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01.05.2022. 

Одржано XIV Сијело Херцеговаца: 
Требиње у посјети братском граду 

Зрењанину 
 

 
 
 

Поводом одржавања манифестације „XИВ 
Сијело Херцеговаца“ у Зрењанину, град 
Зрењанин посјетили су Млађен Цицовић, шеф 
Представништва Републике Српске у Београду и 
Мирко Ћурић, градоначелник Требиња. 

Градоначелник Зрењанина Симо Салапура тим 
поводом приредио је у свом кабинету пријем за 
госте, на којем су присуствовали Чедомир 
Јањић, предсједник Скупштине града 
Зрењанина и Оливер Митровић, замјеник 
предсједника Скупштине. 

Први човјек града Зрењанина Симо Салапура, 
истакао је задовољство што је разговарао са 
Цицовићем и Ћурићем, између осталог и о 
привредним активностима Зрењанина и 
дијелова Републике Српске, а прије свега нашег 
братског Требиња, у жељи да ће се ту направити 
највећи помак када је у питању сарадња два 
града. 

„Сарадња градова, општина и институција је 
потребна и пожељна, али је још значајнија она 
непосредна, људска сарадња, они контакти 
између појединаца, чланова породица, између 
месних заједница, спортских клубова, 
фолклорних друштава, установа културе, 
привредника. Град Зрењанин жели, хоће и 

може да буде добра веза између нашег народа 
с обе стране Дрине и за то имамо много добрих 
разлога. Наше везе су историјске, 
традиционалне, комшијске, родбинске и 
братске“, рекао је Салапура. 

Након пријема, гости су присуствовали и 
свечаној академији „Све, од Хума и Травуније, 
до Баната и Паноније“, у хотелу Војводина, која 
се одржава у организацији Удружења 
Херцеговаца њихових потомака и пријатеља 
Зрењанина. 

Након паузе због пандемије, Удружење 
Херцеговаца из Зрењанина наставља традицију 
завичајних окупљања. Зрењанин је, послије 
Новог Сада, град у коме се у континуитету 
најдуже окупљају Срби Херцеговци, а 
овогодишњи скуп је четранести по реду. 

Предсједник удружења Милан Бјелогрлић, са 
сарадницима, и ове године припремио је 
пригодан академски програм, а након тога, уз 
вечеру и пјесму, дружење се наставило у хотелу 
„Војводина 

07.05.2022. 

Почели Дани Војводине у Требињу 
 

 

Туристичка организација Војводине заједно са 
представницима Владе и ресорних 
министарстава Аутономне покрајие Војводине 
данас и сутра у Требињу приређује 
представљање туристичке понуде Покрајине у 
оквиру манифестације Дани Војводине. 
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Изражавајући задовољство посјетом драгих 
гостију из Војводине и цијелом манифестацијом 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић је рекао 
да постоји обострано расположење да се, 
ионако добро повезани туристичкји капацитети 
Војводине и РС одатно повећају и прошире. 

„У 2021. години ми смо забиљежили исти број 
ноћења као и годину раније а огромна већина 
посјетилаца је из Србије“, каже Ћурић. 

„Дани Војводине, традиционална 
манифестација која окупља велики број 
посетилаца и ове године ће се одржати у 
Републици Српској, тачније у Требињу. У оквиру 
штанда туристичку понуду ће представити и 
локалне туристичке организације 
Војводине  Панчево, Зрењанин,Суботица, 
Вршац, Нова Црња, јавно предузеће путничко 
пристаниште марина „Апатин“, Новосадски 
сајам и Привредна комора Војводине. 

Акценат представљања на данима Војводине у 
Требињу ће бити на гастрономији и активном 
одмору у складу са слоганом Туристичке 
организације Војводине „Војводинамично“. 
Сходно томе у оквиру штанда Туристичке 
организације Војводине биће представљена и 
манифестација „Tour de Fruska“, која 
промовише бициклизам и активни одмор на 
Фрушкој гори. Одржавање ове манифестације је 
планирано у периоду 20-22.05.2022. године у 
Врднику“, рекла је Милица Шушњић 
представник туристичке организације 
Војводине. 

Према званичним подацима Републичког 
завода за статистику, посетиоци из БиХ су били 
на првом месту, када је реч о земљи поријекла 
страних туриста у Војводини у 2021. години. 
Наиме, дошло је до пораста броја долазака 
туриста из БиХ у износу од 88,2%  и ноћења у 
износу од 93,4% у односу на исти период 
претходне године. Просјечан боравак туриста из 
БиХ у 2021. години износио је 2 дана, саопштено 
је данас. 

 
 

07.05.2022. 

Дан Европе обиљежен у Требињу 
 

 
 

Симфонијски оркестар Требиње је у Музеjу 
Херцеговине одржао концерт поводом 
обиљежавања Дана Европе. 

Шеф Делегације ЕУ у БиХ Јохан Сатлер, који је 
присуствовао концерту, изјавио је да није 
случајно Требиње изабрано да се ове године у 
њему прослави Дан Европе, јер је једно од 
најљепших мјеста у БиХ које представља 
комбинацију природних љепота и културно-
историјских добара. 

„Вриједности на којима почива ЕУ су 
проналажење рјешења за прелазак из рата у 
мирно стање, те изградња демократије и 
владавине права“, рекао је Сатлер, истакавши 
да су ове вриједности важне за БиХ. 

Он је рекао да му је драго да 75 одсто грађана 
жели да се ова земља придружи ЕУ, те пожелио 
да власти учине све што је могуће да се то и 
оствари, наводећи да челници ЕУ раде све што 
је до њих. 
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Замјеник градоначелника Требиња Дражен 
Бошковић рекао је да град има прилику да, 
током два дана обиљежавања Дана Европе, 
представи активности и пројекте који су 
реализовани у претходном периоду у сарадњи 
са институцијама ЕУ. 

Он је рекао да град Требиње има доста успјеха 
приликом аплицирања за различите фондове 
који су доступни, а које финансира ЕУ, те 
нагласио да је овај град отворена локална 
заједница за сваког добронамјерног појединца. 

„Трудимо се да све идеје које доносе људи у 
Требињу препознамо на прави начин и, уз 
подршку са локалног нивоа, Републике Српске, 
али и у сарадњи са фондовима ЕУ, све то 
успјешно реализујемо да би Требиње 
напредовало“, рекао је Бошковић. 

У Дучићевој улици су  представљени 
традиционални херцеговачки производи „Укус 
Херцеговине“ локалних произвођача и 
корисника средстава програма ЕУ у БиХ за раст 
и развој привреде. 

Поводом обиљежавања Дана Европе, 
Kанцеларија ЕУ у БиХ организoвaлa je низ 
активности које славе таленте и културна 
богатства Старог континента, с посебним 
фокусом на младе у оквиру „Европске године 
младих“. 
 
 
 
 
 

09.05.2022. 

У Требињу обиљежен Дан побједе над 
фашизмом 

 

 
 
 

Поводом 9. маја, Дана побједе над фашизмом 
делегације Града Требиња, градског одбора 
СУБНОР-а и Социјалистичке партије положиле 
су данас цвијеће на споменик палим борцима у 
борби против фашизма 1941-1945. у градском 
парку. 

