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Требиње учествовало у прекограничној
ватрогасно-спасилачкој вјежби у оквиру
пројекта „Flood and Fire“

Градоначелник разговарао са
амбасадорима Вишеградске групе –
Мађарскe, Пољскe, Чешкe и Словачкe

Дводневна вјежба ватрогасно-спасилачких
јединица из Требиња, Херцег Новог, Равног и
Конавала, као партнера у пројекту који
финансира ЕУ „Flood and Fire“, одржана је у
четвртак и петак у Конавлима. Први дио вјежбе
био је усмјерен на теоријску обраду студија
случаја, док се практични дио односио на
симулацију гашења шумскога пожара, пожара у
затвореном простору, као и спашавање особа у
објекту.

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић данас је
угостио амбасадоре земаља Вишеградске групеМађарске, Словачке, Пољске и Чешке
Kристијана Поша, Мартина Kача, Јарослава
Линденберга и Ондреја Пицка, шефа
економског одјељења у Амбасади Чешке.

Циљ пројекта „Flood and Fire“ је повећање
спремности ватрогасно-спасилачких јединица
прекограничног подручја за правовремене
реакције у случају природних катастрофа, али и
оних које су узроковане људским фактором.
Пројектом је предвиђено и да поменуте
општине добију вриједна материјална средства
у виду ватрогасне и спасилачке опреме. Из
пројктних тимова општина кажу да сарадња на
пољу заједничке противпожарне заштите већ
постоји, те да ће овим пројектом она бити
унапређена.
Пројект „Flood and Fire“ се финансира из
средстава ЕФРР и ИПА ИИ фондова Еуропске
уније. Укупна вриједност пројекта износи
1.851.353 евра.

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је
истакао да је са овом високом делегацијом
разговарао о економским, привредним,
кутурним, спортским и туристичким пројектима.
„Сматрамо да Град Требиње треба да представи
све оно што има те да успоставимо сарадњу са
овим земљама у области културе, спорта,
туризма, привреде, има доста простора за
сарадњу. Повезаћемо туристичке агенције и
организације, већ данас имамо и један културни
садржај који нас повезује, а надамо се да ће их
бити још у будућности. Очекујемо да прије свега
у наредном периоду буде реализован један
пројекат у сарадњи са Мађарском у области
спорта и рекреације. А, пошто је Мађарска
препознатљива по кајаку надамо се да ће бити
успостављена и сарадња требињског и
мађарског кајакашког клуба. Очекујемо ову
мађарску репрезентацију да дође на припреме
у Требиње“, навео је Ћурић.
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Kристијан Поша, амбасадор Мађарске, која ове
године предсједава Групацијом В4, је навео да
је Требиње град са доста потенцијала, који се
може сматрати европским градом.
„Вишеградска група није позната само по томе
да стране инвестиције желе да оду у те четири
државе него су све више препознатљиве по
томе да све више капитала улажу у државе
Западног Балкана. Ми сви подржавамо да
Западни Балкан и те државе што прије постану
дио европске интеграције, гдје ми већ
припадамо. Ми мислимо да је овај крај већ дио
Европске уније али да треба мало радити да
буде и у правном смислу тако“, рекао је Поша.
Он је истакао да су разговарали и са требињским
студентима о стипендијама.
„Ми смо данас разговарали са 35 студената.
Мислим да је разговор био веома
плодоносан, сматрам да је важно да студенти и
њихови родитељи препознају В4 као једну
могућност сарадње и повезивања, јер без
повезивања нема ни будућности“, навео је он.
Најавио је и бројне пројекте из области спорта и
културе,
те
привреде
и
економије.Представници Вишеградске групе
разговараће и са представницима Kултурног
центра и Народне библиотеке Требиње.
03.06.2022.

Ћурић, Додик, Шеранић, Пешко – У
септембру почиње изградња нове
болнице, биће најсавременија у
региону

септембру ове године, на локацији старог воћњака у
Придворцима, а кроз ребаланс буџета Републике
Српске већ су предвиђена средства за радове
предвиђене у овој години, поручено је након радног
састанка градоначелника Мирка Ћурића са српским
чланом Предсједништва Милорадом Додиком,
министром здравља и социјалне заштите Аленом
Шеранићем и шефом Радне групе за овај пројекат
професором др Предрагом Пешком.

Додик је рекао да ће до краја августа бити
обезбијеђене дозволе за припремне радове, те
да ће се завршити техничка документација, што
ће бити довољно да у септембру почну радови
на овом и те како важном пројекту за Требиње
и цијелу Херцеговину.
„Након израде техничке документације биће
позната вриједност пројекта, након чега ће бити
расписан и јавни тендер за избор извођача
радова који ће, по раније рађеним моделима
‘кључ у руке’, бити тај који треба да обезбиједи
и опремање болнице“, навео је Додик.
Он је истакао је план да инвестиција буде
вриједна до 100.000.000 КМ, а да ће предвиђени
рок радова бити до 56 мјесеци.
Додик је казао и да су ријешени имовинскоправни односи на предвиђеној локацији гдје ће
се градити нова болница.
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић казао је
да ће нова болница задовољити све потребе не
само нашег града, већ и цијеле регије.
„Биће
то
регионална
болница
са
најсавременијом опремом“, навео је Ћурић.
Он је казао да је постигнут договор да Влада
Републике Српске финансира изградњу
болнице, њено опремање и комуналну
инфраструктуру, док ће Град и Влада са по 50
одсто финансирати приступне саобраћајнице и
околно уређење.

Изградња нове болнице у Требињу почеће у

Професор др Предраг Пешко навео је да је
веома поносан што овај пројекат постаје
стварност, послије три године колико се о њему
већ говори.
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Пешко је казао да ће ова болница бити
најсавременија у Републици Српској, те да је
импресиониран идејним рјешењем које је
представљено свим учесницима радног
састанка.

03.06.2022.

Састанак Ћурића и Додика – Настављају
се све започете инвестиције, приоритет
путна инфраструктура

„Већ припремамо и млади кадар који ће бити
окосница будуће болнице уз постојећи кадар
који већ ради. Драго ми је што је господин
Додик данас у Требињу јер је он главни човјек
који је од самог почетка подржао ову идеју“,
навео је Пешко.
Министар здравља и социјалне заштите Српске
Ален Шеранић казао је да ће будућа болница
имати око 17.500 м2, 490 паркинг мјеста, 223
кревета,
ангио-салу,
дијагностички
и
поликлинички блок, стационаре.
„Изградњом ове болнице у Требињу ће бити
једна врхунска установа. Циљ је да ово буде
болница цијеле регије која ће моћи да парира
на међународном нивоу у овом подручју“,
навео је Шеранић.

