуствују стручни сарадници из 
психолошко-педагошких служби основних и 
средњих школа са подручја града Требиња, 
Центра за социјални рад Требиње који је и 
носилац пројекта, Црвеног крста, Дома 
здравља, као и представник Удружења 
националних мањина за Источну Херцеговину. 

Циљ поменутог пројекта је спровођење Агенде 
2030 УН и Одрживих циљева развоја што 
подразумијева план дјеловања на људе, 
планету и просперитет (борба против 
сиромаштва, неравноправности, 
обезбјеђивање мира и рјешење питања 
климатских промјена до 2030. године). 

Поред тога, намјера Одјељења за културу, 
породицу, спорт и образовање јесте да се кроз 
овај пројекат и радионице промовише 
континуирано јачање социјалне и здравствене 
заштите националних мањина и рањивих група. 

У оквиру радионице предвиђена је и посјета 
ромском насељу Волујац гдје ће становницима 
овога насеља бити уручени и пригодни поклони. 

Овим пројектом је ресорно Одјељење добило 
лаптоп рачунар, пројектор и штампач са 
скенером. 

Пројекат имплементира НАЛАС (Мрежа 
удружења локалних власти у корпорацији са 
Југоисточном Европом) у сарадњи са 
организацијом ГИЗ (Њемачка организација за 
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међународну сарадњу) и Савеза општиа и 
градова Републике Српске. 

Градоначелник присуствовао 
обиљежавању Дана Мркоњић Града 

04.02.2022. 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
присуствовао је јуче свечаној Академији у 
Мркоњић Граду поводом обиљежвања Дана 
општине. 

У склопу свечаности, приређен је културно-
умјетнички програм, а изведбама народних 
игара публици у Мркоњић Граду представио се 
и КУД-а Петар Први Карађорђевић Мркоњић. 

Начелник општине Мркоњић Град Драган 
Вођевић је рекао приликом отварања концерта 
да КУД “Петар Први Карађорђевић Мркоњић” 
пуних 32 година чува традицију мркоњићког 
краја. 

“Најважније догађаје, појединачне или 
заједничке, у животима нас Срба немогуће је 
замислити без народног кола и народне 
ношње”, истакао је Вођевић и додао да је 
посебно важно да заједно обиљеже Дан 
општине, најважнији дан у историји Мркоњић 
Града. 

Градоначелник Требиња честитао је Дан 
општине грађанима и свим представницима 
Мркоњић Града. 

  

Одржано 9. Херцеговачко вече у 
Суботици – Градоначелник Ћурић 
поздравио напоре Херцеговаца у 
Србији да очувају везу са својом 

постојбином 

06.02.2022. 

 

У Суботици је јуче одржано девето по реду 
Херцеговачко вече у организацији Завичајног 
удружења Херцеговина. Ова традиционална 
манифестација окупила је велики број учесника 
и гостију из Источне Херцеговине које је у име 
Града Суботице и градоначелника Стевана 
Бакића поздравио члан Градског вијећа задужен 
за област привреде Срђан Самарџић, истичући 
да ће завичајна удружења и овакви скупови 
организовани са циљем да се очува традиција и 
његује култура завичаја и убудуће имати 
подршку суботичке локалне самоуправе. 

Скупу у Суботици присуствовао је и 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић. 
Упутивши поздравне ријечи Херцеговцима, 
Ћурић је рекао да цијени то што се Херцеговци у 
Војводини већ годинама на овај начин окупљају 
у настојању да сачувају везу са својом 
постојбином, нашом традицијом и обичајима. 

„Види се да сте током протеклих година 
направили велики помак у остваривању ваших 
циљева да радите на очувању својих завичајних 
вриједности – обичаја, игара и пјесама, старих 
заната и наше традиције, али посебно важно – 
језика и писма, вјере и културе, високих 
моралних вриједности што нас је одувијек 
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чинило посебним, препознатљивим и 
уваженим, ма гдје се налазили. Знамо која 
љубав за родном грудом, за постојбином иза 
тога стоји,“ рекао је градоначелник Ћурић. 

