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Адреса: 
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Босна и Херцеговина 

 
Ел. пошта: 

grad@trebinje.rs.ba 
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+387 59 273 460 
Факс: 

+387 59 260 742 
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Показном вјежбом „Штит 2022“ 

обиљежен Међународни дан Цивилне 

заштите 
 

01.03.2022. 

 

 
 

Припадници Републичке управе Цивилне 

заштите данас су у Требињу извели показну 

вјежбу „Штит 2022“ поводом Међународног 

дана Цивилне заштите, у оквиру које су 

показали опремљеност у случају елементарне 

непогоде или природне катастрофе. 

Директор Републичке управе Цивилне заштите 

Милан Новитовић рекао је да су припадници 

система заштите и спасавања Републике Српске 

24 часа на располагању грађанима у таквим 

ситуацијама. 

Он је навео да су показали спасавање у води и из 

воде, активности ватрогасно-спасилачких 

јединица, активности хеликоптерске јединице 

МУП-а Републике Српске. 

„Грађани Републике Српске треба да имају 

повјерење и буду сигурни да ће припадници 

свих Служби Цивилне заштите адекватно 

одгворити у ситуацијама потреба за нашим 

активностима“, рекао је Новитовић. 

Градоначелник Tребиња Мирко Ћурић рекао је 

новинарима да су припадници Цивилне заштите 

спремни да помогну у случају потребе, а циљ је 

да се кадровски и материјално-технички ојачају 

јединице. 

Херцеговина је, каже, најугорженија што се тиче 

пожара, а неопходне су љестве за Tребиње, 

процијењене вриједности око милион КМ. 

„Упутили смо тај захтјев Влади Српске и 

Републичкој управи Цивилне заштите, 

очекујемо да ћемо наићи на подршку“, рекао је 

Ћурић и додао да је град уложио значајна 

средства у ватрогасни дом. 

Директор Јавне установе „Екологија и 

безбједност“ из Tребиња Стеван Бекан рекао је 

да је данас, између осталог, приказано 

спасавање на води на ријеци Tребишњици уз 

подршку хеликоптерског сервиса. 

Прије извођења вјежби, додијељена су признања 

заслужним појединцима и колективима. 

Требиње ће и ове године угостити 

дјецу са Косова и Метохије 
 

04.03.2022. 

 
 

Град Требиње ће и ове године бити домаћин 

дјеци са Kосова и Метохије, која ће боравити у 

Републици Српској од 25. јуна до 2. јула у 

оквиру пројекта „Спојимо дјецу са Kосова и 

Метохије и Републике Српске“. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 

након састанка са предсједником бањалучког 

Одбора за помоћ Србима на Kосову и Метохији 

Милорадом Арловом да жели да дјеца са 

Kосмета понесу лијепу слику из најјужнијег 

града Српске. 

„Желимо да дјеца са Kосова и Метохије опет 

стекну утисак да смо један народ, да овдје имају 

сигурност и да увијек могу да дођу, али и да 
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пренесу лијепу слику из Требиња“, рекао је 

Ћурић. 

Он је изразио захвалност родитељима из 

Требиња који су ранијих година угостили дјецу 

са Kосмета, те онима који ће то учинити и ове 

године. 

Ћурић је рекао да је град Требиње подржао и 

изградњу Дневног центра „Подржи ме – 9. 

јануар“ у Kосовској Митровици, истакавши 

важност тог пројекта. 

Арлов је рекао да ће ове године око 500 дјеце са 

Kосова и Метохије бити гости Требиња и још 

неколико градова Српске. 

Он је навео да ће Републику Српску посјетити 

дјеца из три основне школе из Kосовске 

Kаменице и дјеца са потешкоћама у развоју, као 

и дјеца из Глине и Баније чије су куће порушене 

током земљотреса 2020. године. 

„Ово је велика веза српског народа на Kосмету 

и Републици Српској. Ми јако добро разумијемо 

њихову муку која траје“, рекао је Арлов и 

захвалио свим породицама које ће угостити 

дјецу са Kосова у Требињу, али и осталим 

локалним заједницама у Српској. 

Он је додао да је до сада у овом пројекту 

учестовало око 5.000 ученика у 34 локалне 

заједнице, те позвао све да помогну опремање 

дневног центра за дјецу са потешкоћама у 

развоју „Подржи ме – 9. јануар“. 

Директор Основне школе „Вук Kараџић“ у 

Требињу Александар Вукановић рекао је да 

постоји велико интересовање ученика свих 

требињских основних школа да угосте вршњаке 

са Kосмета, те истакао да се радују њиховом 

доласку. 

Осим Требиња, домаћини дјеци са Kосова и 

Метохије ове године биће и Бијељина, Источно 

Сарајево, Градишка, Бањалука, Приједор и 

друге локалне заједнице у Српској. 