Дражен Бошковић, замјеник градоначелника 
Требиња је истакао да је 9. мај сјећање на све 
жртве које су се догодиле у борби против 
фашизма, сјећање на борце који су своје животе 
дали за мир, слободу и касније за напредак и 
просперитет, као и за све невине жртве које су 
страдале у Другом свјетском рату. 

„Изузетно је важно да се сваке године 
окупљамо на овај датум, али да не остане само 
на том сјећању. Сви треба да се трудимо да 
сваки дан промовишемо мир, толеранцију, 
разумјевање и прије свега младе људе да 
упућујемо и упознајемо на који начин да се 
заједнички боримо да чувамо мир, јер мир нема 
алтернативу. И сва ова дешавања широм свијета 
из којих могу да протекну неке ружне ствари, 
треба да их заједничким дјеловањем 
спречавамо, да се трудимо да нађемо заједничи 
језик, а никако да идемо у правцу која су се 
десила од 1941-1945. године. Морамо да 
шаљемо поруку да једино конитинуитет мира 
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може допринијети просперитету, расту и 
развоју, а све супротно од тога води нас далеко 
уназад и бојим се да би то имало несагледиве 
посљедице на цијело човјечанство“, навео је 
Бошковић. 

Рајко Ћапин, предсједник требињског СУБНОР-а 
је подсјетио да је побједа у Другом свјетском 
рату највећа тековина антифашистичке борбе, 
којом су створена два основна предуслова за 
достојан живот човјека, а то су мир и слобода. 

„То су и два основна постулата антифашизма, уз 
међусобно уважавање, толеранцију, 
равноправност међу људима без обзира на пол, 
вјеру и нацију. И то је нешто што нас обавезује 
да у наредном периоду преносимо младим 
нараштајима и да не дозволимо да ни у једном 
моменту завлада говор мржње, што би довело 
до сукоба које нико не жели, али могу да буду 
изазвани клицом недобронамјерности“, рекао 
је Ћапин. 

Обиљежавању Дана побједе над фашизмом у 
градском парку, присуствовали су данас 
потомци палих бораца НОР-а и фашистичког 
терора и представници друштвено-политичког 
живота нашег града. 

10.05.2022. 

Уручене награде за најбоље радове 
литерарно-ликовног конкурса у част 30 

година ВРС 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић уручио је 
данас награде побједницима и захвалнице 

учесницима литерарно-ликовног конкурса који 
је приређен поводом 30 година од оснивања 
Војске Републике Српске /ВРС/. 

У категорији литерарних радова, прва награда у 
износу од 150 КМ додијељена је Милици 
Макитан. Друго мјесто припало је Алекси 
Сушићу, коме је припала награда од 100 КМ, док 
су треће мјесто подијелили Доротеа Радановић 
и Марко Брковић, који су добили 50 КМ. 

У категорији ликовних радова, прва награда 
припала је Слађану Кујачићу који је освојио 150 
КМ. Друга награда од 100 КМ отишла је у руке 
Луке Вујића, док је трећепласирана Ана Ћурић 
освојила 50 КМ. 

Ћурић је истакао да је све радове прегледала 
комисија која је предложила награде за 
најбоље. 

„Сви радови су у себи носили једну изузетно 
патриотску и емотивну поруку, којом су ђаци 
показали на себи својствен начин виђење ВРС, 
исказујући не само поштовање, већ и културу 
сјећања, јер је важно да памтимо прошлост 
зарад будућности“, истакао је Ћурић 

Он је навео да је важно да генерације које 
стасавају знају шта се догађало на овим 
просторима и да је ВРС само бранила вјековна 
огњишта српског народа. 

„Надама се да ћемо већ наредне године имати 
већи број учесника и да ће ово постати 
препознатљив и традиционалан конкурс“, рекао 
је Ћурић. 
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10.05.2022. 

Хиљаде вјерника дочекало српског 
патријархa Порфирија у Требињу 

 

 
 
 

Његова светост Патријарх Порфирије стигао је у 
прву канонску посјету Требињу, гдје га је 
дочекао Његово Преосвештенство Епископ 
захумско-херцеговачки  Димитрије са 
свештенством, монаштвом и вјерним народом 
ове епархије. 

Посјета је започела литијом коју је предводио 
патријарх Порфирије улицом Јована Дучића до 
Саборног храма Преображења Господњег у 
Требињу са отачаственим архијерејима. 

У литији је учествовао велики број грађана 
Требиња, али и Херцеговине, младих који су 
носили иконе, представници Градске управе на 
челу са градоначелником Требиња Мирком 
Ћурићем. 

У храму Преображења Господњег поводом 
посјете Његове Светости служен је свечани чин 
доксологије којем су молитвено присуствовали 
епископи: жички Јустин, источно-амерички 
Иринеј, крушевачки Давид, тимочки Иларион, 
ваљевски Исихије, будимљанско-никшићки 
Методије, захумско-херцеговачки Димитрије и 
ремезијански Стефан. 

Патријарх Порфирије је у обраћању вјерницима 
рекао да се радује љепоти и радости блажене 
Херцеговине. 

„И кличем ‘радуј се Херцеговино’, радуј се 
земљо светог Саве, радуј се башто владике 
Атанасија, радујемо се заједно љубави божијој. 
Дошао сам овдје и са помишљу да утјешим, 
међутим, све се окренуло и дођох да се утјешим 
вјером вашом. Kако крочих у Требиње читавим 
својим бићем схватих да је цијели свијет створен 
да буде црква божија“, казао је патријарх 
Порфирије. 

Његово преосвештенство епископ захумско-
херцеговачки и приморски Димитрије навео је 
да се сав народ Херцеговине радује доласку 
Његове светости патријарха српског Порфирија, 
свога првојерарха који сједи на столици 
херцеговачког принца Светог Саве, 
архиепископа српског. 

„Радује се народ цијеле Херцеговине када Ви, 
Ваша светости, долазите доносећи нам Ваше 
благослове и предводећи наше усрдне молитве 
за милост, живот, мир, здравље и спасење“, 
нагласио је владика Димитрије, обраћајући се 
окупљенима у Саборном храму Светог 
Преображења Господњег у Требињу, гдје се 
окупио велики број вјерника који су дочекали 
српског патријарха. 

Владика је указао да је патријарх Порфирије 
дошао у Требиње у тренутку када је рат 
свакодневница, али и у периоду када се 
обиљежавају значајне годишњице – 350 година 
од упокојења Светог Василија Острошког, вијек 
Пећке патријаршије, као и три деценије од 
доласка владике Атанасија у Херцеговину. 

У част ове посјете уриличен је и пригодан 
културно-умјетнички програм као и свечана 
академија којој је Његова Светост присуствовао 
са отачаственим архијерејима. 
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12.05.2022. 

У Мркоњићима обиљежен празник 
посвећен Светом Василију Острошком и 

Тврдошком 
 

 

Његово преосвештенство владика 
диселдорфски и њемачки Григорије рекао је 
данас у Мркоњићима код Требиња да је Свети 
Василије Острошки најмилији српски светитељ, 
свједок Васкрсења Христовог, утјеха народу, 
његово прибјежиште, учитељ и исцјелитељ. 

„Нема никог међу нама ко макар једном није 
наслонио грану на његове груди и нема никога 
ко није схватио да су те груди, које нам је Господ 
послао из Царства небеског, утјеха и живот, 
милост Царства небеског“, рекао је епископ 
Григорије у бесједи током литургије коју је 
служио у Духовном центру Мркоњићи, родном 
селу Светог Василија Острошког. 