У Требињу су данас разговарали градоначелник
Мирко Ћурић и српски члан Предсједништва
Милорад Додик, наводећи да ће у нашем граду
бити реализовани бројни пројекти попут
изградње
источне-велике
и
западне
обилазнице, слободне зоне и аеродрома, те да
ће се наставити улагања у путну инфраструктуру.

Радном састанку у Требињу присуствовали су,
између осталих, и министар за просторно
уређење,
грађевинарство
и
екологију
Сребренка Голић, правобранилац Српске
Милимир
Говедароца,
представници
Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове и управе Болнице Требиње.

Додик је казао да је један од приоритета
изградња новог пута од Фоче до Тјентишта, али
и да се са кинеским партнерима разговара о
могућности изградње ауто-пута од Вишеграда,
преко Фоче до Требиња.
„Преговарамо по моделу пројектовање и
изградња и овим путем бисмо Требиње спојили
будућим ауто-путем који долази из Србије“,
навео је Додик.
Он је рекао и да Требиње има велике туристичке
потенцијале, да је препознатљиво не само међу
српским народом, већ у свијету, те да ће из тог
разлога бити обезбијеђена и нова улагања у овај
сектор.
„Ту је и Родољуб Драшковић са својим
улагањима у индустријски и туристички сектор.
Србија гради аеродром. Слиједи и подршка
спортским колективима, првенствено онима
који играју у Премијер лиги“, истакао је Додик.

6

Према његовим ријечима, важно је да је
Требиње политички стабилно, јер то даје
сигурност свима који у нашем граду живе, али и
онима који га посјећују или имају намјеру да се
у њега преселе.
„Зато је важна и безбједност, која је сада на
високом нивоу и треба сви заједно да
допринесемо да тако буде и у будућности“,
поручио је Додик.
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић казао је
да институције Републике Српске дају пуну
подршку развоју Требиња и да ће реализацијом
зацртаних инвестиција наш град постати центар
регије.
„Захвалио бих се господину Додику на подршци
током свих протеклих година. Настављамо да
реализујемо све започете инвестиције, а уједно
започињено и нове“, навео је Ћурић.

06.06.2022.

ДелегацијаТребиња на обиљежавању
крсне славе Ниша – одржани састанци
са званичним представницима и
привредницима

начелника
Одјељења
за
туризам,
пољопривреду и предузетништво Бојан
Вучуревић.
У
склопу
програма
обиљежавања,
представници Требиња присуствовали су светој
архијерејској литургији те славском ручку у
Храму светог цара Константина и царице Јелене,
као и свечаној академији.
Представници Требиња присуствовали су и
пријему у Градској кући, гдје је одржан састанак
са
градоначелником
Ниша
Драганом
Сотировски и њеним срадницима. На састанку је
разговарано о досадашњој сарадњи између два
града и моделима успостављања конкретније
сарадње у будућности.
Поред представника из Требиња, на пријему су
били и представници градова и општина из
Бугарске, Грчке, Црне Горе и Републике Српске.
Наша делегација искористила је прилику и да
посјети нишки Научно-технолошки парк, који је
отворен 2020. године. У питању је пројекат
вриједан 12 милиона евра, у којем послује 12
компанија те више десетина предузетника.
Према ријечима делегације Требиња, све
виђено током посјете Научно-технолошком
парку биће имплементирано кроз сличан
пројекат Градске управе Требиња, који ће бити
скромнијег капацитета, али близак идеји и сврси
парка у Нишу.
Делегација Требиња имала је састанак и у Клубу
привредника „Naissus“ Ниш са предсједником
ИО Драганом Милошевићем гдје је уприличено
и снимање специјалне репортаже за регионалну
телевизију „Зона“ у којој су Бошковић и
Вучуревић представили привредне, туристичке
и развојне потенцијале Требиња.

На позив градоначелника Града Ниша Драгане
Сотировске, поводом крсне славе Ниша светог
цара Константина и царице Јелене, делегација
Града Требиња боравила је у службеној посјети
Нишу. Делегацију су чинили замјеник
градоначелника Дражен Бошковић и вд
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09.06.2022.

Представници Фудбалског савеза РС и
БиХ на састанку са градоначелником
Мирком Ћурићем

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је
медијима да је Град тренутно усмјерен на
реализацију пројекта изградње рефлектора на
стадиону Фудбалског клуба „Леотар“.
„Процјене су биле да је за изградњу рефлектора
потребно више од милион КМ, с обзиром да
Фудбалски савез Републике Српске, односно
БиХ, даје расвјетна тијела, али цијене су се
промијениле. Ако буде неопходно, пронаћи
ћемо додатна средства и донаторе да се сходно
процјени која је тренутно актуелна то чим прије
реализује“, рекао је Ћурић.
У знак захвалности за посјету Градској управи и
подршку Фудбалског савеза у плановима за
изградњу спортске инфраструктуре у Требињу,
градоначелник је Зељковићу уручио званичну
монографију Града.

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић одржао
је данас састанак са предсједником Фудбалског
савеза Републике Српске и БиХ Вицом
Зељковићем и представницима Подручног
фудбалског савеза Требиња, предсједником
Жарком Лакетом и њиховим сарадницима. На
састанку је договорено да ће Фудбалски савез
подржати изградњу хибридног терена на
стадиону „Леотар“ у Требињу, чија вриједност
износи више од милион евра, а такав стадион се
користи и у оквиру најпрестижнијих фудбалских
надметања попут европске Лиге шампиона.
„Савез у овом пројекту учествује са 1,9 милиона
КМ, а град Требиње са 560.000 КМ. Имамо жељу
и вољу да покушамо да на јесен Фудбалски клуб
`Леотар` и Требиње учествују у том пројекту и да
добију терен са хибридном травом“, рекао је
Зељковић након састанка, истакавши да је данас
било ријечи и о изградњи помоћних терена са
вјештачком травом у Требињу, Фочи и
Невесињу.

Предсједник Подручног фудбалског савеза
Требиње Жарко Лакета је у изјави за медије
рекао да су за сада ФК Леотар – Требиње, ФК
Сутјеска – Фоча, ФК Вележ – Невесиње упутили
захтјеве за изградњу терена са вјештачком
подлогом те напоменуо да ће Фудбалскои савез
РС/БиХ пружити подршку тимовима и у виду
спортске опреме и реквизита.
10.06.2022.