 

 

 

Требиње и Врњачка Бања договорили 

сарадњу из више области 
 

07.03.2022. 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић и 

делегација Врњачке Бање из Србије договорили 

су данас наставак сарадње ова два града у 

области туризма, пољопривреде, али и 

размјеном студената и ученика. 

Ћурић је након састанка у Градској управи рекао 

да је значајно то што Врњачка Бања на 

годишњем нивоу има милион ноћења, у односу 

на Требиње које има око 100.000 ноћења, те да 

то говори о томе да има простора да се размијене 

искуства у области туризма. 

Он је додао да ће Висока школа за туризам и 

хотелијерство у Требињу и Факултет за 

хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи у 

наредном периоду потписати споразуме о 

сарадњи, у области размјене студената. 

Kоординатор сарадње између Врњачке Бање и 

Требиња Жарко Марковић рекао је да су веома 

задовољни градом Требињем, те истакао да ће 

сарадња бити остварена између Туристичких 

организација ова два града, требињског 

Аграрног фонда и Kомисије за пољопривреду 

Врњачке Бање, као и размјеном студената и 

ученика. 
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Градоначелник им честитао Осми 

март – Пријем за Требињке које се 

баве пољопривредом и сточарством 
 

08.03.2022. 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

уприличио је поводом Осмог марта – 

Међународног дана жена пријем за 16 Требињки 

које се баве пољопривредном и сточарством, а 

које је Град у протеклом периоду помогао кроз 

програме самозапошљавања. 

Ћурић је том приликом дамама честитао 

празник, истичући да ће Град и у наредном 

периоду дати подршку свим женама 

предузетницима које желе да покрену сопствени 

бизнис. 

„Ово су храбре жене које се баве овим 

пословима који нису нимало лаки. Драго ми је 

што су оптимистичне, што су преузеле посао у 

своје руке и заједно са својим породицама 

стварају нову вриједност“, навео је Ћурић. 

Он је рекао да му је драго и што људи који су се 

запослили кроз програме Града и којима је 

пружена подршка кроз Аграрни фонт то цијене 

и што желе да проширују своју дјелатност. 

Требињка Бранка Мирдиња захвалила се 

градоначелнику Ћурићу на честитки, наводећи 

да са супругом и дјецом има мини фарму од 

седам крава. 

„Живимо и радимо у селу Тили на Зупцима. 

Почели смо све испочетка и помало се ширимо. 

Узели смо кредите, сналазили се, а добили смо и 

подршку Града“, рекла је Бранка. 

Она је позвала младе људе да се врате селу, да 

се баве пољопривредом, сточарством, 

пчеларством, воћарством, јер је село увијек било 

најбоље рјешење за све врсте криза које су се 

дешавале у свијету. 

Пољопривредно породично газдинство има и 

Боса Шишић из села До у Поповом пољу. 

Захваљујући подршци Града кроз програм 

самозапошљавања већ четири године ова 

породица која има четворо дјеце успјешно 

производи домаће производе, пласира их на 

тржиште и остварују приходе. 

„И раније смо се имали воће и поврће и 

дешавало би нам се да не можемо све да 

продамо. Сада тај дио рода прерађујемо и имамо 

додатне приходе. Током љета имамо и свој 

продајни објекат у селу“, рекла је Боса. 

Градоначелник подијелио руже 

требињским дамама 
 

08.03.2022. 

 

Градоначелник Мирко Ћурић и ове године 

одушевио је бројне Требињке у центру града 

којима је као мали знак пажње поводом 8. марта 

поклонио по ружу. 

Ћурић је руже поклонио и дамама које 

свакодневно раде на требињској пијаци. 
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Међународни жири – „Херцеговачка 

кућа“ најбоља прича о одрживом 

туризму у свијету 
 

11.03.2022. 

 

Град Требиње са Херцеговачком кућом 

побједник је избора – најбоља свјетска прича о 

одрживом туризму, а такмичење је одржано у 

оквиру „Green Destinations Story Awards – TOP 

100 SUSTAINABILITY STORIES“ 

Међународног сајма туризма „ИТБ 2022“ у 

Берлину. 

Задовољство не крије ни први човјек Требиња, 

градоначелник Мирко Ћурић, који поручује да 

је награда велики успјех цијеле локалне 

заједнице. 

„Желим да се захвалим свим запосленим у 

Херцеговачкој кући и онима који снабдијевају 

ову кућу. Наравно, да смо прижељкивали овакав 

успјех, али знамо каква је била конкуренција и 

ово је сигурно велики успјех и Требиња, 

требињске Туристичке организације и РС. Ово 

је додатни вјетар у леђа свима који су 

учествовали у пројекту и порука да тимски 

можемо да освојимо свијет. Сматрамо да 

корачамо правим корацима и доказујемо да оно 

што смо замислили – да будемо најпожељнији 

мали град на Балкану, то управо и доказујемо на 

најбољи начин“, рекао је на конференцији за 

новинаре градоначелник Ћурић. 