Ћурић је додао да Херцеговина подржава 
активности које проводи Завичајно удружење у 
Суботици. 

„Херцеговина здушно подржава ваше настојање 
да међу својим члановима ширите дух 
солидарности, повјерења, хуманости, љубав и 
патриотизам према Херцеговини. То сте 
доказали низом акција широм Херцеговине. 
Нама је једнако важно да будете овдје наши 
амбасадори у пуном смислу те ријечи. Тако се 
јача, чува и штити Херцеговина,“ истакао је 
градоначелник Требиња, позивајући све 
Херцеговце у Србији, а посебно оне младе, да 
посјете завичај и „осјете мирис и укус 
Херцеговине, гостопримство своје завичајне 
браће те да стекну нове пријатеље“. 

У оквиру традиционалног окупљања 
Херцеговаца, потомака и пријатеља 
Херцеговине, приређен је и пригодан културно-
забавни програм у коме су учествовали пјесник 
Благоје Баковић, гуслар Славко Јекнић, глумац 
Јован Јовановић, Пјевачка хорска група 
„Мироносице“, КУД Младост, вокална 
солисткиња Нина Станковић и „Боле бенд“. 

Завичајно удружење „Херцеговина“ основано је 
2014. године и од тада, обиљежавајући важне 
датуме, ово удружење сваке године окупља 
велики број чланова – Херцеговаца који живе у 
Србији, као и бројне госте из Херцеговине. 

 

 

 

 

 

Потписан протокол о туристичкој 
сарадњи између Требиња и Чачка 

08.02.2022. 

 

Протокол о сарадњи између туристичких 
организација Чачка и Требиња потписан је 
данас у Градској управи Чачка. 

Потписивању документа присуствовали су 
директор Туристичке организације Чачка Војин 
Јаковљевић и директор Туристичке 
организације Требиња Мирјана Путица, те 
званични представници градова – замјеник 
градоначелника Требиња Дражен Бошковић, 
начелник Одјељења за туризам, пољопривреду 
и предузетништво Гарада Требиња Бојан 
Вучуревић и замјеник градоначелника Чачка 
Владан Милић. 

Протокол је потписан с циљем унапређења 
сарадње у области туризма, сарадње на 
пројектима, заједничке туристичке промоције и 
заједничког наступа на међународним и 
домаћим сајмовима туризма. Осим тога, један 
од циљева је и боља повезаност представника 
туристичке привреде, а регионална сарадња се 
може одразити позитвно и на привреду, 
културу, спорт и друге области. 

Протокол предвиђа проширење и размјену 
знања и позитивних искустава у пословању 
туристичких организација и привредних 
субјеката из оба града. 

Како је данас саопштено, потписници протокола 
су изразили  увјереност да ће сарадња 
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допринијети позитивним ефектима у области 
туризма и утицати на привредни развој Требиња 
и Чачка. 

Представници Града Требиња боравили 
у студијској посјети Турској у оквиру 

пројекта УНДП 

09.02.2022. 

 

Представници Града Требиња, замјеник 
градоначелника Дражен Бошковић, шеф 
Службе за ЛЕР Наташа Тучић и службеник 
Дијана Кашиковић учествовали су у студијској 
посјети Турској која је крајем јануара 
организована у оквиру пројекта „Унапређење 
процеса израде Плана прилагођавања на 
климатске промјене (НАП) ради средњорочног 
планирања инвестиција у климатски осјетљиве 
секторе у Босни и Херцеговини (БиХ)“, који 
реализује Развојни програм Уједињених нација 
УНДП у БИХ, а који се проводи у четири локалне 
заједнице – Требиње, Лакташи, Сански Мост и 
Зеница. 

Пројекат се реализује у партнерству са 
Министарством за просторно уређење, 
грађевинарства и екологије Републике Српске и 
Министарством спољне трговине и економских 
односа БиХ, као и министарствима надлежним 
за координацију активности прилагођавања 
климатским променама у БиХ. 