Почела конференција о развоју
локалних самоуправа и БФЦ програму –
Градоначелник Мирко Ћурић панелиста
на сесији о примјерима добре праксе

„Покушаћемо да Требиње добије најмање један
терен, а имамо план за локације за други и
трећи терен, то су још Невесиње и Фоча. Један
терен од та три ће бити сигурно урађен у овој
години“, рекао је Зељковић.
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Под званичним називом „Повољно пословно
окружење и повећање инвестиција“ на
Јахорини је јутрос отпочела конференција о
развоју локалних самоуправа у Републици
Српској и БФЦ СЕЕ програму. Привредном
догађају присуствују бројни званичници, међу
којима и предсједник Владе РС Радован
Вишковић, министар управе и локалне
самоуправе Сенка Јујић,
представници из
Министарства привреде и предузетништва,
Привредне коморе и Савеза општина и градова
Републике
Српске,
градоначелници
и
начелници локалних самоуправа који имају БФЦ
сертификат или су у процесу сертификације.
У
церемонијалном
дијелу
отварања
конференције,
присутнима
се
обратио
предсједник Владе Радован Вишковић који је
нагласио да Република Српска има повољно
привредно
окружење
за
привлачење
инвестиција али да је често блокада за
инвеститоре „политичка сигурност“ у БиХ која не
зависи само од институција Српске.

захтијеван процес сертификовања, а у питању су
Теслић, Приједор, Градишка, Лакташи, Добој,
Котор Варош и Зворник.
Конференцију
на
Јахорини
организују
Привредна комора Републике Српске и Мрежа
за повољно пословно окружење Српске коју
чине Министарство управе и локалне
самоуправе, Министарство
привреде
и
предузетништва и Савез општина и градова
Републике Српске.
12.06.2022.

Моторијада 2022 – Градоначелник
организовао пријем за бајкере

Осврнувши се посебно на тематику скупа на
Јахорини, Вишковић је нагласио да БФЦ
сертификација локалних заједница има за циљ
да привуче што више инвеститора у Српску и да
им омогући да улажу под повољим условима.
Као што је истакао, овај сертификат није
пресудни фактор, али јесте неопходан услов да
би се напредовало у привредном смислу. Стога
је предсјеник Владе данас искористио прилику
да позове и преостале локалне заједнице у РС
да крену у процес сертификације.

Градоначелник Мирко Ћурић организовао
је пријем за учеснике 22. Мото скупа у Требињу,
који је окупио рекордан број бајкера из региона
и Европе.

Будући да је Требиње у процесу БФЦ
сертификације прошло неопходне провјере и
2019. године добило сертификат којим се
потврђују повољни услови за улагања и даљи
развој привреде у Требињу, у оквиру панела о
добрим праксама присутнима на Јахорини
обратио се градоначелник Мирко Ћурић који је
говорио о искуствима у вези са процесима
сертификације,
као
и
привредним
потенцијалима којима располажемо.

„Заједничким снагама подржали смо ову
манифестацију од великог значаја за Требиње,
која за два-три дана окупи највећи број туриста
у нашем граду. Велика захвалност домаћинима,
члановима клуба „ТНТ“ који су одлични
промотери, јер путују по осталим мото
скуповима широм региона. Зато ће они увијек
имати подршку градске управе, јер битна су
пријатељства која се стекну кроз дуги низ
година“, рекао је Ћурић.

БФЦ сертификати данас ће бити уручени и
новим локалним заједницама које су прошле

Он је пожелио свим бајкерима добар провод и
да се живи и здрави врате својим кућама.

Ћурић је казао да је ово изузетно важна
манифестација за Требиње.
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Мики Муратовић, члан „ТНТ“ Требиње каже да
не зна тачан број бајкера који су дошли у
Требиње, али је сигуран да је ово до сада најаче
окупљање и на највишем нивоу.

14.06.2022.

Чланови друштава добровољних
давалаца крви на пријему код
градоначелника

„Заиста сада не можемо рећи колико има
бајкера пошто и данас долазе. Коначну цифру
ћемо знати сутра, али мислим да ће бити преко
1.600 или чак до 2.000 бајкера. Вријеме нас је
испоштовало, није било кише. Само да све
прође без проблема и да се сви живи и здрави
врате кућама“, истакао је Муратовић.
Јожеф из Бара, популарни „Лименко“, из
„Усамљени вук“ каже да више и не броји колико
је пута био на моторијади у Требињу.
„Доста дуго долазим. Не могу да бројим године,
немам толико прстију. Људи су феноменални.
Врло драги, широке душе и осмјеха. Останите
такви. Момци, који су нашу домаћини, су
изузетни да немам ријечи. Имам и неку своју
узречицу – на питање (колега бајкера) гдје се
видимо, одговорам: Видимо се у Требињу! То је
за мене увијек најљепша варијанта“, навео је
Лименко.
Милован
Милановић
из
Крагујевца,
предсједник Мото клуба „Смак“ истиче да у
Требиње долази још од првог скупа.
„Чак, 21 годину. Била је једна година паузе због
пандемије вируса корона. Не да сте ви добри
домаћини, него је све ово много више – нека
енергија која постоји овдје и коју је уопште не
могу да објасним. А онда сам и од
градоначелника данас доживио разумијевање
које ми даје наду да ова земља и уопште сви ми
идемо негдје напријед. Желим да се настави, да
живимо у том духу, да будемо заједно и да међу
нама не постоји питање – ко је одакле, да смо
људи уствари“, рекао је Милановић.

Поводом
Свјетског
дана
добровољног
давалаштва крви, Градоначелник Требиња
Мирко Ћурић организовао је пријем за чланове
Друштва добровољних давалаца крви Града
Требиња, као и чланове друштава из Републике
Србије и Црне Горе.
Начелник Службе за трансфузијску медицину
Требиње Драган Шаренац захвалио се свим
даваоцима у Требињу и региону, Градској
управи и руководствима установа и предузећа
на подршци, истичући да је до сада у Требињу
увијек било довољно јединица драгоцијене
течности те да нико није изгубио живот због
недостатка исте.
Шаренац је напоменуо да се у овој години
биљежи значајан пораст давалаштва у односу на
претходне двије године, међутим истиче и да су
посљедње двије године обиљежене већом
потрошњом крви.
Честитајући Међународни дан добровољног
давалаштва крви, градоначелник Ћурић се
захвалио свим даваоцима на подручју Требиња,
као и добровољним даваоцима из региона који
су и ове године дошли да са даваоцима из
Требиња обиљеже овај значајан датум. Ћурић је
рекао да је поносан што Требиње има дугу
традицију давалаштва крви.
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„Ово је једно велико и хумано дјело и уједно
порука свим младим људима да се укључе у
акције давалаштва јер су то племенита дјела
којима спашавамо животе и која остају иза нас,“
казао је градоначелник.