Успјех Херцеховачаке куће је од изузетног 

заначаја за туристичку промоцију нашег града, 

рекао је Жарко Вицо, самостални стручни 

сарадник у Туристичкој органиазцији Града 

Требиња. 

„Град Требиње је јасно опредијељен да прати 

стратешке циљеве, да од Требиња створимо још 

пожељнију  и значајнију туристичку 

дестинацију. Ова награда је свима наама изуетно 

задовољство и вјетар у леђа за даљи рад“, 

истакао је Вицо. 

Друго мјесто у оквиру категорије ”Локални 

ланци снабдијевања” освојио је Перу, а 

трећепласирана је Kанада. 

Веселин Дутина, директор Аграрног фонда 

града Требиња, у оквиру кога дјелује 

Херцеговачка кућа, истиче да је награда потврда 

великог труда да Херцеговчака кућа буде 

препознатљив бренд, при чему највеће заслуге 

припадају домаћим пољопривредним 

произвођачима. 

Међународни жири такмичења је Град Требиње, 

са Херцеговачком кућом претходно уврстио 

међу шест најбољих, у оквиру категорије 

“Локални ланци снабдиејвања”, у конкуренцији 

више од 200 апликаната. 

Ћурић, Шеранић: У овој години 

почиње изградња нове болнице, проф. 

др Пешко на челу тима за будуће 

кадрове 
 

14.03.2022. 

 

 

Изградња нове болнице у Требињу почеће у овој 

години и када се изгради биће најсавременија 

здравствена установа у овом дијелу Балкана, са 
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савременом медицинском опремом и новим 

кадровима, поручено је након састанка 

координационог тима за изградњу нове Болнице 

у нашем граду. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 

да ће се нова зграда Болнице изградити 

непосредно уз јужну обилазницу, на дијелу 

парцела према насељу Придворци, те да ће 

задовољити све потрребе које треба да има једна 

оваква установа. 

„Простираће се на површини од око 7.000 

метара квадратних, док ће сам објекат будуће 

болнице имати око 18.000 метара квадратних“, 

навео је Ћурић. 

Он се захвалио реномираном преофесору 

доктору Предрагу Пешку што је прихватио да 

буде дио координационог тима који ће бити 

задужен за кадровска питања будуће Болнице. 

Министар здравља и социјалне заштите Српске 

Ален Шеранић истакао је да је у току израда 

идејног пројекта будуће болнице који треба да 

буде завршен до краја маја, након чега ће бити 

познате све појединости попут тачних габарита 

објекта и просторног распореда. 

„Министарство ће у наредном периоду 

потписати споратум о сарадњи са Градом 

Требињем око изградње нове болнице како би 

свака страна знала своје обавезе јер је ријеч о 

великом капиталном објекту“, навео је 

Шеранић. 

Шеранић је навео да ће нова требињска болница 

има ургентни блок, поликлинички и дио за 

хирургију. 

Професор доктор Предраг Пешко рекао је да му 

је велико задовољство што ће бити дио тима 

Владе Републике Српске који ће бити задужен за 

изградњу нове болнице у Требињу. 

Он је истакао да је план по коме је замишљена 

нова болница на највећем свјетском нивоу са 

најбољом могућом технологијом. 

„Лично ћу се потрудити да технолошки дио 

прате адекватни кадрови. Болница ће имати 

ниво струке тако да пружа услуге и пацијентима 

из цијелог региона. Република је обезбиједила 

средства и надам се да ћемо успјети све што је 

замишљено. Ово је велика ствар за 

Херцеговину“, навео је Пешко. 

„Већ се расписала специјализација за 

васкуларну хирургију, затим ускоро иде и за 

неурохирурга. Не мора сваки пацијент са 

можданим ударом да се пребацује за Подгорицу 

или Бањалуку. Нова болница ће имати 

савремену ангиосалу и интервентне кардиологе 

јер се у Требињу годишње забиљежи и до 140 

инфаркта миокарда, затим скенер, магнет, 

мамографију. Спремићемо људе за све то“, 

поручио је Пешко. 

Затворени базен се отвара 25. априла: 

Ватерполо утакмица Србије и Црне 

Горе 
14.03.2022. 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

уприличио је данас радни састанак са Дејаном 

Савићем, селектором ватерполо репрезентације 

Србије и Ђуром Марићем, предсједником 

Пливачког ватерполо савеза Црне Горе на којем 

је договорено да репрезентације буду дио 

отварања овог великог пливачког комплекса у 

нашем граду, 25. априла. 

Ћурић је изразио задовољство због данашњег 

радног састанка и свих позитивних коментара 

које су упућене овом пројекту. 