Циљ студијске посјете је био да се учесници 
информишу о системима локалне управе, 
управљању адаптацијом на климатске промјене 

на локалном нивоу, финансијским 
механизмима прилагођавања климатским 
променама у Турској, као и да се упознају са 
примјерима добре праксе прилагођавања 
климатским промјенама у главном граду 
Анкари. 

Током студијске посјете учесници су посјетили 
градску администрацију Анкаре, гдје су имали 
прилику да се упознају са активностима које 
проводи Сектор за климатске промјене Анкаре, 
као што су системи за прикупљање падавина и 
површинских вода развијени и коришћени за 
наводњавање зелених површина, 
инфраструктура за довод воде до 
пољопривредног земљишта, програм грантова 
за пољопривреднике, итд. 

Посјећена је и градска општина Чанкаја 
(Анкара), гдје су представљене праксе општине 
у урбанистичком планирању у складу са 
заштитом животне средине и климатским 
промјенама, као што су зелени коридори који се 
састоје од повезаних паркова и рекративних 
површина, а посјећена је и Еко – фарма у 
градској општини Синчан (Анкара) која се бави 
узгојем органске хране и поврћа, производњом 
компоста и хране за животиње из органског 
отпада, гдје је такође представљена агенда 
општине за прилагођавање климатским 
промјенама која обухвата финансијске и 
планске аспекте. 

Град Требиње је кроз пројекат „НАП“ израдио 
неколико важних докумената: Климатска 
процјена угрожености општина у БИХ, израда 
концепт нота за аплицирање према 
донаторима, финансијске стратешке смјернице, 
анализе и механизме у области прилагођавања 
климатским промејнама итд. 
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Одржан радни састанак поводом 
успостављања студијског програма 
Агромедитеранска производња у 

Требињу 

09.02.2022. 

 

У Требињу је данас одржан радни састанак 
између градоначелника Требиња Мирка 
Ћурића, проректора Универзитета у Источном 
Сарајеву доц. др Марка Гутаља, декана 
Пољопривредног факултета проф. др Весне 
Милић, продекана на Пољопривредном 
факултету доц. др Игора Ђурђића и секретара 
факултета Душке Шоје. 

Састанку је присуствовао и декан Факултета за 
производњу и менаџмент Обрад Спаић, као и 
директор Аграрног фонда Веселин Дутина. 

Како је речено, учесници састанка су данас 
детаљније договорили активности везане за 
отварање и извођење наставе на студијском 
програму Агромедитеранска производња у 
Требињу, који ће бити организован у оквиру 
рада Пољопривредног факултета Источно 
Сарајево. 

Учесници састанка су данас обишли просторије 
за извођење наставе, а како је саопштено прве 
студенте уписане на овај програм можемо 
очекивати већ у овој години. 

Студијски програм Агромедитеранска 
производња отвара се уз подршку 
високошколских институција – Универзитета 

Источно Сарајево и Пољопривредног факултета, 
Министарства просвјете и културе РС, Владе 
Републике Српске и Града Требиња. 

Пројекат „Моја будућност“ – Требиње 
примјер успјешног повезивања 

образовања и привреде 

11.02.2022. 

 

Требиње представља позитиван примјер када је 
у питању систем унапређења образовања и 
његово ефективно повезивање са привредним 
сектором. Ово је јуче речено на завршном 
догађају пројекта „Моја будућност“, у коме је 
Град Требиње, у сарадњи са организацијом 
Хелветас, активно учествовао током претходних 
година. 

Поводом завршетка пројекта,  у Сарајеву је јуче 
одржана и завршна конференција којој су 
присуствовали представници Града Требиња, 
градоначелник Мирко Ћурић, замјеник 
градоначелника Дражен Бошковић, директор 
Развојне агенције ТРЕДЕА Бојан Бендераћ, те 
представници подручне привредне коморе и 
преставници требињских средњих школа. 

У панел дискусијама на тему ефикаснијег 
повезивања сектора образовања и привреде 
учесници су размијенили искуства везано за 
реализацију пројекта те сумирали крајње 
резултате. 