14.06.2022.

Представници Развојне агенције града
Требиња ТРЕДЕА у посјети
италијанском граду Kарпи

У име Друштва добровољних давалаца крви из
Требиња, Бранислав Шпуран захвалио се
градоначелнику на данашњем пријему,
истичући да је циљ требињског друштва да
увијек обезбиједе довољан број доза
драгоцијене течности.
Предсједник Удружења добровољних давалаца
крви из Подгорице Вукота Јашевић рекао је да
чланови овога удружења традиционално
обиљежавају Свјетски дан давалаштва са
пријатељима из Требиња, те да је сарадња
између два друштва добра.
Испред Друштва давалаца крви из Крагујевца
Драган Продановић рекао је да сарадња са
даваоцима из Требиња траје преко петнаест
година.
„Служимо да помогнемо унесрећенима на
територији цијеле Србије, као што и ви овдје
помажете нама. Ово је једна хумана мисија и
надам се да ће да траје још дуго година“,
закључио је Продановић.
Након пријема у Градској управи, добровољни
даваоци, градоначелник и директори Болнице и
Дома здравља Требиње положили су цвијеће на
споменик погинулим и преминулим даваоцима
крви испред Болнице Требиње.

Представници Развојне агенције Града Требиња
ТРЕДЕА учествују на 5. пројектном састанку
пројекта “EMOUNDERGROUNDS” који се
одржава до сутра у италијанском граду Kарпи.
На састанку ће бити презентовани до сада
остварени резултати како на нивоу партнерских
организација, тако и на нивоу цјелокупног
пројекта. Осим тога, разговараће се о
активностима које је неопходно реализовати до
краја године, односно до краја саме
имплементације пројекта.
У оквиру састанка биће организоване студијске
посјете и обилазак културно-историјског
наслијеђа Kарпија.
Сви досадашњи састанци су одржани преко
разних онлајн платформи, тако да је састанак у
Kарпију први који се одржава уживо од почетка
реализације пројекта у јануару 2020. године.
Пројекат Interreg ADRION EMOUNDERGROUNDS
(EMOtional technologies for the cultural heritage
valorisation
within
cross-border
UNDERGROUNDS), у коме је Развојна агенција
Града Требиња ТРЕДЕА пројектни партнер,
реализацијом свог циља тежи ојачати
атрактивност/конкурентност
укључених
територија у сврху оснаживања социо-
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економског и одрживог/паметног/инклузивног
раста цијеле макро јадранско-јонске регије,
промоцијом
новог
транснационалног,
интегрисаног,
креативно-културалног
туристичког
производа
заснованог
на
напредним емоционалним технологијама и
иновативним маркетиншким алатима.
Пројекат проводи 10 партнера из седам земаља
АДРИОН регије, водећи партнер је Општина
Нардо из Италије, а финансира се примарно
средствима ЕУ, те уз учешће локалних партнера.
Kроз пројекат се, између осталог, набавља и
модерна опрема (тотеми, ВР сетови) уз помоћ
које ће у Музеју Херцеговине бити презентовани
дигитални и садржаји виртуелне реалности,
који се такође креирају као дио активности
пројекта „ADRION EMOUNDERGROUNDS“.
Можда и највећа вриједност коју за Требиње
доноси овај пројекат, огледа се у могућности
представљања
туристичких
потенцијала
значајном броју људи, имајући у виду велики
број партнера које пројекат окупља из укупно
седам земаља.
17.06.2022.

Koнференција „Туризам развојна шанса
Републике Српске“ – Замјеник
градоначелника говорио на сесији о
стратешком развоју туризма

Пројекта за развој одрживог туризма, је 16. Јуна,
у Банском двору у Бања Луци организовала
конференцију под називом “Туризам обогаћује:
Туризам развојна шанса Републике Српске“.
Циљ наведеног догађаја је позиционирање
туризма као једне од најзначајнијих привредних
грана и подстицање посвећености институција и
заједнице у провођењу Стратегије развоја
туризма 2022-2027, којом се предвиђа низ мјера
за унапређење туризма, за што је инидкативним
финансијским оквиром планирано 8,1 милион
КМ из буџета Републике Српске, уз учешће
осталих донатора у финансирању мјера и
активности предвиђених овим документом.
У наредних пет година Република Српска треба
да постане једна од најпожељнијих туристичких
дестинација на Западном Балкану, што
представља визију, а Стратегијом се, између
осталог, планира повећање удјела туризма у
номиналном БДП-у за 5%, ноћења туриста за
20% ; број нових радних мјеста на пуно радно
вријеме за 15% у односу на 2019. годину, као и
повећање броја заштићених подручја на 4%
територије Републике Српске.
Кроз панел дискусије, на конференцији су
размотрени стратешки правци развоја туризма
и његов утицај на економски развој Републике
Српске, као и туристичких производа и људских
потенцијала у овој области те презентовани
примјери добре праксе у туризму Републике
Српске.
Замјеник градоначелника Требиња Дражен
Бошковић учествовао је на панелу “Стратешки
правци развоја туризма Републике Српске” у
коме су учествовали и представници
Економског факултета са Пала, Удружења
послодаваца туризма и угоститељства ХОРЕЦА
РС, те туристичке агенције “Good Host” из Бања
Луке.

Унија удружења послодаваца Републике
Српске, у сарадњи са Министарством трговине и
туризма Републике Српске, уз подршку УСАИД

Имајући у виду могућности и степен поврата
инвестиција у туризму, организатори су кроз
конференцију жељели
да подстакну
институције
да,
поред
унапређења
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инфраструктуре, повећају и ниво инвестиција
везаних за реализацију стратешких циљева.
Конференцији су присуствовали министар
финансија у Влади Републике Српске Зора
Видовић, министар трговине и туризма Сузана
Гашић, представници министарства привреде и
предузетништва, министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, представници
Уније удружња послодаваца Републике Српске,
представници туристичких организација из РС,
туристичких агенција, представници академске
заједнице, пружаоци туристичких услуга и
представници пројекта УСАИД Туризам.
17.06.2022.