„Знамо да су прошли читав свијет и зато нам је 

драгоцјено што овај пливачки комплекс 

оцијењују највишом оцјеном. Заједно ћемо 
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отворити овај базен 25. априла, а надам се да ће 

да буде на понос свих нас.  И рекреативно за све 

нас, али ми ћемо размишљати и о оном 

комерцијалном дијелу, да се долази у Требиње 

на припреме и да организујемо такмичења“, 

рекао је Ћурић. 

Према ријечима селектора Савића, сарадња са 

Градом Требињем је изузетна, а то ће бити и 

званично потврђено 25. априла отварањем 

базена. 

„Изузетно велики догађај и утакмица која ће се 

тај дан одиграти између репрезентација Србије 

и Црне Горе. Мислим да је то велики догађај за 

Требиње, али уопште и за популаризацију овог 

спорта који може бити база свим клубовима у 

окружењу, а којих има пуно. И наравно, базен 

може да користи у рекреативне сврхе и 

Требињци ће имати прилику да користе 

добробит воде и у лековита својства“, казао је 

Савић и додао да је базен по свим стандардима 

на високом нивоу. 

Са селектором репрезентације Србије се слаже и 

Ђуро Марић, предсједник Пливачког ватерполо 

савеза Црне Горе. 

„Одличан пливачки комплекс и надам се да ће 

сарадња коју смо покренули бити све боља и 

успјешнија на корист свих нас“, истакао је 

Марић. 

Градња слободне зоне у Требињу – 

Представљена искуства из Зрењанина 

и Пирота 
 

15.03.2022. 

 

 

Надлежна министарства и институције дали су 

сагласности и позитивна мишљења о почетку 

радова на првој слободној зони у Републици 

Српској која ће се градити у Требињу, о чему су 

у овом граду разговарали министар спољне 

трговине и економских односа у Савјету 

министара БиХ Сташа Кошарац, министар 

привреде и предузетништва РС Вјекослав 

Петричевић, те осталих надлежних 

министарстава из РС и ФБиХ и требињске 

градске управе. 

„Очекујемо да са државног нивоа добијемо 

сагласност у наредним данима, а одмах након 

тога расписујемо све процедуре из елабората 

који смо урадили, а на располагању нам је 

тренутно милион и 800.000 марака које је 

издвојила наша локална заједница и Влада 

Републике Српске како би се обезбиједила путна 

и сва остала неопходна инфраструктура“, 

појаснио је градоначелник Требиња Мирко 

Ћурић. 

Он је истакао да ће се одмах изналазити 

инвеститори у слободну зону који не морају 

бити странци, већ људи који послују и у 

Требињу, и у Републици Српској, БиХ, Србији, 

а свима ће бити понуђени исти услови какве 

нуде и други, чак и више, јер ће, како каже, 

близина лука Плоче и Бар, аеродроми у близини 

града, али и будући требињски аеродром бити 

компаративне предности. 

„Надам се да ће почетна површина од 10 хектара 

бити мала, па смо за будућност предвидјели 

површину од 100 хектара у власништву државе, 

односно града, како би се што више улагало у 

Требиње“, додао је градоначелник Ћурић. 

Истичући посвећеност градоначелника и 

градске администрације и за овај, али и друге 

послове када је у питању економија југа 

Републике Српске, министар Кошарац је казао 

да ће добијање требињског локалитета као 

слободна зона подразумијевати ангажман сва 

три нивоа власти, те улагање кроз подстицајне 

мјере. 

„То подразумијева и заједничко дјеловање с 

ентитетским структурама и иницијативе за 

измјену одређених закона, како бисмо 

заједнички, кроз примјере добрих пракси у 
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земљи и окружењу тражили одређена законска 

рјешења за олакшице привредним субјектима у 

слободним зонама“, казао је Кошарац, а 

обављање послова у слободним зонама, како је 

објаснио, подразумијева и пореске олакшице, 

једноставније царинске процедуре, а ту се може 

развијати и локална економија, запошљавати 

радна снага и сл. 

Министар привреде и предузетништва РС 

Вјекослав Петричевић напоменуо је да ово 

министарство стоји на располагању и код 

формирања заједничке радне групе с ресорним 

министарствима из Српске, ФБиХ и на нивоу 

Савјета министара. 

„Кроз заједнички рад ћемо интензивирати 

уклањање свих одређених баријера које нам 

стоје на путу како бисмо што прије дошли до 

првих инвестиција унутар слободних зона 

Републике Српске“, казао је министар 

Петричевић. 

Позитивна искуства из слободних зона у Србији, 

гдје постоји 15 слободних зона, са преко 200 

мултинационалних компанија које запошљавају 

близу 40.000 људи и остварују приходе преко 

пет милијарди евра, пренијели су на састанку у 

Требињу представници слободних зона Пирот и 

Зрењанин, Владан Стојановић и Јован 

Вукановић. 