Владика Григорије је навео да Господ више од 
350 година шаље кроз Светог Василија утјеху, 
вјеру и наду, али и оно што је најважније, учи 
људе љубави. 

Он је додао да је све то свједочантсво онога за 
чиме свака жива душа жуди, за непрестаном 
снагом, животом и неограниченом љубављу. 

У Духовном центру у Мркоњићима Свету 
архијерејску литургију служили су епископ 
Григорије и епископ западноамерички Максим. 
Литургији је присуствовао велики број вјерника 
пристиглих из свих крајева Херцеговине. 

Патријарх српски Порфирије посјетио је јуче 
Духовни центар у Мркоњићима у оквиру своје 
прве канонске посјете Требињу, поручивши да 
је монашки живот у овом мјесту велика радост и 
дар Божији. 

Српска православна црква данас прославља 
Светог Василија Острошког, чије се мошти као 
велика светиња чувају у манастиру Острог, у 
Црној Гори, и мјесто су ходочашћа за вјернике 
свих религија. 

Свети Василије Острошки /Јовановић/ рођен је у 
селу Мркоњићи, Попово Поље у Херцеговини, у 
Републици Српској. 

Родио се 28. децембра 1610. године, од 
побожних и благочестивих православних 
родитеља Петра и Анастасије Јовановић. На 
крштењу су му родитељи дали име Стојан. 

Замонашио се у требињском манастиру 
Успенија Пресвете Богородице и као монах 
убрзо се прочуо због свог подвижничког живота, 
а касније је изабран и посвећен за епископа 
захумског и скендеријског. 

Као архијереј живио је у манастиру Тврдош 
одакле је утврђивао вјернике у православљу. 
Када су Турци разорили Тврдош, светитељ се 
преселио у манастир Острог, гдје је наставио 
свој опасни подвижнички живот. 

Упокојио се у Господу 1671. године, а његове 
чудотворне мошти и његов гроб чувају се до 
данашњег дана. Православни вјерници овог 
светитеља поштују и светкују у свим српским 
земљама. 

У народу је Свети Василије познат по свом 
подвижништву и многобројим чудотворним 
исцјељењима. 

Поклоничка народна путовања у Острог почела 
су још за земаљског живота Светог Василија, 
настављена су по прослављењу његових светих 
моштију, а трају и данас. 
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12.05.2022. 

Јубилеј 30 година од формирања Војске 
Републике Српске – Положено цвијеће 

на спомен обиљежја 
 

 

Поводом обиљежавања 30 година од 
формирања Војске Републике Српске, 
делегација Града Требиња, на челу са 
предсједником Скупштине Драгославом 
Бањком, положила је данас вијенац на 
Споменик браниоцима Требиња 1991-1995. 

Делегација Града, на челу са начелником 
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 
Миодрагом Новокметом, положила је цвијеће и 
на гробно мјесто генерала Требињске бригаде 
Богдана Ковача чија осмогодишњица смрти се 
навршава данас. 

Активности у вези са обиљежавањем 30 година 
од оснивања Војске Републике Српске су у 
Требињу почеле крајем априла, а биће 
завршене данас централном манифестацијом у 
Бањалуци. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.05.2022. 

Требињу одобрен грант ЕУ за изградњу 
нове пијаце на Тини 

 
 

 

Потпредсједник Скупштине града Ђорђе 
Миљановић је у име Града Требиња и шеф 
Делегације Европке уније /ЕУ/ у БиХ Јохан 
Сатлер потписали су уговор о финансирању 
гранта за побољшање локалних тржишта, у 
оквиру пројекта „Јачање пољопривредних 
газдинстава кроз изградњу тржишне 
инфраструктуре“ који је одобрен кроз пројекат 
„Подршка Европске уније конкурентности 
пољопривреде и руралном развоју у Босни и 
Херцеговини“ (ЕУ4АГРИ), који проводе Развојни 
програм Уједињених нација (УНДП) и Чешка 
развојна агенција (ЦзДА). 

На подручју Требиња биће изграђена нова 
пијаца код бивше управне зграде предузећа 
„Неимарство“, у насељу Тини, а вриједност 
пројекта је 235.000 КМ, од ког је учешће Града 
60.000 КМ. 

Биће постављено 20 продајних кућица, 
поставиће се полуподземни контејнери, 
изградиће се систем за питку воду и стаза за 
лакши приступ особама са инвалидитетом те ће 
бити набављен ситни инвентар, чиме ће се 
унаприједити квалитет, хигијена и безбједност 
хране и омогућити примјена добрих пословних 
пракси. 
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„Овај пројекат још једном је показао да у 
Требињу не фали идеја и да наш тим добро ради 
свој посао. Подршка ЕУ значајно ће помоћи 
изградњу нове модерне пијаце која испуњава 
све предвиђене услове. Захвалио бих се ЕУ на 
подршци која ће, прије свега, највише да значи 
нашим пољопривредницима који ће на овај 
начин добити адекватне услове за рад и 
продају, али и купцима који ће добити бољу 
услугу“, истакао је Миљановић. 

Он је истакао да је ријеч о грантовским, односно 
о бесповратним средствима ЕУ. 

Осим Требиња, пројекат је подржао још 11 
локалних заједница у БиХ. 

ЕУ4АГРИ је четворогодишња иницијатива (2020-
2024) која има за циљ модернизацију 
пољопривредно-прехрамбеног сектора, 
отварање нових радних мјеста, као и 
задржавање постојећих и подржавање 
опоравка од кризе изазване ЦОВИД-19 у Босни 
и Херцеговини. Укупна вриједност пројекта 
ЕУ4АГРИ, који финансира Европска унија, 
износи 20,25 милиона евра. 

13.05.2022. 

На Самиту привреде у Швајцарској 
представљени привредни потенцијали 

Требиња 
 

 
 
 
Представници Града Требиња, градоначелник 
Мирко Ћурић, замјеник градоначелника 
Дражен Бошковић и начелник градског 
Одјељења за туризам, привреду и 
предузетништво Бојан Вучуревић, учествују 
данас и сутра у Међународном самиту привреде 
у Швајцарској, коме присуствују и представници 

Владе Републике Српске, премијер Радован 
Вишковић и министар енергетике и рударства 
Републике Српске Петар Ђокић. 
 
На самиту, који се одржава у Цириху, биће 
уприличена два централна догађаја – Сајам 
привреде и Економски форум који, према 
ријечима организатора, представљају изузетну 
прилику да се швајцарски и спрски 
привредници окупе и размијене мишљења са 
различитим европским стручњацима из области 
економије, привреде, информационих 
технологија, енергетике. 

 
 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је данас, 
у оквиру сајамског дијела 
самита,  привредницима у Швајцарској 
представио многобројне туристичке, привредне 
и развојне потенцијале Требиња, као и пројекте 
који се проводе на подручју нашег града те 
планове у вези са унапређењем привреде и 
инфраструктуре у Требињу. 

Први дан самита у Цириху обиљежен је и 
састанком између премијера Радована 
Вишковића и предсједника швајцарске 
Привредне коморе Оливера Бечингера, коме је 
присуствовао и градоначелник Требиња, а на 
коме су предочени укупни потенцијали 
Републике Српске, као и компаративне 
предности за улагање у ово подручје. 