Како је саопштено, у сарадњи са Хелветасом на 
пољу унапређења сектора образовања, у 
Требињу су реализовани пројекти у вриједности 
од око 200.000 КМ, од чега је Град финансијски 
учествовао са око 20% средстава. Ова средства 
утрошена су за опремање неколико кабинета за 
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практичну наставу у Центру средњих школа и 
Техничкој школи Требиње, ревизију наставних 
програма и планова, израду елабората за 
увођење нових занимања, обуке за наставнике 
у школама и менторе у предузећима са којима 
стручне школе сарађују, а средства су утрошена 
и за организацију сајма запошљавања и 
образовања у Требињу. 

„Требиње је истакнуто као примјер добре 
праксе у повезивању образовања и привреде, а 
у све наше иницијативе и активности  били 
су  укључени и други важни актери, односно 
носиоци одлука, попут Привредне коморе 
Републике Српске, Завода за запошљавање 
Републике Српске, привредни субјекти и 
наставни кадар,“ рекао је јуче градоначелник 
Мирко Ћурић те закључио да је задовољан 
крајњим исходима пројекта, као и цјелокупном 
сарадњом са организацијом Хелветас. 

Завршном догађају у Сарајеву присуствовало је 
више од педесет учесника из цијеле БиХ, међу 
којима су били и представници локалних 
самоуправа, завода за запошљавање РС и ФБиХ, 
привредници те представници привредних 
комора РС и ФБиХ. 

Дан бораца Републике Српске 
обиљежен у Требињу 

14.02.2022 

 

Полагањем цвијећа и служењем парастоса за 
погинуле борце данас је у Tребињу обиљежен 
Дан бораца Републике Српске и Дан Првог 

српског устанка. Делегације Градске управе 
Tребиње и организација проистеклих из 
Oдбрамбемо-отаџбинског рата положиле су 
цвијеће код Споменика браниоцима Tребиња. 

Предсједник Предсједништва Градске борачке 
организације Перо Вукаловић рекао је 
новинарима да се данашњи дан обиљежава као 
успомена на почетак Првог српског устанка, 
подсјетивши на историјску тежњу српског 
народа да се на овакав начин бори за слободу. 

Он је подсјетио на заслуге херцеговачких 
бораца у протеклом Oдмбрамбено-
отаџбинском рату, рекавши да је ова регија била 
најстабилнија. 

Градоначелник Tребиња Мирко Ћурић рекао је 
да се у посљедњих пет година за борачке 
категорије издваја највише новца. 

Он је истакао да је надлежно Одјељење 
направило списак и да се иде у стамбено 
рјешавање 13 породица погинулих бораца и три 
породице ратних војних инвалида, а 21 
породица ће добити новчану надокнаду. 

Oснован Регионални савјет за 
образовање за источнохерцеговачку 

регију 
 

14.02.2022. 

 
 

У Требињу је основан Регионални савјет за 
образовање за источнохерцеговачку регију. За 
предсједника савјета изабран је Мишо Пешић, 
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директор требињске Гимназије „Јован Дучић“, а 
потпредсједници су Мара Шаран, директор 
невесињске Основне школе „Ристо 
Пророковић“ и Здравка Милићевић, директор 
билећког Средњошколског центра „Голуб 
Куреш“ и секретар Рада Шаренац, директор 
љубињког Средњошколског центра „Светозар 
Ћоровић“. 

Према ријечима Миша Пешића циљ формирања 
савјета је да се увежу све локалне заједнице, 
средње школе, Завод за запошљавање, 
Привреда комора како би у наредном периоду 
заједно дошли до најбољих рјешења када је у 
питању уписна политика у средњим школама у 
Херцеговини. 

„Искрено се надам да ћемо, уважавајући све 
оно што је специфично за сваку локалну 
заједницу и школу, доћи до најбољих рјешења 
која ће бити на корист локалним заједницама, 
друштвеним партнерима и цијелој РС. Што се 
тиче конкретно Требиња, наша искуства су у 
задње четири године позитивна, јер сваке 
године у Требињу имају нова занимања у складу 
са нашим условима и надам се да ће се то 
пренијети на остале локалне заједнице и да 
ћемо долазити до најбољих рјешења“, истакао 
је Пешић. 