Састанку у Требињу присуствовали су и 

представници Управе за индиректно 

опорезивање БиХ, Владе Брчко дистрикта, 

градских управа Требиња и Градишке, те 

општина Рудо и Братунац. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„За љепше Требиње“ – Преко 1.000 

грађана, волонтера и радника у 

великој акцији уређења града 
 

22.03.2022. 

 

 
 
Велика акција чишћења и уређења града, под 
називом „За љепше Требиње“, окупила је преко 
хиљаду грађана и волонтера из Требиња, а у акцији 
су активно учествовале и јавне установе и 
предузећа, као и запослени у Градској управи 
Требиње. 

Према ријечима градоначелника Требиња 

Мирка Ћурића, акције уређења града прерасле 

су у једну корисну и лијепу традицију, јер се већ 

годинама грађани на овај начин окупљају у 

настојању да градско језгро и приградска мјеста 

буду чистије и здравије средине за живот. 

„Преко хиљаду грађана подржало је ову акцију. 

Град Требиње сваке године издваја додатна 

средства како бисмо проширили зоне чишћења. 

Овдје су данас присутни и директори и ученици 

школа, који ће чистити своја дворишта. Наша је 

жеља да ћемо у будућности бити још бројнији у 

оваквим акцијама, а да ће нам град бити још 

чистији“, рекао је градоначелник Мирко Ћурић. 

Градоначелник је похвалио напоре свих 

учесника акције и истакао да Требињци и 

Требињке имају висок степен свијести када је у 

питању заштита и очување животне средине. 

Директор ЈУ „Екологија и безбједност“ Стеван 

Бекан је напоменуо да се комуналне службе, 
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установе и ватрогасна друштва свакодневно 

труде да наш град буде чист и уредан. 

“Ми смо позвали грађане Требиња у оној мјери 

колико то они могу да очисти свако око својих 

кућа и зграда. Ради се на простору цијелог града, 

а фоукс за волонтере су улази и излази из града, 

гдје смо примјетили да има много отпада – 

радиће се према Бањевцима и Горици, те у 

сеоским насељима, тако да је ово једна велика 

акција која ће много допринијети љепшем 

Требињу”, рекао је Бекан. 

Подршку акцији пружило је и Планинарско 

друштво „Вучји зуб“. Тања Томић Шкеро, 

дугогодишњи члан овога друштва, похвалила је 

напоре грађана и служби те истакла да се 

чланови Вучијег зуба редовно одазивају свим 

акцијама везано за уређење града и околних 

мјеста. 

Чланови Планинарског друштва „Вучији зуб“ 

упутили су данас апел грађанима да не одлажу 

грађевински материјал и кабасти отпад на 

дивљим депонијама, јер је Град Требиње један 

од ријектих градова који нуди бесплатан одвоз 

отпада. 

Град Требиње дио пројектa „Линк за 

сарадњу“ – Представници Града 

учествовали у ЕЛоГЕ форуму у 

Завидовићима 
 

22.03.2022. 

 

 

У оквиру пројекта „Јачање локалног учешћа и 

сарадње кроз партнерство јавних власти и 

организација цивилног друштва у Босни и 

Херцеговини – ЛИНК за сарадњу”, који се 

финансира из средстава Европске уније, одржан 

је први Форум организација цивилног друштва 

(ОЦД) и локалних власти у Јабланици. 

Поред представника међународне заједнице и 

донатора, Форуму су присуствовали и 

представници локалних власти и ОЦД-а из 

Мостара, Требиња, Невесиња, Новог Града, 

Приједора, Равног, Берковића, Завидовића, 

Костајнице, Маглаја, Јабланице и Жепча. 

У име Града Требиња сусрету представника 

локалних власти и цивилног друштва 

присуствовао је замјеник градоначелника 

Дражен Бошковић. 

Средишњи догађај Форума било је покретање 

ЕЛоГЕ програма у БиХ. Како је речено, програм 

ће се спроводити у 12 градова и општина, с 

циљем унапређења рада локалних самоуправа, и 

то у складу са начелима доброг демократског 

управљања. Прва ЕЛоГЕ акредитована 

платформа у БиХ, коју чине представници 

конзорција пројекта, биће на располагању свим 

градовима и општинама у процесу самопроцјене 

током наредних мјесеци. 

Ђанлука Вањини, шеф Секције операција за 

социјални развој, цивилно друштво и 

прекограничну сарадњу при Делегацији 

Европске уније у БиХ, истакао је важност 

сарадње између организација цивилног друштва 

и локалних власти. 

„Пут који води ка ефикасној локалној управи 

захтијева постојање дугорочне визије, 

фокусиране на искреном уважавању потреба 

грађана и пословног сектора. Изградња 

повјерења мора да буде приоритет. Јачање 

партиципативних процеса и стратешки приступ 

су два услова потребна за успјешну реформу“, 

рекао је Вањини. 