Самит привреде у Цириху организује Удружење 
српских привредника у Швајцарској, под 
покровитељством Амбасаде Републике Србије у 
Берну. 
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16.05.2022. 

Требињским фирмама повјерен 
наставак радова на изградњи Дневног 

центра за дјецу и омладину са 
потешкоћама у развоју 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић данас је 
са директором грађевинског предузећа 
„Поробић“ из нашег града потписао уговор о 
наставку радова на изградњи Дневног центра за 
дјецу и омладину са потешкоћама у развоју, 
вриједан око 770.000 КМ, који ће изводити 
конзорцијум предузећа „Поробић“ д.о.о. и 
„Банком инжењеринг“ д.о.о., оба из Требиња. 

Ћурић је рекао да је уговор са претходним 
извођачем једнострано раскинут од стране 
Града, јер није испоштован и јер се каснило са 
радовима због чега објекат још увијек није у 
функцији. 

„Сада је на новом тендеру изабран конзорцијум 
‘Поробић-Банком инжењеринг’. Рок за 
извођење предвиђених радова је 75 радних 
дана од увођења извођача у посао. Очекујем да 
објекат буде завршен најкасније до краја 
године, али имам увјеравања да ће то бити и 
раније“, рекао је Ћурић. 

Он је истакао да ће радови у овој фази бити 
финансирани из раније резервисаних средстава 
што је око 450.000 КМ (преостала средства из 
хуманитарне акције „С љубављу храбрим 
срцима“ и буџета града за претходну годину), из 

кредите са 300.000 КМ и додатних око 20.000 
КМ  из текућег буџета Града. 

Директор фирме „Поробић“ д.о.о. Требиње 
Зоран Поробић рекао је да је уговором 
предвиђено да буду урађени фасада, кров 
објекта и приземље те околно уређење које 
подразумијева прилаз објекту, оборинску и 
фекалну канализацију и уређење зелених 
површина. 

Он је истакао да вјерују да ће радове завршити 
прије предвиђеног рока. 

Предсједник Управног одбора Удружења 
родитеља и дјеце са потешкоћама у развоју 
„Сунце нам је заједничко“ Мијат Шаровић 
истакао је да ће изградња овог објекта значајно 
побољшати услове боравка и рада свој дјеци и 
омладини са потешкоћама у развоју, али и 
њиховим родитељима. 

Шаровић је навео да му је драго што су радови 
повјерени требињским фирмама. 

Радови на изградњи Дневног центра за дјецу са 
потешкоћама у развоју почели су у децембру 
2020. године, али првобитни извођач радова, 
фирма „Енергетик“ д.о.о. Бањалука, није 
испоштовала уговор, због чега је он и раскинут. 

 
17.05.2022. 

Ћурић на оснивању „Urban by nature” 
хаба југоисточне Европе 
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Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
присуствовао је данас у Старом двору у 
Београду оснивању „Urban by nature” хаба 
југоисточне Европе, који представља дио 
„Глобалног програма за пионире природе у 
урбаном окружењу”. 

У пројекту учествују и организације „Паметни 
градови”, Европски форум урбаног шумарства, 
ICLEI (Локалне самоуправе за одрживи развој), 
CEUS (Центар за експерименте и урбане 
студије), као и Међународне уније за 
конзервацију природе Источне Европе и 
Централне Азије. 

 
18.05.2022. 

Завод за стоматологују РС отворио 
двије стоматолошке амбуланте у 

Требињу – Од сада доступне услуге и из 
области оралне хирургије 

 

 

Завод  за стоматологију Републике Српске 
отворио је данас у Требињу прву пословну 
јединицу за регију Источне Херцеговине, у чијем 
склопу се налазе двије амбуланте – пријемно-
стоматолошка и орално-хируршка. Према 
ријечима директора Завода Милоша Кoса, у 
овим амбулантама пружаће се стоматолошке 
услуге које нису омогућене у оквиру примарне 
здравствене заштите. 

„Отворили смо једну орално-хируршку 
амбуланту која ће да пружа услуге оралне 

хирургије, јер су у питању процедуре које се не 
обављају на нивоу примарне здравствене 
заштите, а Завод то обавља, те овдје имамо и 
пријемну стоматолишку амбуланту за припрему 
пацијената за интервенције“, рекао је Кoс и 
додао да ће амбуланте у будућности бити 
проширене и на услуге из области ортодонције. 

Вриједност цјелокупног пројекта износи 130 000 
КМ, а услуге новоотворених амбуланти моћи ће 
да користе сви здравствени осигураници по 
важећем цјеновнику Фонда за здравствену 
заштиту Републике Српске, тј. бесплатно или уз 
минималне партиципације, као и сви они који 
нису осигурани, по комерцијалним цијенама 
које ће и даље бити конкурентније од актуелних 
цијена за ове услуге у приватном сектору. 

Кoс се данас захвалио ресорном министарству и 
Влади Републике Српске на подршци, а посебне 
ријечи захвалности упутио је градоначелнику 
Требиња Мирку Ћурићу и Градској управи, као и 
менаџменту Дома здравља Требиње и 
привредним субјектима – ХЕТ-у и 
Електропривреди РС који су такође подржали 
пројекат. 

Директор Дома здравља Требиње Маја 
Мићуновић је истакла да отварање амбуланти 
није само значајно за град, већ и за цјелокупну 
регију Источне Херцеговине. 

„Сви пацијенти ће имати могућност да користе 
специјалистичке услуге Завода за стоматологију, 
првенствено из области оралне хирургије, а у 
будућности и услуге из осталих области 
стоматолошке здравствене заштите“, рекла је 
Мићуновићева, додавши да је Требиње први 
град послије Бањалуке у коме је стоматолошки 
Завод отворио свој регионални центар. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић изразио 
је захвалност представницима Завода за 
стоматологију Републике Српске, Министарству 
здравља и социјалне заштите Републике Српске, 
као и Влади на иницијативи и подршци за 
отварање стоматолошких амбуланти у Требињу. 
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„Сматрам да смо направили један важан 
искорак, јер су до сада бројни грађани Требиња 
због хируршко-стоматолошких услуга морали да 
иду даље – у Фочу, Мостар или Бањалуку, а од 
сада ће ове услуге бити доступне овдје“, рекао 
је градоначелник Требиња. 

Градоначелник је данас најавио да ће Град, 
заједно са надлежни установама и у сарадњи са 
донаторима, радити на поновном 
успостављању стоматолошких амбуланти у 
школама. 

„Оно што је наш сљедећи циљ, а већ смо 
разговорали са директором и менаџментом 
Дома здравља, јесте да отворимо стоматолошке 
амбуланте у школама. То је некада у 
претходном периоду постојало и сматрамо да 
управо велики број ђака, из неког разлога, не 
дође на вријеме на стоматолошки преглед и 
онда, када се деси неки већи стоматолошки 
проблем, скоро нико не може да реагује. Због 
тога је отварање амбуланти у школама наш 
наредни циљ за који ћемо тражити подршку и 
од надлежних институција, а већ смо одређене 
пројекте писали према амбасадама које 
донирају стоматолошку опрему. У случају да 
донатори не подрже пројекат, сматрамо да за 
ове намјене треба планирати средства из буџета 
Града, јер са тим сигурно сви добијамо“, 
закључио је градоначелник. 

 
20.05.2022. 