Мара Шаран, директор Основне школе „Ристо 
Пророковић“ у Невесињу каже да се у овој 
локалној заједници иде у правцу да се отворе 
могућности за профиле занимања који су 
потребни у производњи и експлоатацији 
електричне енергије, будући да се у 
невесињској општини гради вјетропарк. 

СлађанаСкочајић, начелник Одјељења за 
културу, породицу, спорт и образовање у 
Градској управи каже да има укупно 10 
регионалних савјета у РС, а Требиње је домаћин 
за регију Херецговина, који чине још општине: 
Билећа, Гацко, Невесиње, Љубиње, Берковићи. 

„Свака општина делегира свог представника из 
школства, локалне управе, привреде, развојних 
агенција Привредне коморе и друге 
заинтересоване стране. Важно је да побољшамо 

комуникацију између система образовања и 
тржишта рада као и информисаност међу 
јединицама локалне самоуправе у Херцеговини. 
Избором руководства смо укључили и средње 
стручне школе и јединице локалне самоуправе, 
а предсједник је директор Гиманзије. Не 
желимо да занемаримо гимназијско 
образовање, јер осим дефицитарних занимања 
требају нам и добри менаџери који ће се 
образовати и вратити да воде Херцеговину“, 
навела је Скочајић. 

Оснивање регионалних савјета за образовање 
затражила је Унија удружења послодаваца РС 
којa је приједлог доставила Министарству 
просвјете и културе РС, Републичком 
педагошком заводу РС и представницима 
регија. 

 

Требиње се представило на трећем 
Сајму завичаја у Новом Саду 

 
15.02.2022. 

 

Град Требиње је ове године учествовао у 
манифестацији „Сајам завичаја“ у Новом Саду, 
који је организован под покровитељством Града 
Новог Сада, уз организациону подршку 
покрајинског Фонда за избјегла и расељена 
лица и сарадњу са Србима у региону. 
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Новосадски сајам завичаја је манифестација 
која има за циљ повезивање и унапређење 
сарадње институција, организација и завичајних 
као и сродних удружења из Србије и региона у 
области привреде, туризма и 
културе.  Поздравне ријечи у име организатора 
упутио је директор Фонда Душко Ћутило: 

„Ова манифестација симболизује заједништво, 
саборност и солидарност нашег народа, ово је 
прилика да се боље упознамо и унапредимо 
сарадњу, да градимо мостове који ће нас 
спајати и створити нераскидиве везе“ – рекао је 
Ћутило. 

Излагачима и посјетиоцима сајма обратио се и 
помоћник градоначелника Новог Сада 
Александар Петровић, као и Александар Софић, 
покрајински секретар за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу. 

Сајму у Новом Саду, у име Града Требиња, 
присуствовао је замјеник градоначелника 
Дражен Бошковић, као и представници 
Tуристичке организације и Аграрног фонда 
Требиње те Херцеговачке куће. 

Према Бошковићевим ријечима, посјећеност 
требињском штанду била је изузетна, као и 
интересовање присутних за наша културна и 
привредна богатства и туристичку понуду. 

„Задовољни смо учешћем и представљањем на 
овогодишњем сајму. Требиње као град културе, 
богате историје и традиције, уз савремене 
приступе развоју, постаје све препознатљивије 
туристичко мјесто у региону, па је и 
интересовање за понудом нашег краја било 
изузетно велико. Посјетиоцима смо 
представили херцеговачка богатства, културу, 
гастрономију, обичаје. Укратко, представили 
смо све оно чиме се поносимо, а остварили смо 
и низ значајних контаката, “ рекао је Бошковић. 

Поред Требиња, на овогодишњем сајму су се 
представили излагачи из цијелог региона – 
Србије, Словеније, БиХ, Македоније, Црне Горе, 
Хрватске и Румуније. 