ЕЛоГе пројекат подразумијева мјерење учинка 

рада локалних самоуправа у односу на 12 

демократских начела. 
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„Преузимајући обавезу примјене ЕЛоГЕ 

стандарда, градови и општине у Босни и 

Херцеговини су сагласне да ће мјерити свој 

учинак у односу на сваки од 12 принципа,” рекао 

је програм менаџер из Стручног центра за добро 

управљање у Савјету Европе Најл Шерин. 

Позитивна искуства о ЕлоГЕ програму у 

Сјеверној Македонији и Хрватској са 

учесницима Форума подијелила је и Антонела 

Валморбида из Европске асоцијације за локалну 

демократију (АЛДА). 

Иначе, пројекат „ЛИНК за сарадњу“ почео је 

2021. године и траје до 2023. године. Циљ 

пројекта је јачање капацитета и сарадње између 

локалних власти и цивилног друштва, те 

заједничко рјешавање специфичних проблема. 

Носилац пројекта је Мостар, а партнери су: 

Агенција локалне демократије Завидовићи, 

Агенција локалне демократије Приједор, Центар 

за развој Херцеговине (ЦРХ) из Требиња, АЛДА 

– Европска асоцијација за локалну демократију 

и АЛДА Скопље као придружени партнер. 

Вриједност пројекта исноси преко 540.000 евра, 

од чега је Европска унија обезбиједила преко 

490.000 евра бесповратних средстава. 

Почела реализација пројекта „1.000 

платана за љепше Требиње“ 
 

23.03.2022. 

 

Нови пројекат под називом „Хиљаду платана за 

љепше Требиње“ презентован је данас 

привредницима, инвеститорима и 

представницима градских одјељења. Планска 

садња биће проведена у наредне три године, а 

подразумијева садњу парковских садница 

платана, као и других аутохтоних и 

медитеранских врста. 

Презентацију је организовало Одјељење за 

просотрно уређење. 

Посађена стабла и дрвореди биће у највећем 

броју стабла платана, а поред њих град ће у 

будућности красити и палме, те сличне 

медитеранске и аутохтоне саднице. 

Према плану, сва стабла биће идентификована 

као својеврсно материјално добро града 

Требиња, те ће као такви бити под адекватном 

заштитом и континуираним и стручним 

одржавањем од стране надлежног Комуналног 

предузећа, за шта ће бити издвојена средства из 

градског буџета. 

Осим тога, пројектом ће и грађанима Требиња 

бити понуђено да своја постојећа дворишта или 

јавне површине обогате стаблима платана, 

палми… 

„С обзиром на то да се у најскорије вријеме град 

интензивно развија, неопходно је оплеменити 

јавне површине и то садњом дрвореда, 

постављањем новог градског мобилијара, 

изградњом подземних контејнера. Осим тога, 

градска расвјета, корпе за смеће и остали 

градски мобилијар треба бити унифициран, а 

план је и да се додатно уреде и градска ђечија 

игралишта. Дакле, фокус ће бити прије свега на 

увећању биљног фундуса како би град Требиње 

поред актуелне урбанизације задржао и 

оправдао епитет који му се приписује ‘Град 

сунца, вина и платана’, томе желимо да дамо 

пуни смисао“, истичу из Одjељења за просторно 

уређење. 

Акција 1.000 платана је симболичан назив, а 

односиће се на планску садњу у систему 

зеленила града Требиња гдје год се створе 

услови за то у наредном трогодишњем периоду. 

„За стабло платана смо се одлучили прије свега 

што зато што је платан заштитни симбол града, 

ради се о горостасном стаблу намијењеном за 

монументална мјеста, дрво је велике отпорности 

и платани су веома погодни за озелењавање 
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појаса уз водотокове што ће нам у будућности 

бити веома важно“, рекла је током презентације 

биолог Јелена Ћук из Одјељења за стамбено-

комуналне послове. 

Овом садњом створиће се основа око које ће се 

груписати све остало зеленило града. Касније ће 

бити лакше ову матрицу допуњавати пољским 

јасеном, јабланом и врбама уз водотокове. 

„Овај план осим платана предвиђа садњу што 

више аутохтоних врста попут кошћеле, црнике, 

чемпреса, а градско зеленило треба обогатити и 

са цвјетним врстама као што су магнолија, 

јапанска трешња и сл.“ напоменула је Перса 

Алексић из предузећа Комунално а.д. 

Архитекта Тијана Марић из Одјељења за 

просторно уређење нагласила је да је потребно 

узети у обзир убрзану градњу објеката 

колективног становања, те с тим у вези 

адекватно задовољити и потребу за развојем 

јавних зелених површина. 

Према њеним ријечима, извршена је набавка 

првих 30 садница платана, а у току је садња на 

више различитих локалитета широм града 

Требиња. 

Пројекат је подржало предузеће Финест д.о.о. 