Отворена туристичка сезона – чекамо 
Вас у „граду који волите“ 

 
 

У Требињу је званично отворена љетња 
туристичка сезона у оквиру дводневне 
манифестације коју организују Град Требиње и 
градска Туристичка организација. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 
у обраћању да Требиње спремно дочекује ову 
туристичку сезону те да ће она бити богата 
садржајима од којих ће се неки прву пут 
одржати у овом граду. 

Он је истакао да показатељи за прва четири 
мјесеца ове године показују да ће 2022. година 
бити боља него претходна. 

„Туризам је једна од три гране на којима 
заснивамо наш развој и која је као таква дио 
стратегије развоја града Требиња до 2027. 
године“, рекао је Ћурић. 

Директор Туристичке организације града 
Требиња Мирјана Путица рекла је новинарима 
да је у оквиру манифестације планиран низ 
дешавања различитог карактера, а концепт је 
замишљен као сајам туристичких организација 
из земаља региона са којима Требиње сарађује. 

„Сви подаци указују на то да ће ове године бити 
јако успјешна љетња туристичка сезона, већ 
имамо много групних туристичких обилазака 
Требиња. Највећи број гостију долази из Србије, 
Црне Горе и БиХ али нас радује податак да 
имамо туристе из Западне Европе и 
скандинавских земаља“, рекла је Путица. 

Директор Туристичке организације Републике 
Српске Миодраг Лончаревић рекао је 
новинарима да је град Требиње једна од 
најпосјећенијих туристичких дестинација у 
Српској, те истакао да се туристи увијек радо 
враћају у Требиње. 

„Град Требиње је топ дестинација туристичке 
понуде Републике Српске. Туристичка 
организација Републике Српске има итекако 
добру сарадњу са Туристичком организацијом 
града Требиња“, рекао је он. 
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У оквиру манифестације представљена је нова 
љетња промотивна кампања Туристичке 
организације Требиње под називом „Град који 
волите“. 

У централној градској улици Јована Дучића у 
суботу од 10.00 до 14.00 часова биће приређен 
свечани програм који обухвата промоцију 
понуде гостујућих туристичких субјеката у 
оквиру брендираних промотивних штандова уз 
видео презентације дестинација, разноврстан 
културно-умјетнички програм, забавни садржај 
и дјечији карневал, док ће у оквиру вечерњег 
програма од 21.30 часова бити приређен 
концерт популарног „Дејан Петровић Биг бенд“. 
 
 
22.05.2022. 

Срећно нам било – „Дејан Петровић и 
Биг бенд“ званично отворили љетну 

туристичку сезону 
 

У љетној башти „Платани“ је приређен концерт 
популарног „Дејан Петровић Биг бенда“. 

Вишегодишњи побједник Сабора трубача у Гучи 
и власник титуле „прва труба свијета“ 
развеселио је све присутне одличним 
концертом, а Требињци и многобројни гости 
уживали су уз мајсторе трубе. 

Поред ауторске музике, на репертоару биле су и 
аутентичне обраде познатих нумера. 

Концерт је поклон Града Требиња и Туристичке 
организације Требиње поводом отварања 
љетне туристичке сезоне. 

У Дучићевој улици у суботу ујутро приређен је 
мини сајам, на коме су се представиле 
туристичке организације и субјекти из земаља 
региона са којима сарађује град Требиње. 
 

 

На својим штандовима туристичку понуду су 
изложили Ваљево, Параћин, Златибор, Врњачка 
Бања, Будва, Никшић, Источно Сарајево, 
Национални парк „Козара“, Национални парк 
„Сутјеска“… и привукли су многобројне госте. 

Наши најмлађи суграђани из дјечијих вртића су 
прошетали Дучићевом улицом у оквиру 
„Дјечијег карневала“, а били су одјевени у 
кловнове, мажореткиње и носили су 
транспаренте „Чиста Требишњица“, „Требиње 
град сунца“, „Волим Требиње“, а наступао је и 
КУД „Извор“ из Ваљева“, ГКУД „Алат“. 

23.05.2022. 

Градоначелник Ћурић разговарао са 
амбасадором Руске федерације 

 
 

 
 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић и 
предсједник Скупштине града Драгослав Бањак 
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разговарали су данас са амбасадором Руске 
федерације у БиХ Игором Калабуховом. 

Ћурић је истакао да је амбасадора упознао са 
привредним и туристичким потенцијалима 
Требиња, са посебним освртом на енергетику и 
пољопривреду, те да могућности културне 
сарадње. 

„Драго ми је што је амбасадор Калабухов данас 
у Требињу и што смо имали прилику да 
размијенимо мишљења о важним темама. 
Свакако, разговарали смо о енергетским 
потенцијали Херцеговине, али и о тренутној 
геополитичкој ситуацији у свијету, с посебним 
освртом на Балканско полуострво“, навео је 
Ћурић. 

Ћурић је истакао да договорено и успостављање 
сарадње са руским тур-оператерима, којим би у 
будућности организовали посјете нашем граду. 

Амбасадор Калабухов казао је да је по први пут 
у посјети Требињу. 

„Ово је једно веома лијепо мјесто. Постоји 
потенцијал за сарадњу и ту смо да га заједно 
остваримо“, рекао је Калабухов. 

Он се захвалио на поклону – Званичној 
монографији града Требиња, коју му је уручио 
градоначелник Ћурић. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05.2022. 

Градоначелник Ћурић на форуму 
„Имовина јединица локалне 

самоуправе – потенцијал одрживог 
локалног развоја“ 

 

 
 

Сарајево је било домаћин Форума „Имовина 
јединица локалне самоуправе – потенцијал 
одрживог локалног развоја“ који се реализира у 
оквиру Пројекта унапређења ефикасности 
локалних услуга ПИПЛС којег примарно 
финансира Амбасада Шведске, а проводи 
УНДПБиХ 

На Форуму, на коме је учествовао и 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић, 
представљени су резултати анализе важећег 
правног оквира те административних и 
организационих капацитета за управљање 
имовином. Такође, истакнути су примјери 
добре праксе из БиХ и земаља окружења. 

На Форуму је посебна пажња посвећена 
кључним претпоставкама за стварање 
амбијента за ефикасно управљање имовином. 

Анализе показују да тренутне праксе доносе 
изазове на терену, али да постоји значајан 
простор за сарадњу и пренос добрих рјешења из 
локалних заједница које су направиле помаке. 

УНДП ће, у сарадњи са партнерима из Шведске 
и партнерима из локалних заједница, наставити 
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радити на подршци побољашању раду јавне 
управе, како би она била на услузи грађанима. 

25.05.2022. 

Скупштина усвојила извјештај о 
извршењу буџета у прошлој години: 

Суфицит 1.208.134 КМ 
 

 

Скупштина града Требиња усвојила је данас на 
12. сједници извјештај о извршењу буџета Града 
за 2021. годину, са 15 гласова за и шест против. 

„Укупна буџетска средства остварена су 
33.315.330 КМ, од чега су порески и непорески 
приходи 25.463.896 КМ, грантови 2.820.275 КМ, 
трансфери 2.425.709 КМ, примици за 
нефинансијску имовину 1.425.530 КМ, примици 
од финансијске имовине 311 КМ и остали 
примици 1.179.609 КМ, при чему је остварен 
укупни буџетски суфицит од 1.208.134 КМ по 
свим фондовима“, прецизирао је Момир 
Шаренац, представник Одјељења за финансије, 
по овлашћењу градоначелника. 