 

Градоначелник Ћурић честитао Дан 
државности Србије 

 
15.02.2022. 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић упутио је 
данас честитку генералном конзулу Републике 
Србије у Републици Српској Милошу Вујићу, 
руководству Србије и свим грађанима Србије 
поводом 15. фебруара – Дана државности, 
годишњица почетка Првог српског устанка и 
усвајања Сретењског устава. 

Ћурић је у честитки поручио да је јака и стабилна 
Србија тежња свих у Требињу и Републици 
Српској, јер је таква Србија гарант стабилности и 
развоја цијелог региона и сигуран ослонац 
Републици Српској и свим њеним грађанима. 

„Година /1835/ у којој је донесен Сретењски 
устав свједочи о непоколебљивој традицији и 
настојањима наших предака да своје друштво и 
свој народ организују кроз модеран друштвено-
политички систем, који је и данас тежња свих 
нација и савремених поредака.“, навео је Ћурић. 

Он је истакао да се у Требињу сви радују 
успјесима Србије, јер се из њеног успјеха ствара 
могућност да она свесрдно  помаже и развој 
Републике Српске, као и бројне пројекте у 
Требињу и Херцеговини. 

„Ова година биће једна од највећих у сарадњи 
Србије и Српске, јер ћемо током ње још једном 
потврдити везу матице са својим народом преко 
Дрине и то изградњом аеродрома који треба да 
споји свјетске меридијане са југом наше 
земље“, навео је Ћурић. 
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Ћурић је, честитајући још једном Дан 
државности, свим грађанима Србије пожелио 
још бржи развој и напредак њихове земље те 
сигуран корак ка просперитетнијој будућности и 
лидерској позицији у југоисточној Европи. 

Град стипендира 45 студената који 
упишу факултет у Требињу 

17.02.2022. 

 

Град Tребиње ће први пут из буџета додијелити 
45 стипендија студентима који упишу факултет у 
овом граду, за шта ће бити издвојено 70.000 КМ, 
а износ мјесечне стипендије је 150 КМ, рекао је 
градоначелник Мирко Ћурић. 

Он је навео да ће град 15 стипендија дати 
студентима пољопривредног факултета који ће 
у академској 2022/2023. години бити отворен у 
Tребињу, 12 студентима Факултета за 
производњу и менаџмент, 12 оним на Високој 
школи за туризам и хотелијерство и шест 
студентима Академије ликовних умјетности. 

„На додјелу ових стипендија неће утицати 
имовинско стање студената него њихов 
резултат на пријемном испиту. Први семестар 
ће бити финансиран од града, али за други 
семестар мораће се испунити одређени услови 
– број положених испита, присуство настави и 
слично“, изјавио је Ћурић новинарима након 
састанка са деканима високошколских установа 
у Tребињу. 

Он је рекао да ће у наредном периоду бити 
договорено да сви студенти који студирају у 
Tребињу имају и друге повластице попут 
кориштења затвореног базена и библиотеке. 

„Разговараћемо са привредницима да се 
направе одређене картице да фирме које 
послују на подручју града дају попусте 
студентима који упишу факултет у граду. Наш 
циљ је да Tребиње постане студентски центар“, 
истакао је Ћурић. 

Декан Факултета за производњу и менаџмент у 
Tребињу Обрад Спаић навео је да су подршка 
коју требињска Градска управа и градоначелник 
пружају факултетима у овом граду велики 
искорак с циљем заустављања одласка 
омладине из овог града и Херцеговине. 

Он је оцијенио да ће оваква подршка Градске 
управе и услови који постоје на факултетима у 
Tребињу привући велики број матураната да 
упишу неку од ових високошколских установа. 

Савјету министара упућена одлука о 
проглашењу слободне зоне у Требињу 

21.02.2022. 

 

Министар спољне трговине и економских 
односа у Савјету министара Сташа Kошарац 
изјавио је да је Требиње прва локална заједница 
у Републици Српској која је испунила законске 
услове за добијање слободне зоне, те да је ово 
министарство данас сачинило одлуку о томе, 
која ће бити упућена Савјету министара. 
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Kошарац је након састанка са градоначелником 
Требиња Мирком Ћурићем изразио наду да ће 
ова одлука бити усвојена у марту, након чега би 
се приступило активностима за привалачење 
инвеститора у слободну зону Требиње. 