Посао за 170 Требињаца уз подршку
Завода за запошљавање Српске

„Посебно радује што ће од укупног броја лица
која треба да буду запослена више од 50 одсто
бити запослено у реалном сектору. Уз пројекте
Завода и оне које реализује Град, вјерујем да ће
број незапослених у Требињу бити значајно
мањи“, навео је Ћурић.
Он је истакао и да је Град одлучан у намјери да
се ријеше егзистенцијално питање дјеце
погинулих бораца, наводећи да је у току јавни
позив
за
бесповратна
средства
за
самозапошљавање из ових категорија.
Два приправника запослиће предузеће
„Аутоунион“, које у Требињу послује од 1988.
године.
„Запослићемо двојицу економиста. Ово је
значајна подршка Завода за сваког привредника
и надам се да ће се ова пракса наставити и у
будућности“, рекао је оснивач овог предузећа
Ђоко Тарана.
Једног приправника запослиће и Удружење
родитеља дјеце и омладине са потешкоћама у
развоју „Сунце нам је заједничко“. Извршни
директор овог удружења Мијат Шаровић
истакао је да ће посао добити логопед.

Завод за запошљавање Републике Српске
подржаће послодавце из Требиња који ће у
наредном периоду запослити 170 радника, од
којих 51 приправника. Тим поводом данас су
потписани уговори са послодавцима из нашег
града, којима је остављен рок да у наредних 30
дана почну са активностима на запошљавању
кадрова који су им потребни.
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је
да је овај пројекат Завода веома значајан за наш
град, посебно јер омогућава одрађивање
приправничког стажа за 51 лице, али и
запошљавање још око 120 наших суграђана.

„Све већи број дјеце има одређених проблема
са говором због чега смо одлучили да
запослимо логопеда, који ће бити на
располагању свим родитељима који имају дјецу
са овим све учесталијим проблемом“, навео је
Шаровић.
Директор Јавног предузећа „Радник“ Бојан
Чворо рекао је да ће запослити три радника.
„У питању су хигијеничар, водоинсталатер и
просторни планер“, истакао је Чворо.
Шеф канцеларије директора Завода за
запошљавање Српске Милош Голијанин рекао
је да је за запошљавање 170 лица издвојено око
812.000 КМ.
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17.06.2022.

Град издваја 15.000 КМ за издаваштво –
Градоначелник потписао уговоре са
ауторима чија дјела ће бити објављена

због непотпуне документације, односно
неиспуњавања услова из јавног позива.
„Настојали смо да све рукописе ишчитамо јер је
ријеч о врло квалитетним рукописима. Мислим
да су аутори задовољни са овом подршком и
надам се да ћемо и убудуће на овакав начин
сарађивати“, рекла је Супић Вуковић.
Учесник конкурса Доброслав Шаровић, чији
роман ће се уз подршку Града ускоро наћи пред
читаоцима,
изразио
је
захвалност
градоначелнику Мирку Ћурићу, начелнику
Одјељења за културу, породицу, спорт и
образовање Слађани Скочајић, као и члановима
комисије, истичући да је задовољан што ће
након дужег низа година рада сада моћи и да
објави своје дјело.

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић потписао
је данас уговоре са учесницима јавног конкурса
за издавачку дјелатност, који су остварили
право на финансирање њихових ауторских
дјела. Трочлана комисија за процјену рукописа
донијела је одлуку да Град у овој години подржи
објаву пет књижевних дјела, а ријеч је о двије
збирке поезије, роману, књизи афоризама и
монографији о палим борцима Требињске
бригаде.

21.06.2022.

Најбољи ученици на пријему код
градоначелника Ћурића

Градоначелник Мирко Ћурић је овим поводом
рекао да је Град ове године одлучио да распише
јавни позив за издаваштво и путем њега подржи
квалитетне ауторе у Требињу. Како је истакао, за
ове намјене је из градског буџета издвојено
15.000 конвертибилних марака.
„Хвала овим људима који ће својим радовима
да оставе траг иза нас, јер што остане иза нас,
генерације памте. Ови људи заслужују сваки вид
подршке и надам се да ће и у наредном периоду
имати подршку града Требиња“, рекао је Ћурић.
Истичући да је пред комисијом био врло
одговоран посао, члан комисије за процјену
пристиглих рукописа Милосава Супић Вуковић
рекла је медијима да је на конкурс пријављено
шест рукописа, али да је једна пријава одбијена

Градоначелник Мирко Ћурић уприличио је
данас пријем за 44 ученика средњих школа који
су проглашени за ђаке генерације, имаоци су
Вукове дипломе или су остварили одличан
успјех током све четири године школовања и
који су освојили једно од прва три мјеста на
републичким такмичењима.
Ћурић је будућим студентима пожелио успјех на
пријемним испитима, наводећи да Град цијени
и поштује њихов труд и рад који су постигли
током средње школе.
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„Из тог разлога данас смо овим младим људима
уручили скромне поклоне. Пет ученика
генерације добиће по књигу и 300 КМ, имаоци
Вукове дипломе биће награђени са књигом и
250 КМ, ученици који су током све четири
године остварили одличан успјех добиће по 100
КМ, док ће они који су постигли успјех на
републичком такмичењу добити од 50 до 150
КМ у зависности од тога да ли су освојили прво,
друго или треће мјесто“, рекао је Ћурић.

21.06.2022.

Амбасадор Бугарске посјетио Градску
управу и школу у Петровом пољу која је
реконструисана средствима Републике
Бугарске

Он је истакао да му је драго што су се ученици
одазвали пријему, вјерујући да ће и на
факултетима које упишу постићи добре
резултате и након школовања својим знањем и
вјештинама допринијети развоју Требиња и
Републике Српске.
Наташа Кашиковић је завршила Гимназију
„Јован Дучић“ и ималац је Вукове дипломе.
„Пријем код градоначелника је велики
подстицај за мене, а вјерујем и за све нас који
смо данас овдје. Планирам да наставим своје
даље школовање у Новом Саду на ФТН-у на
смјеру за софтверско инжењерство и да сутра
своју каријеру градим у Требињу“, рекла је
Наташа.

Амбасадор Републике Бугарске у Босни и
Херцеговини Валери Иванов Јотов данас је
посјетио подручну школу Основне школе „Вук
Kараџић“ у Петровом Пољу која је
реконструисана средствима Амбасаде Бугарске,
у вриједности преко 45.000 марака.

Филип Таминџија је, такође, завршио требињску
Гимназију са одличним успјехом.

Валери Иванов Јотов вјерује да ће реализација
овог пројекта допринијети побољшању живота
локалне заједнице.

„За одличан успјех треба доста рада и труда.
Планирам да упишем ФТН у Новом Саду, смјер
енергетика“, навео је Таминџија.