Он је додао да су укупни буџетски приходи од 1. 
јануара до 31. децембра прошле године 
остварени у износу за 15,26% изнад плана, а 
буџетски расходи 3,22% испод плана. 

Предсједник Комисије за буџет и финансије 
Благоје Шупић истакао је да су, имајући у виду 
да је прошла година била у знаку пандемије 
вируса корона, у питању добри и оптимистични 
резултати, изражавајући наду да ће се овом 

динамиком и замахом наставити и у наредном 
периоду. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић казао је 
да је буџет Града стабилан, са оствареним 
суфицитом и смањеним трошковима у прошлој 
години. 

„Суфицит је остварен највише из разлога што 
смо добили, пред крај прошле године, донације 
од ЕРС у износу од 600.000КМ за Духовни центар 
Мркоњићи, добили смо и подршку Владе РС за 
изградњу слободне зоне у износу од 800.000КМ. 
У претходној години нисмо реализовали све 
приходе које смо планирали, сигурно да су 
постојали разлози. Када смо процијенили да се 
неће реализовати у потпуности, од неких 
инвестиција смо морали да одустанемо, 
смањили смо трошкове. Позитивно је да смо у 
претходној години, која је била обухваћена 
короном, финансирали све што је било 
потребно, у наредном периоду надамо се да 
ћемо успјети да оприходујемо оно што је 
замишљено, тако да избаласанирамо и расходе, 
да сви буду задовољни“, навео је Ћурић. 

Ћурић је навео да ће, уколико буде потребе, 
нови кредити бити искориштени за 
инвестициона улагања. 

„Град Требиње је задужен у складу са законом, 
у прошлој години били смо задужени са 10,24 
одсто, наредне године ће тај проценат бити још 
мањи. Ако буде потребе, ићи ћемо у задужења 
да бисмо улагали у инвестиције, за то очекујем 
подршку и опозиције“, истиче Ћурић. 

Циљ локалне власти, додаје, је повећање плата 
у јавном сектору и привреди на подручју града. 

„Од претходне године просјечна плата у 
Требињу је изнад 1.000 КМ, идемо у правом 
смјеру, потрошачка корпа је у међувремену 
значајно поскупјела, у наредном периоду треба 
ићи на повећање плата“, каже Ћурић. 

На данашњем засједању усвојен је извјештај о 
коришћењу средстава буџетске резерве за 
прошлу годину у износу од 3.000 КМ – на име 
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донаторских средстава у оквиру хуманитарне 
акције “С љубављу храбрим срцима“, са циљем 
набавке превозних средстава за дјецу са 
интелектуалним потешкоћама. 

Одборници су данас већином гласова усвојили 
и извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама 
Града Требиња на дан 31.12.2021. године, који 
износи 16.742.579, 41 КМ, од чега за главницу 
отпада 15.822.826,86 КМ а за камате 919.752,55 
КМ. 

„Град Требиње на дан 31.12.2021. године нема 
обавеза по издатим гаранцијама, а стопа 
задужености Града Требиња за 2021. годину је 
10,24%“, навео је Момир Шаренац, испред 
Одјељења за финансије Града Требиња. 

Након дуже расправе, одборници су већином 
гласова усвојили појединачне извјештаје о раду 
и резултатима финансијског пословања јавних 
установа и јавних предузећа чији је оснивач 
Град Требиње у 2021. години. 

Одборници су у наставку усвојили извјештај о 
раду Аграрног фонда Града Требиња за прошлу 
годину, одлуку о начину одржавања система за 
наводњавање на подручју Града Требиња, као и 
информацију о основним показатељима 
финансијског пословања привреде града 
Требиња у 2021. години. 

Усвојен је и извјештај о реализацији Плана 
имплементације Стратегије развоја града 
Требиња 2018-2027. године за 2021. годину. 

Скупштина је прекинула рад у поподневним 
часовима због недостатка кворума, а наставак 
ће бити заказан у наредних 15 дана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.05.2022. 

Градоначелник Требиња уприличио 
пријем за амбасадора Мађарске 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић угостио 
је данас његову екселенцију Кристијана Пошу, 
амбасадора Мађарске у БиХ, као и 
представника из одјела за економска питања у 
амбасади Душка Карегића. Састанку у Градској 
управи присуствовала је Слађана Скочајић, 
начелник градског Одјељења за културу, 
породицу, спорт и образовање. 

Званични представници су на данашњем 
састанку размијенили информације из више 
области – економије, пољопривреде и културе 
те разговарали о потенцијалним аспектима 
сарадње у наведеним областима. 
Градоначелник Ћурић упознао је амбасадора са 
капацитетима Требиња у области туризма, као и 
компаративним предностима које се огледају у 
добром географском положају нашег града, 
близини Јадрана, погодним климатским 
условима, капацитетима у области руралног 
туризма и доброј гастрономској понуди нашег 
краја. Градоначелник је амбасадору данас 
указао и на то да Требиње има важне стратешке 
и економске планове, а један од њих је и 
успостављање слободне зоне у Требињу, прве у 
Републици Српској, која ће домаћим, али и 
страним привредним субјектима бити посебно 
интересантна због различитих пословних 
погодности. 
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Изразивши захвалност за пријем у Градској 
управи, амбасадор Мађарске истакао је да 
постоји велики простор за сарадњу са 
Требињем, а посебну заинтересованост исказао 
је за област економије, финансија и банкарства, 
те културно повезивање са Требињем, као и 
успостављање ближих веза између Требиња и 
неког од мађарских градова. 

Као иницијални корак у сарадњи, амбасадор 
Поша и градоначелник Ћурић данас су 
разговарали и о догађају који ће Амбасада 
Мађарске, у сарадњи са Градом Требиње, 
организовати 2. јуна у Требињу. Како је данас 
речено, овом приликом биће уприличен 
културни програм (клавирски концерт), а 
догађају ће присуствовати амбасадори земаља 
из групе В4 (Пољска, Мађарска, Чешка и 
Словачка). Мађарски амбасадор ће се овом 
приликом састати са требињским студентима и 
посјетити Народну бибилиотеку Требиње, те ће 
бити одржан још један састанак са 
градоначелником Требиња и представницима 
Градске управе. О детаљима везано за догађај, 
јавност ће бити благовремено обавијештена. 

26.05.2022. 

У Требињу почео Међународни 
симпозијум пољопривредних наука 

„АгроРес 2022“ 
 

 

 

У Требињу је почео 11.  међународни 
симпозијум пољопривредних наука „АгроРес 

2022“ и 27. савјетовање инжењера 
пољопривреде Републике Српске, који су 
окупили око 200 учесника из Републике Српске-
БиХ, региона и свијета, који су пријавили око 170 
научних радова. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 
да у Стратегији развоја нашег града до 2027. 
године, пољопривреда, уз енергетику и 
туризам, заузима стратешку грану развоја, које 
су толико повезане да Требиње чине 
оптималним локалитетом који у догледној 
будућности тежи да постане најпожељнији мали 
град на Балкану. 

Он је истакао да свијет данас  тражи органску 
храну, чист ваздух и воду, природу која је 
очувана, а да туристи уз то желе да посјете 
мјеста чије улице и тргови имају душу и свједоче 
о прошлим временима, гостољубиве домаћине 
и врхунску услугу, што све то нуди Требиње. 