Према његовим ријечима, Град Требиње је у 
вези са поступком одобравања слободне, 
односно бесцаринске зоне, уложио напоре и 
показао да има одговорну политику према 
развоју Града и Херцеговине у цјелини, посебно 
имајући у виду географски положај, близину 
лука Плоче и Бар, те планирану изградњу 
аеродрома у близини слободне зоне. 

„Влада Републике Српске је кроз закон о 
слободним зонама дала допринос да се на 
адекватан начин испуне одређени 
критеријуми“, изјавио је Kошарац новинарима. 

Он је подсјетио да данас у БиХ послују четири 
пословне зоне Лукавац, Вогошћа, Високо и 
Мостар, а да су за отварање слободних зона 
заинтересовани и Градишка, Братунац и Брчко. 

„Вјерујем да ћемо у што скорије вријеме добити 
урађене елаборате и све законом предвиђене 
активности како би могли донијети одлуку попут 
ове за Требиње“, рекао је Kошарац, наводећи да 
све то доприноси доласку инвеститора, већем 
запошљавању и адаптирању реалног сектора за 
нова тржишта. 

Према његовим ријечима, ради се на томе да се 
са представницима локалних заједница које су 
поднијеле захтјев за добијање статуса слободне 
зоне, надлежних ентитетских институција, и 
Управом за индиректно опорезивање 
дефинише радна група, те да се са 
представницима слободних зона Пирот и 
Суботица организује радна посјета Требињу. 

„Разговарали би о томе шта је неопходно 
чинити, промијенити, које законске прописе 
донијети како би направили што је 
флексибилније пословање у слободним 
зонама“, објаснио је Kошарац и оцијенио да би 
то значило јак импут будућим инвеститорима у 

слободним зонама како у Републици Српској, 
тако и у Федерацији БиХ. 

Он је додао да је са градоначелником Требиња 
разговарао и о потреби убрзања протока људи 
и роба на граничном прелазу Ситница са Црном 
Гором, посебно имајући у виду да долази 
туристичка сезона. 

„Имали смо телефонски разговор са 
градоначелником Херцег Новог. Дефинисаћемо 
модел, разговарати са надлежним 
институцијама како би обезбиједили што бржи 
проток путника“, рекао је Kошарац, наводећи да 
у том контексту остаје отворено питање 
интегрисаних граничних прелаза са Црном 
Гором. 

Подсјећајући да БиХ и Црна Гора имају 
интегрисан гранични прелаз Делеуша, он је 
оцијенио да би на простору Требиња, заједно са 
властима Црне Горе, требало дефинисати један 
интегрисани гранични прелаз, посебно због 
повезаности са луком Бар. 

Чињеницу да ће Требиње добити прву слободну 
зону у Републици Српској Ћурић сматра важном 
не само за овај град и Херцеговину, него и 
Републику Српску и БиХ, јер то значи отварање 
нових радних мјеста и јачање привреде. 

„Веома је важно да смо наишли на 
разумијевање надлежног ентитетског 
министарства и да смо добили подршку Владе 
Републике Српске у износу 800.000 KМ, како би 
ишли у процедуру реализације и опремања 
слободне зоне“, рекао је Ћурић и додао да ће 
Град Требиње планирао да из кредитних 
средстава за ову годину у те намјене издвоји 
милион KМ. 

Градоначелник Требиња навео је да је 
планирано да се слободна зона у овом граду у 
почетку простире на 10 хектара, са могућношћу 
проширења на 100 хектара, оцијенивши да ће 
изградња аеродрома у близини допринијети 
интересовању инвеститора за слободну зону. 
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„Тренутно је одређени број фирми 
заинтересован и чекају да сазнају услове. На 
нама је као држави, ентитету и граду да дамо 
што боље услове да привучемо људе“, рекао је 
Ћурић, подсјећајући да све слободне зоне дају 
одређене погодности. 