„Посебно ми је драго јер нема ништа значајније
и вредније од стварања услова за бољу
будућност дјеце. Дјеци која похађају ову школу
желим све најбоље, а наставном особљу пуно
успјеха у њиховом одговорном раду“, рекао је
бугарски амбасадор.
Сарадња са Градом Требиње постала је
традиција.
„У
неколико
година
заједнички
смо
реконструисали зграду Гимназије ‘Јован Дучић’
и Центра средњих школа, те спортску салу
Основне школе ‘Свети Василије Острошки’“,
навео је он.
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Александар Вукановић, директор Основне
школе „Вук Kараџић“, којој припада подручна
школа у Петровом Пољу, је истакао да је ова
вриједна донација Амбасаде Бугарске стигла у
правом тренутку те да је од велике користи.
Сада су услови у овој школи, каже, можда, и
бољи него у неким градским срединама.
„Захваљујући овој донацији, ријешили смо
вишедеценијске проблеме. Изградили смо дио
крова са сјеверне стране школе, тиме смо
спријечили влагу, која је иначе продирала у
просторије школе, промијенили смо комплетне
канализационе,
водоводне
и
електроинсталације, отворе на школи и унутрашње на
тоалетима. Тако да смо испунили примарни циљ
да здравствено-хигијенске услове у школи
подигнемо на виши ниво. Обновили смо и
ограду око школског дворишта, са клизним
вратима, спортски мобилијар. Ми дугујемо
велику захвалност Републици Бугарској и
Амбасади“, рекао је Вукановић.
Драгослав Бањак, предсједник Скупштине Града
Требиња је подсјетио да је осим реализовања
ова три успјешна пројекта, са Владом Републике
Бугарске потписан и споразум са бугарским
градом Ловечом о сарадњи у области културе,
привреде и туризма.
„То је град који је познат по бројним културноисторијским споменицима и туризму који се
базира на тој врсти туристичке понуде, тако да
сам увјерен да ћемо имати могућности да
размијенимо
искуства
и
унаприједимо
туристичку понуду у Требињу захваљујући
идејама које ћемо добити у Ловечу. А, увјерен
сам да ће и наши, ускоро, домаћини из Бугарске
моћи нешто да науче и од нас“, рекао је Бањак.
У част бугарског амбасадора приређен је и
пригодан културно-умјетнички програм.
Амбасадор Републике Бугарске састао се и са
градоначалником Требиња Мирком Ћурићем.

22.06.2022.

Представници спортских колектива на
пријему код градоначелника –
Подршка неће изостати ни у наредном
периоду

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић угостио
је данас представнике спортских клубова који су
у протеклој такмичарској сезони остварили
запажене резултате, честитајући им на
постигнутим успјецима и захваливши им се што
на најљепши начин представљају наш град.
Ћурић је рекао да су на пријем позвани сви
спортски колективи са подручја града те да је
циљ овог разговора са спортистима био да се
сагледају постојећи услови за њихово
тренирања и могућности за додатна улагања у
спортску инфраструктуру и едукацију кадрова.
„Са свим спортистима смо имали један веома
конструктиван разговор. Чули смо бројне
приједлоге како може боље и шта је потребно
да се уради у наредном периоду. Најважније је
да ови колективи окупљају више од 2.000
младих Требињаца који се баве спортом“, навео
је Ћурић.
Он је казао да Град има у плану изградњу терена
са вјештачком травом, али и реконструкцију
Спортске дворане „Милош Мрдић.
„Дворански спортови заслужују у нову спортску
дворану
и
увелико
размишљамо
о
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могућностима њене изградње у
наредном периоду“, истакао је Ћурић.

неком

Голман у Рукометном клубу „Леотар“ Веселин
Савовић захвалио се Граду на подршци коју је
његов клуб имао у претходном периоду.
Он је истакао да очекује да се подршка настави
и у новој сезони у Премијер лиги.
„Остварили смо историјски резултат за
требињски рукомет. Мислим да заслужујемо
подршку не само Града, него много шире
заједнице. Имамо капаците да будемо још бољи
и успјешнији“, навео је Савовић.
И за Ивана Мариновића Ота из Џудо клуба
Леотар пријем код градоначелника и најављена
подршка и у наредном периоду значи много.
„Првак сам Републике Српске и трећи у држави,
али у мом клубу имамо још тако успјешних
такмичара. Идемо на велики број такмичења не
само у земљи него и у региону. Посебно бих се
захвалио Граду јер нам је помогао око превоза
и смјештаја када смо ишли на међународни
џудо митинг у Кикинду у Србији“, рекао је
Мариновић От.
Град Требиње у континуитету помаже рад свих
спортских колектива, а поручено је да ће се
таква пракса наставити и у наредном периоду.
24.06.2022.

Награде за најбоље основце

Градоначелник
Требиња
Мирко
Ћурић
оргaнизовао је данас пријем за ђаке генерације,
имаоце Вукове дипломе, награђене ученике на
републичким такмичењима и ученике који су
током основношколског образовања постигли
одличан успјех.
Ћурић је казао да ће и у наредном периоду Град
Требиње настојати да награди све успјешне
ученике из нашег града.
„Данас смо за најбоље ученике обезбиједили
новчане награде у износу од 200 марака за ђака
генерације и 150, 100 или 50 марака за оне који
су остварили резултате на републичким
такмичењима. Вуковац ће добити 150 КМ. Град
Требиње ће и у наредном периоду подржати
најбоље требињске ученике, а надам се да ће их
наредне године бити још више“, рекао је Ћурић.
Михаило Илић, свршени основац, који је
успјешно заврио основношколско образовање у
Основној школи „Свети Василије Острошки“
истакао је да му је веома драго што је његов
труд препознат и награђен и захвалио се
наставницима ове школе и Граду Требињу на
награди.
И Емилија Драшковић свршени основац из
Основне школе „Вук Караџић“ захвалила се
наставницима школе у Полицама и Граду
Требињу.
Милорад Надаждин, директор Основне школе
„Свети Василије Острошки“ захвалан је градској
управи и градиначелнику Требиња на
константној подршци школама у Требињу, јер
како је истакао, без њихове подршке не би било
ни великог броја ученика са одличним успјехом.
„Ово је заиста вредновање наше дјеце и
њихових постигнућа. Ово нашим ученицима
много значи и пожелио бих да буду добри људи
и одлични ученици у даљем школовању“, рекао
је Надаждин.
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07.06.2022.