„Ако погледате пољопривредну производњу, 
иако је она у Требињу скромна, постоје 
оптимални услови за њено додатно развијање и 
унапређење. Преко 80 одсто обрадивих 
површина има техничку воду. У 2017. основан је 
Аграрни фонд који помаже на стотине 
пољопривредника. У оквиру њега дјелује и 
Херцеговачка кућа у којој можете да купите 
производе требињских домаћина.  Као наредни 
корак, од у Требињу ће од септембра почети са 
радом одјељење Пољопривредног факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву, са смјером 
агромедитеранске културе. Његовим 
отварањем заокружићемо једну цјелину важну 
за будући развој пољопривреде“, навео је 
Ћурић. 

Ћурић је свим учесницима симпозијума 
пожелио успјешан рад и поручио им да се током 
наредних дана осјећају као код своје куће. 

Министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске Борис 
Пашалић је истакао да је од значаја овакав вид 
окупљања и разговора са представницима 
академских заједница, који се труде да сва 
искуства и знања која имају примјене у пракси. 
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„Данас је и кључно питање да ли ћемо моћи да 
обезбиједимо довољно хране, да размотримо 
каква је ситуација у региону, овдје у 
Херцеговини. У фокусу симпозијума су свјетска 
криза и цијене хране, које су посљедица руско-
украјинксог сукоба. Републици Српској не 
пријети несташица хране, а не треба очекивати 
пад цијена, али ни значајнија поскупљења“, 
навео је Пашалић. 

Он је казао да Српска нема проблем са 
властитом производњом пшенице, а да исту 
увози  из Србије, Хрватске и Мађарске. 

Предсједник Организационог одбора 
симпозијума Бранимир Њежић, је навео да 
симпозијум има два фокуса: фокус младих 
студената који су презентовали радове и фокус 
на водеће стручњаке са других континената да 
би пренијели знања и искуства. 

„Предност Српске је доста очувана природна 
средина. Имамо капацитете да радимо на 
органској производњи“, казао је Њежић. 

Скуп, који се одржава у „Граду сунца“, трајаће 
три дана. 

Организатор симпозијума је Пољопривредни 
факултет Универзитета у Бањалуци. 

27.05.2022. 

Симболично на 88. годишњицу – 
Настављени радови на рестаурирању 

споменика Његошу и Дучићу 
 

 

Под надзором Комисије за заштиту културно-
историјских споменика и уз сагласност 
Републичког завода за заштиту културно-
историјског и природног насљеђа Српске, 
настављени су радови на рестаурирању 
споменика Петру II Петровићу Његошу и Јовану 
Дучићу – симболично на 88 годишњицу од дана 
када је „Његош постао Требињац“. 

Радови на рестаурирању обављају се уз стручни 
надзор надлежних из Републичког завода. 

Споменици су јутрос подигнути са постамената, 
а завршетак предвиђених радова, првенствено 
на споменику Дучићу, очекује се у наредних 
неколико дана. 

„Овим радовима се приступило по препоруци 
стручњака јер су споменици, посебно Његошев, 
изложени различитим спољним утицајима. 
Приступиће се чишћењу споменика од 
површинских наслага разних нечистоћа и 
микроорганизама. Биће обновљена слова на 
постаменту, а сва оштећења ће бити 
рестаурирана према форми, структури и боји. 
Биће изведена консолидација споменика, као и 
асептичка и хидрофобна заштита“, саопштено је 
из Градске управе. 

Претходно је, по препоруци стручних лица, а уз 
надзор надлежних институција, рестаурирана 
бронзана статуа Купидона у Градском парку 
„Јован Дучић“, која је шездесетих година 
прошлог вијека, вјероватно, урађена по узору на 
фотографију оригиналне статуе која је била од 
мермера, а која је оштећена послије Другог 
свјетског рата. Оригинална статуа била је поклон 
пјесника Јована Дучића, од које је сачувана само 
Купидонова глава, која се данас налази у Музеју 
Херцеговине. 

поменик Његошу је, такође, поклон пјесника 
Јована Дучића родном граду. Дјело је вајара 
Томе Росандића, а свечано је откривен 27. маја 
1934. године. Био је то први споменик у свијету 
посвећен великом Његошу. Током Одбрамбено-
отаџбинског рата, 6. јуна 1992. године, претпио 
је оштећења услијед непријатељског 
гранатирања уже градске зоне. 
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Споменик Јовану Дучићу постављен је 1997. 
године, а рад је Дринке Радовановић. 

27.05.2022. 

„Нaјбољи у агробизнису“ – Награда 
Граду Требињу на Новосадском сајму 

 

 

Град Требиње добитник  је признања “Најбољи 
у агробизнису“, као најуспјешнија локална 
заједница у подстицању агробизниса, на 
Новосадском сајму, међунариодном сајму 
пољопривреде, који се по 89. пут одржава у 
Новом Саду. 

„Награда је додијељена у оквиру манифестације 
‘Ноћ шампиона, а ово је велико признање за 
Град Требиње и развој пољопривреде на југу 
Српске“, рекао је за Радио Требиње Веселин 
Дутина, директор Аграрног фонда града 
Требиња. 

Награда на Међународном сајму 
пољопривреде у Новом Саду уручена је 
Дражену Бошковићу, замјенику градоначелника 
Требиња и Веселину Дутини, директору 
Аграрног фонда. 

 

 
 
 
 
 
 

30.05.2022. 

Представници Града Требиња на 
обиљежавању јубилеја Дома ученика 
“Милутин Миланковић” – Палилула 

 

 

Замјеник градончелника Дражен Бошковић, 
директор Дома ученика Требиње Миро Гредо и 
директор Аграрног фонда Веселин Дутина, на 
позив побратимске општине Палилула, 
присуствовали су обиљежавању 61 године од 
оснивања Дома ученика средњих школа 
“Милутин Миланковић” у Београду – општина 
Палилула. 

У оквиру обиљежавања приређен је пригодан 
умјетнички програм, а најбољим ученицима 
уручене су награде и признања. Обиљежавању 
су присуствовали и представници из Владе 
Републике Србије, министарстава, Града 
Београда, Општине Палилула, представници 
факултета, средњих и основних школа, као и 
домова ученика. 

Представници Требиња су овом приликом 
разговарали са начелником Општине Палилула 
Мирославом Ивановићем, а договорено је да се 
у наредних неколико недјеља организује 
састанак између представника локалних 
администрација Требиња и Палилуле.Такође, 
састанак је одржан и са директором Дома 
ученика у Палилули Ненадом Миленовићем. 
Како је речено, на састанку су разматране 
могућности сарадње између домова ученика 
Требиња и Палилуле. 
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30.05.2022. 

Отворено игралиште на Ложиони 

 

У насељу Ложиона вечерас је градоначелник 
Требиња Мирко Ћурић отворио новоизграђено 
модерно игралиште. Вриједност радова је око 
40.000 KМ. 

Према ријечима градоначелника Ћурића, циљ је 
да и у будућности и све остале мјесне заједнице 
добију слична игралишта али и да има што више 
дјеце да се играју на њима. 

„Надам се да ће ово игралиште користити свима 
и да ће се окупљати у што већем броју. 
Планирамо да наставимо са оваквим 
пројектима и у осталим мјесним заједницама, 
гдје то има потребе“, казао је Ћурић. 