Најављујући да ће у наредном периоду бити 
одлучено о томе, Ћурић је навео примјере, 
попут ослобађања ПДВ-а на електричну 
енергију, комуналије, те плаћање ПДВ-а тек 
након што се роба прода. 

Kао бенефите будуће слободне зоне у Требињу 
која је чини једном од повољнијих у региону, 
Ћурић је истакао близину лука Плоче и Бар, те 
аеродрома у Дубровнику и Мостару. 

„Град Требиње је планирао да у наредном 
периоду спојимо пут Мостар-Требиње–
Дубровник. Западна заобилазница која се гради 
спојиће комплекс Града сунца, Требиња и 
Дубровника, а у наредном периоду ће бити за 
Мостар, што ће слободну зону учинити важним 
чвориштем“, додао је Ћурић. 

Градоначелник Требиња истакао је да су се 
градске власти обавезале да све 
заинтересоване фирме које испуне све услове и 
поднесу захтјев региструју за 24 часа. 

Ћурић разговарао са амбасадором 
Француске – Требиње занимљива 

дестинација и за туристе и за 
привреднике 

23.02.2022. 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић и 
амбасадор Француске у БиХ Кристин Тудик 
сагласили су се данас да постоји заједничко 
опредијељење за сарадњу у области економије, 
туризма и културе. 

Ћурић је рекао да је са Тудиковом договорио да 
у наредних десетак дана успоставе контакт са 
појединим туристичким агенцијама из 
Француске, које су заинтересоване да туристе 
старије животне доби доведу на одмор у 
Требиње. 

„Значајн број тих људи већ проводи одмор у 
Црној Гори, а по свим оним предиспозицијама 
које они траже – Требиње је оптимална локација 
за њихов долазак“, навео је Ћурић. 

Он је истакао да је током састанка било ријечи и 
о подршци Града и Амбасаде да ученици 
додатно усавршавају француски језик, али и да 
се оствари сарадња са Херцеговачком кућом 
која је већ постала препознатљив бренд не само 
у Републици Српској, већ и много шире. 

Амбасадор Тудик је истакла да ће се активно 
укључити у представљање Требиња као 
повољног подручја за потенцијалне француске 
инвеститоре. 

„Свој дио посла ћу да завршим, али мора и Град 
свој дио. Ово је наш први састанак и договорили 
смо даље кораке. Очекујем конкретне 
резултате“, додала је Тудик. 

Она је истакла да очекује да Савјет министара 
одобри сарадњу са француском развојном 
агенцијом, од чега сви грађани наше земље 
могу да имају само корист. 
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Представници Града Требиња 
учествовали у радионици о заштити 
географског поријекла производа из 

БиХ 

24.02.2022. 

Међународна Агенција за храну и 
пољопривреду ФАО БиХ организовала је данас 
радионицу у Неуму на тему заштите географског 
поријекла прехрамбених производа из БиХ. 

Учеснике радионице поздравио је национални 
координатор ФАО у БиХ Владо Пијуновић, а 
скупу су присуствовали и представници Града 
Требиња – начелник одјељења за туризам, 
пољопривреду и предузетништво Бојан 
Вучуревић и директор Аграрног фонда Града 
Требиња Веселин Дутина. 

Презентацију о искуствима из Турске у области 
заштите географског поријекла прехрамбених 
производа одржала је проф. др Сертак Докузлу, 
а резултате истраживања потенцијала у овој 
области на нивоу БиХ учесницима радионице 
представио је Драган Брењо из Агенције за 
безбједност хране БиХ. 

Према ријечима начелника Одјељења за 
туризам, пољопривреду и предузетништво 
Града Требиња Бојана Вучуревића, учешће 
представника Требиња у овој радионици 
представља „корак ка заштити географског 
поријекла одређених прехрамбених производа 
са територије нашег града, што за циљ има 
диференцирање наших производа на тржишту, 
као и њихово боље позиционирање на истом“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