„Kаменички бисери“ уприличили
„Видовдански концерт“

требамо да будемо
отворени за све
добронамјерне људе и ово је пројекат да
покажемо да границе не морају постојати.
Велико хвала свим родитељима и дјеци који су
прихватили дјецу са Косова и Метохије“, рекао
је Ћурић и најавио да ће овај пројекат и у
будућности имати подршку Града.
Руководилац пјевачке групе „Каменички
бисери“ Јадранка Васић рекла је да у Каменици
има мало дјеце, али да су дјеца и родитељи
жељни да промовишу српску традицију Косова
и Метохије кроз пјесму, игру, очувању старих
заната, многих радионица и народне ношње
која потиче из краја у коме живе.

Пјевачка група „Каменички бисери“ из Косовске
Каменице, у чијем су саставу дјеца са Косова и
Метохије која бораве у Требињу, приредила је
„Видовдански концерт“ у башти под платанима.
Предсједник Одбора за помоћ Србима на
Косову и Метохији Милорад Арлов рекао је
новинарима да је у Републику Српску, у 13
градова дошло 461 дијете са подручја Космета.
Он је изразио захвалност граду Требињу,
градоначелнику, породицама и школама што
већ годинама учествују у највећем пројекту
спајања српске дјеце Републике Српске и
Космета.

Група „Каменички бисери“ формирана је у
децембру прошле године и раде у тешким
условима у Косовској Каменици, а чине је дјеца
узраста од 12 до 16 година.
Неке од пјесама које су синоћ извели биле су
пјесме косовског циклуса, али и неке нумере
новијег датума.
28.06.2022.

Делегације Града положиле цвијеће на
Споменик браниоцима Требиња и на
спомен-обиљежја у Величанима и
Клобуку

„Ова група је вечерас донијели дух Косова и
Метохије у Требиње и хвала Републици Српској
што је угостила оволико малишана“, поручио је
Арлов.
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић истакао
је да се више Требињаца пријавило да прихвате
дјецу са Космета, него што је дошло дјеце,
наводећи да су Требињци и Херцеговци
препознатљиви по хуманости.
„То је велика хуманост и препознатљиви су по
томе Требињци, Херцеговци, и овај пројекат
треба да живи. Град ће у наредном периоду да
подржи овакве идеје и да се максимално
укључи. Требиње је град отвореног срца и

Поводом 30 година од формирања прве класе
Војске Републике Српске у Kасарни Билећа и
поводом Видовдана, крсне славе Војске
Републике Српске, данас су цвијеће на
Споменик браниоцима Требиња од 1991-1996
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године положили припадници прве класе Војске
Републике Српске, делегације Града Требиња,
Градске борачке организације Требиње,
Удружења добровољаца 1912-1918, њихових
потомака и поштовалаца, као и представници
јавних установа и предузећа.
Борислав Башић, припадник прве класе Војске
РС каже да су они положили заклетву у
новооснованој тада Српској Републици Босни и
Херцеговини након завршетка средњошколског
школовања.
„Није ту била само једна генерација, било је ту
више људи који су отишли на факултете па су се
вратили и што се наше генерације тиче великим
процентом је отишла у Билећу на два мјесеца
обуке, а потом на фронт. Цијела та генерација је
све ово вријеме остала у контакту. То су неке
нераскидиве везе које ће увијек трајати. Једна је
ствар, било шта у животу да радите – након
одређеног времена, поготово након 30 година,
видите да сте били на правом путу и да је то
зашто сте ви кренули тада, са 18 година, не баш
пуно
размишљајући,
направило
једно
окружење за безбједан живот свог народа и
народа који живи овдје“, истакао је Башић.
Осим на Споменик браниоцима Требиња, у знак
сјећања на страдање Срба у Поповом Пољу,
цвијеће је положено и у Спомен капели –
костурници у Величанима, гдје је служен помен
страдалим Србима овога краја.
У спомен капели на Клобуку служен је помен за
162 борца црногорско-херцеговачких батаљона
који су погинули 1915. године у борбама против
војске Аустроугарске.
Слађана Скочајић, начелник градског одјељења
за културу, породицу, спорт и образовање,
обратила се присутнима на Клобуку и пренијела
је поздраве градоначелника Требиња Мирка
Ћурића, који је данас био спријечен да
присуствује помену јер се налази у Грачаници на
Косову и Метохији. Скочајићева је истакла да су
Косово и овај крај једнако света земља, јер на
њој живи поштен и вјеран народ који никада не
сагиње главу пред непријатељем.

Помену на Клобуку присуствовао је и
градоначелник Никшића Марко Ковачевић који
је истакао да данас није ту због формалног
позива, већ због часно страдалих предака.
„Није случајност што наши преци који су живот
дали за отаџбину почивају са ове стране
границе. Они нас подсјећају да треба духовно да
превазиђемо границу и да се ујединимо.
Требиње се одужило овим борцима, а ми тек
требамо, и тек онда можемо рећи да је Црна
Гора васкрсла“, рекао је Ковачевић.
28.06.2022.

Градоначелник Ћурић у Грачаници и на
Газиместану – Видовдан је српски
завјет!

Градоначелник
Требиња
Мирко
Ћурић
овогодишњи Видовдан дочекао је са српским
народом на Косову и Метохији. Он је
присуствовао свечаној сједници Општине
Грачаница поводом Дана општине, затим
литургији у Манастиру Грачаница и парастосу
косовским јунацима на Газиместану које је
служио Његова светост патријарх српски
Порфирије.
Ћурић је рекао да је Видовдан својеврсни
српски завјет, дан који подсјећа на храброст и
одлучност предака и тешке историјске одлуке,
али и дан васкрсења и узвишености нашег
народа.
„Нема тужнијег, а у исто вријеме ни већег дана
за цјелокупан српски род. Видовдан нас
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подсјећа на сва српска страдања, борбу за
правду и државу, спремност на жртву и идеал
слободе коме је наш народ увијек тежио“,
поручио је Ћурић.
Он је рекао да му је драго што је имао прилику
да буде на Косову и Метохији и што је нашем
народу пренио ријечи подршке из Требиња и
Републике Српске.
„Град Требиња има сарадњу са општинама са
Косова и Метохије, првенствено са Звечаном, а
сада и са Грачаницом. Сваке године у Требињу
угостимо дјецу са Косова и Метохије, прије
неколико дана стигли су малишани из Косовске
Каменице“, навео је Ћурић.
29.06.2022.