Он је нагласио да је у плану да се сви спортски 
терени на подручју Требиња покрију видео 
надзором и освијетељени како би се могли 
користити и ноћу. 

Ћурић је истакао да је изградњу сличних 
игралишта помогли ЕРС, ХЕТ, Херцеговина 
путеви и друга јавна предузећа. 

Балша Мијановић и Сергеј Kандић, млади 
кошаркаши рекли су да је ово игралиште много 
боље и безбједније за игру, те да им је драго да 
ће сада моћи да играју кошарку на квалитетнији 
начин. 

Наташа Ратковић, мајка троје дјеце и мјештанин 
насеља Ложиона рекла је да је ово одлично за 

цијело насеље јер заједнички циљ свих нас да 
створимо дјеци што боље услове за одрастање. 

„Морамо да их одвојимо од рачунара и таблета 
и у руке им дамо лопте. Мислим да је овај 
баскет, као и сваки други спортски терен, права 
ствар за наш град и заједницу“, навела је 
Ратковић. 

31.05.2022. 

ЕЛоГе радионица – Ојачати капацитете 
локалних заједница и организација 

цивилног друштва 
 

 

У оквиру пројекта „Линк за сарадњу“, који 
проводи Агенција локалне демократије (ЛДА) 
Мостар, јуче је у Требињу одржана радионица 
под називом ЕЛоГе – Европска ознака за добру 
локалну управу. 

Пројекат промовише принципе одговорног 
управљања јединицама локалне самоуправе и 
има за циљ да ојача капацитете локалних 
заједница и организација цивилног друштва у 
провођењу партиципативних процеса, како би 
заједно идентификовали конкретне проблеме 
заједница и захваљујући партиципативном 
приступу, пронашли најоптималнија рјешења. 

Џенана Дедић, директор Агенције локалне 
демократије Мостар, која је лидер овог 
пројекта, каже да имају велику подршку 
Европске уније која финансира овај пројекат, 
али и велико је учешће Вијећа Европе чија се 



 
 

 

 23 

методологија у доброј мјери примјењује за све 
оно што је јако битно у овој радионици. 

“Пројекат траје три године и оно што ћемо 
радити подразумјева то да четири невладине 
организације: Агенција локалне демократије 
Мостара, Приједора и Завидовића и наш 
партнер Центар за развој Херцеговине Требиње, 
имплементирају ову активност у 12 градова 
Босне и Херцеговине, на начин да сваки од ових 
партнера укључује у активност свој град и још по 
два сусједна града која су географски блиска”, 
објашњава Дедић и додаје да ће пројекат 
садржати и одређене сегменте. 

“Један од њих је и ЕЛоГе, (Европска ознака за 
добру локалну управу) , што је методологија коју 
је развио Центар за експертизу Вијећа Европе и 
ми смо га по први пут довели у Босну и 
Херцеговину и 12 локалних самоуправа су на 
неки начин привилеговане, да буду прве у БиХ 
које ће имплементирати овај програм, а 
програм је самопроцјена локалних самоуправа, 
а темељи се на 12 принципа добре локалне 
управе, а све у сврху побољшања квалитета свог 
рада и услуге коју нуде својим грађанима”, 
додала је Дедић. 

Слађана Скочајић, начелник Одјељења за 
културу, породицу, спорт и образовање каже да 
Град Требиње као препознатљива јединица 
локалне самоуправе пружа отворена врата свим 
напредним иницијативама. 

“Ради се о пројекту који није кратког даха. Оно 
што је у њему веома важно је што су укључене и 
организације Цивилног друштва. Сматрамо да 
јединица локалне самоуправе не може 
напредовати ако немамо подршку широког 
градског миљеа кроз организације цивилног 
друштва. Град Требиње очекује да буде у самом 
врху од ових 12 јединица локалне самоуправе 
које учествују у овом пројекту и надамо се да 
ћемо резултате овог пројекта презентовати за 
три године”, истакла је Скочајић. 

Радионица је само почетак свих ставки које су 
планиране у оквиру пројекта. 

“Град Требиње је препознао значај овог 
пројекта, из разлога што постоји простор за 
унапређење сарадње са организацијама 
цивилног друштва. Та сарадња је на изузетно 
високом нивоу. Сигурно је значајно да озбиљно 
приступимо кроз овај пројекат, да би се идеје 
реализовале и препознале на што 
кивалитетнији начин и да се креирају најбоља 
рјешења за све проблеме“, казао је Дражен 
Бошковић, замјеник градоначелника Требиња. 

Слободан Вулешевић, извршни директор 
Центра за развој Херцеговине и организације 
која је партнер у пројекту – Линк за сарадњу је 
казао да је пројекат почео 1. јануара 2021. 
године, да траје три године и да га финансира 
Европска унија. 

31.05.2022. 

Наставак градске скупштине – 
Именован нови в.д. начелника 

Одјељења за финансије 
 

 

Одборници су усвојили и Приједлог сагласности 
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. 
Требиње за изградњу „Видиковца“ и уређење 
јавне површине. 

Начелник одјељења за просторно уређење у 
градској управи Ведран Фуртула појаснио је, да 
је непосредно  уз  Галерију „Бокић“предвиђена 
изградња видиковца, са којег ће посјетиоци 
имати панорамски поглед на ријеку 
Требишњицу. 
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„Циљ је да овај објекат постане још једна 
туристичка атракција нашег града. Предвиђена 
је изградња степеништа и фонтане, а вајар 
Миливоје Бокић је обећао једну скулптуру, која 
ће украсити овај објекат“, рекао је Фуртула. 

Скупштина је усвојила Одлуку о стављању ван 
снаге Олуке о приступању изради РП 
„Придворци – Нова болница“. 

Ведран Фуртула, начелник Одјељења за 
просторно уређење у градској управи је истакао 
да је разлог за доношење ове одлуке њено 
усклађивање са документацијом вишег реда. 
„Овдје је ријеч о просторно – правној 
документацији, а не рјешавању имовинских 
односа“, рекао је он. 

Фуртула је подсјетио да је на јавној 
презентацији Просторног плана Града Требиња, 
која је одржана прошле седмице, јавности 
представљена шира локација објекта нове 
болнице, чиме је потврђена намјера Града 
Требиња да се што прије крене у реализацију 
овог важног пројекта. 

„Током ове седмице биће обављен састанак на 
највишем нивоу, као би додатно укључили 
републичке јавне институције и како би овај 
пројекат, као што је и планирано, започели у 
љетним мјесецима ове године“, истакао је 
начелник Одјељења за просторно уређење у 
градској управи Ведран Фуртула. 

Одборници су без расправе усвојили и закључак 
о давању сагласности градоначелнику Града 
Требиња којим се овлашћује да закључи 
Споразум са ЈП „Путеви РС“ за наставак 
изградње западне обилазнице, закључак о 
давању сагласности градоначелнику Града 
Требиња којим се овлашћује да закључи 
Споразум са ЈП „Путеви РС“ за изградњу 
обилазнице Алексина Међа-Петрина-
Подгливље, као и извјештај о резултатима 
испитивања задовољства грађана у оквиру МЕГ 
пројекта. 

НОВИ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ФИНАНСИЈЕ 

Одборници су именовали Мају Сорајић за 
новог вршиоца дужности начелника Одјељења 
за финансије. 

Сорајићева је дипломирани економиста. 

 