Требиње. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 

да осим што се наставља са озелењавањем града, 

креће и опсежна акција проширења градског 

зеленила. 

„Захваљујем се свима који ће учествовати у 

овом пројекту како из Градске управе и јавних 

предузећа тако и приватницима који су већ 

пружили подршку овом пројекту. Очекујемо и 

од грађана да се придруже идеји садње хиљаду 

стабала у наредном периоду. Отворени смо за 

све приједлоге грађана, а градски буџет је и за 

ову намјену на располагању њиховим 

приједлозима“, навео је Ћурић. 

Он је додао да се са садњом првих 30 садница 

креће већ данас, а да слиједе и интервенције на 

системима за наводњавање, успостављању 

адекватног кориштења техничке воде у самом 

центру града. 

„Када су у питању додатне зелене оазе које ће 

бити обухваћене садњом познато је да смо 

донијели одлуку да се откупи локација у насељу 

Хрупјела како би планирани парк у овом насељу 

био проширен. Тако да смо осим зелених 

површина опредијељени да наставимо са 

уређењем дјечијих игралишта, мањих паркова и 

урбаних зелених простора. Посебно смо 

поносни на градски парк у Требињу јер је 

ријеткост у региону да један град у самом центру 

града има зелену површину на чак 28.000 

квадратних метара и овај пројекат је заправо 

наставак идеје нашег пјесника Јована Дучића“, 

истакао је Ћурић. 

Директор Комуналног Милан Мандрапа истакао 

је да Требиње као туристичко мјесто мора да 

води рачуна о сваком детаљу и из тог разлога је 

овај пројекат изузетно важан. 

„Прије свега, наш план је да комплетно градско 

зеленило у ужем и ширем центру града 

повежемо са приоградским зонама. Платани ће 

бити сађени од Аранђелова до манастира 

Тврдош и веома је важно да садимо уз 

водотокове због тога што се Требиње налази на 

географском простору који је изложен јаким 

источним и сјеверним вјетровима који неријетко 

праве значајну штету и из тог разлога овим 

платанима односно дроредима и алејама ћемо 

добити адекватно вјетрозаштиту нашег 

подручја“, навео је Мандрапа. 

Он је додао да ће се псебна пажња посветити 

сјеверном прилазу граду, који је недавно и 

освијетљен. 

„Управо тај дио биће идеалан за својеврсан 

панорамски предио ког желимо да додатно да 

оплеменимо гдје би наши гости али и ми као 

становници овог града могли да уживамо у 

једном прелијепом панорамском погледу на 

град“, нагласио је Мандрапа. 

Начелник Одјељења за комунално-инспекцијске 

послове Спасоје Радовић казао је да се у 

посљедње вријеме актуелни радови на 

шеталиштима и тротоарима у самом центру 

града. 

Према Радовићевим ријечима, на адресу 

одјељења стигле су сугестије грађана да се 
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ријеше системи коријена бројних стабала у 

ужем центру града који онемогућавају несметан 

пролаз пјешака тротоарима. 

Он је додао да се ових дана у потпуности уређује 

и простор Блаца који ће бити додатно уређен и 

доведен у функционално стање, гдје ће бити 

креиран својеврсан парк који се налази уз саму 

обалу ријеке Требишњице. 

Након презентације пројекта „Хиљаду платана 

за љепше Требиње“ извршена је симболична 

садња три стабла платана на локацији поред 

Аутобуске станице. 

Град Требиње дио МЕГ2 пројекта – 

Међу шест локалних самоуправа по 

квалитету пружања јавних и 

комуналних услуга 
 

23.03.2022. 

 

Град Требиње се успјешно кандидовао за учешће у 
МЕГ2 пројeкту и налази се међу 21 локалном 
заједницом у БиХ која ће учествовати у пројектим 
активностима. 

Овим поводом, у Градској управи Требиње 

данас је одржана промоција резултата прве 

евалуације квалитета рада и услуга Градске 

управе, коју је спровео независни евалуациони 

тим пројекта. 

Према показатељима који су представљени, 

Требиње се високо рангирало и тренутно се 

налази међу првих шест локалних самоуправа 

по квалитету пружања услуга. 

Поводом учешћа Требиња у МЕГ2 пројекту, 

градоначелник Мирко Ћурић је изразио 

задовољство, истичући да Градска управа 

Требиње има тим квалификованих и стручних 

људи који ће радити на свим пројектним 

задацима заједно са грађанима Требиња, чије је 

посредно и непосредно учешће у пројекту 

такође изузетно важно, а све са циљем да се 

испуне захтјеви и оствари најбољи резултат рада 

Градске управе. 

Презентацији су присуствовали представници 

градске власти, представници клубова 

одборника у локалном парламенту те друга 

заинтересована лица. 