Градоначелник Требиња уручио
професионални бицикл Петру Спаићу

„Овај бицикл ће ми пуно значити на будућим
такмичењима, да унаприједим технички ниво,
посебно на спустовима и успонима, јер ме је
претходни бицикл доста ограничавао на неким
тркама, посебно на Европском првенству и имао
сам проблема, па ће са овим бициклом ићи
много лакше и трајаће сигурно још пар сезона
без неких проблема, што ми, заправо, доста
олакшава да се мање бринем око тих техничких
ствари и да се могу боље фокусирати на
тренинге“, каже Петар.
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је
истакао да је Град Требиње испунио обећање
које су у Градској управи дали овом младом
бициклисти на једном од састанака уприличеног
поводом његових успјеха, а односио се на
помоћ у куповини новог бицикла.
„Сви који забиљеже неки добар успјех треба да
очекују подршку Града Требиња и то ће сигурно
да буде. Овај бицикл је одличан за наредна
озбиљнија такмичења, а потом треба
размишљати и о некој још савременијој
варијанти“, казао је Ћурић, напомињући да ће
градска управа и убудуће подржавати све младе
успјешне људе, јер је њихов успјех, у ствари,
успјех цијелог града.
Он је захвалио и младом спортисти на
промоцији свога града, али и његовој породици
којој служи за понос.

Градоначелник
Требиња
Мирко
Ћурић
организовао је пријем за Петра Спаића,
професионалног
бициклисту
и
члана
Бициклистичког клуба „Вучји зуб“ из Требиња и
том приликом му уручио професионални
бицикл за брдски бициклизам, који је за
вриједност од преко 8.000 евра, купљен новцем
Градске управе, породице и спонзора.
Овај млади и успјешни спортиста, који вози
бицикл
из
најранијег
дјетињства,
а
професионалним бициклизмом се бави три
године и постиже изузетне резултате на свим
нивоима такмичења, захвалан је на овом
бициклу, који, како каже, већ има посебно
мјесто у његовој кући.

Петар Спаић је државни првак у брдском
бициклизму, у дисциплини маратон, у
олимпијској дисциплини је други, у друмском
бициклизму трећи, пети на Балканском
првенству, а учествовао је и на Европском
првенству у Србији на кампу Свјетске
бициклистичке федерације.
Возио је и доста трка у Албанији, Хрватској,
Србији, БиХ и Црној Гори.
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30.06.2022.

Одржана традиционална
манифестација Конференција беба

За чланове „трочланог предсједништва“
изабрани су: Емилија Шаровић, беба са највише
браће и сестара уз награду од 500 марака, Ивана
Милинић, најстарија беба која је рођена 8. јула
2021. године и њој је уручена награда од 300
марака и најмлађа беба Лазар Вучуревић који је
рођен јуче и освојио је награду такође од 300
марака.
Петар Шаровић, отац бебе са највише браће и
сестара захвалио се Граду Требињу и
Министарству породице, омладине и спорта РС.
„Ово је један од начина да се подржи наталитет
у нашој држави“, додао је Шаровић.

Под покровитељством Града Требиња на Тргу
слободе јуче је одржана традиционална
манифестација „Конференција беба“, која се
одржава широм Републике Српске, а има за циљ
промовисање породице и указивање на значај
рађања.
Начелник Одјељења за културу, породицу,
спорт и образовање Слађана Скочајић казала је
да је ова манифестација на којој се окупљају
родитељи са дјецом најљепши призор који се
може видјети у нашем граду, а посљедњи пут је
одржана 2019. године.
„Узбуђење је велико и нама је пуно срце када
данас видимо Трг слободе и најважније је да
нам се рађа што више беба. Претходно
предсједништво
беба
је
било
врло
интересантно јер је трајало три године,
дјевојчица која је била најмлађа сада има три
године то је Марија Николић, Теодора Ћаћић
има четири године, а најзанимљивије је то да
Никола Милојевић који је тада имао три брата и
три сестре у међувремену добио још двије сетре
близнакиње. Ове године Уникредит банка је
била велики спонзор и дала нам фонд од 2.000
марака, које смо ми распоредили, тако да ће
награде добити бебе чланови ‘трочланог
предсједништва’, али и бебе побједници у
пузању“, рекла је Скочајић.

У оквиру манифестације, одржана је и трка беба
у пузању, а побједник је Искра Сушић којој је
припала награда од 125КМ. Друго мјесто
освојила је Михаила Бркљача и њој је уручено
100КМ, а треће мјесто припало је Урошу
Томашевићу уз награду од 75КМ.
У забавном дијелу програму учествовали су:
Дјечији хор „Бубамарац“, Плесни клуб „Марис“,
Клуб за дјецу „Света Евгенија царица Милица“,
ЈУ „Наша радост“ и Дјечија играоница „Цицибан.
30.06.2022.

Градоначелник одржао састанак са
Миленом Николић и Јеленом Миловић
– Разговарано о формирању женског
фудбалског клуба у Требињу

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић одржао
је данас састанак са Миленом Николић и
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Јеленом Миловић, успјешним требињским
спортисткињама које се већ дужи низ година
професионално баве женским фудбалом.
Састанку је присуствовала Слађана Скочајић,
начелник градског Одјељења за културу,
породицу, спорт и образовање, као и секретар
Скупштине Града Велибор Бодирога.
Тема састанка била је оснивање женског
фудбалског клуба у Требињу који ће дјеловати
као секција унутар постојећег ФК „Леотар“.
Иницијатива
је
наишла
на
подршку
представника Града, а градоначелник Требиња
је данас изразио спремност да са сарадницима
и представницима ФК „Леотар“ пружи
неопходну помоћ у оснивању клуба.
„Требиње има много талентоване дјеце и
сматрамо да треба да обезбиједимо подједнаке
услове за све дјечаке и дјевојчице који желе да
тренирају и баве се фудбалом. Сигуран сам да
ће интересовање за женски фудбал бити
велико, те да ће будуће чланице клуба
слиједити успјешне примјере дјевојака са
којима смо се данас састали“, рекао је Ћурић.
Како је након састанка речено, Николићева и
Миловићева ће у наредном периоду
припремити оквирни приједлог организације и
програм рада клуба. Такође, оне ће стручну и
практичну помоћ пружати и током каснијег
рада.
Иначе, обје дјевојке иза себе имају врло
успјешне фудбалске каријере, а прве спортске
кораке су направиле управо у Требињу, и то у
некадашњем Женском фудбалском клубу који
је са радом престао 2012. године.
Милена Николић тренутно игра у женској
селекцији престижног њемачког клуба Бајерн
Леверкузен и капитен је жеснке фудбалске
репрезентације БиХ, док је Јелена Миловић
ангажована као тренер омладинских БИХ
репрезентација У-17 и У-15.
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