МЕГ2 пројекат је усмјерен на унапређење рада 

и квалитета услуга локалне самоуправе, као и 

квалитета комуналних услуга, а састоји се од три 

компоненте, и то: усклађивање јавних политика 

и регулативних оквира на вишим 

институционалним нивоима, рад са локалним 

управама и рад у области водоснабдијевања. 

Укупна вриједност МЕГ пројекта је 22 милиона 

KM. Прва компонента пројекта је већ завршена, 

док је друга започета 2021. године и траје до 

2023. године. Цјелокупни пројекат проводиће се 

до 2025. године 

Пројекат спроводи Развојни програм 

Уједнињених нација (УНДП), а финансира се из 

средстава владa Швajцарске, Шведске и Чешке. 

Скупштина града Требиња усвојила 

годишњи план рада градоначелника и 

Градске управе за ову годину 
 

28.03.2022. 
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Скупштина града Требиња данас /28.3.2022./ је 

усвојила и годишњи план рада градоначелника 

и Градске управе Требиња за 2022. годину. 

Уводне напомене дао је Дражен Бошковић, 

замјеник градоначелника Требиња. 

Он је, између осталог, навео да је буџет за ову 

годину највећи у историји Требиња, гдје је за 

капиталне инвестиције и инвестиционе 

пројекте  у овој години планирано око 11 

милиона КМ. 

„Очекује се реализација већег броја развојних 

пројеката и капиталних инвестиција у овој 

години, а међу значајнијим су наставак 

рехабилитације Старог града, наставак изградње 

Духовног центра Мркоњићи- фаза 2, 

реконструкција градских улица и оборинске 

канализације“, навео је Ведран Фуртула, 

начелник Одјељења за урбанизам и просторно 

уређење у градској управи. 

Говорећи у инвестицијама у овој години, 

Фуртула је напоменуо да се у овој години 

очекује постављање рефлектора на стадиону 

Полице, наставак изградње Дневног центра за 

дјецу и омладину са потешкоћама у развоју, 

изградња дјечијих игралишта, као и  радови на 

инфраструктури за нову болницу. 

Фуртула је прецизирао да ће ове седмице бити 

расписан тендер за  главни пројекат за Аеродром 

Требиње, а у плану је настављање изградње 

система водоснабдијевања и система за 

наводњавање, као и изградња саобраћајница и 

инфраструктурно опремање земљишта у новим 

урбаним зонама, спортска инфраструкутра, 

бициклистичке стазе, дјечија игралишта и 

спортски терени, инфраструктура – руралне и 

градске мјесне заједнице и још много тога. 

Опозициони одборници затражили већу 

подршку за социјално угрожене и борачке 

категорије. 

Одборници су данас усвојили и извјештај о 

остваривању Програма рада Скупштине за 

период октобар-децембар прошле године, са 

годишњим извјештајем о раду радних тијела. 

Усвојен је и Извјештај о раду градоначелника и 

градске управе Требиња за прошлу годину. 

Скупштина Града Требиња већином гласова 

усвојила је појединачне програме рада јавних 

установа и јавних предузећа чији је оснивач 

Град Требиње за 2022. годину. 

У наставку Сједнице /29.3.2022./ одборници 

су, између осталог, усвојили и Програм 

располагања пољопривредним земљиштем на 

подручју града Требиња за период од 1.1.2022. 

до 31.12.2022. године, Приједлог одлуке о 

расписивању јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Града 

Требиња путем прибављања писаних понуда, 

као и Приједлог сагласности на нацрт уговора о 

регулисању међусобних односа. 

Такође, одборници су усвојили и Приједлог 

одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте, 

Одлуку о просјечним јединичним цијенама 

радова комуналне и друге јавне инфраструктуре 

и уређење јавних површина и Одлуку о висини 

накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта. 

На сједници Скупштине града Требиња 

именовани су чланови комисија за примопредају 

дужности, чланови одбора за ревизију и чланови 

управног одбора јавних установа и предузећа 

чији је оснивач Град Требиње. 

Скупштина града Требиња усвојила Програм рада 

Аграрног фонда за ову годину 

Програм рада Аграрног фонда Града Требиња за 

2022. усвојен је већином гласова, након 

двочасовне расправе, у наставку 11. сједнице 

Скупштине града Требиња. 

Веселин Дутина, директор Аграрног фонда је 

навео да је буџет овог фонда за 2022. годину 

пројектован на 1 962 300 КМ, што је повећање 

од 15,59 одсто у односу на 2021. годину. 

„Из буџета града Требиња се финансира 1 175 

900 КМ док су властити приходи, од обављања 

дјелатности, са 650 000 марака колико су били 

прошле године, пројектовани на 730 000 КМ и 

то је повећање у износу од 12,31%“, рекао је 

Дутина. 
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Он је додао да је пола милиона КМ планирано за 

откуп производа кроз продајне објекте 

Херцеговачке куће и откупних станица-

хладњача те да је из буџета града Требиња у 

2022. години планирано 245 000 марака за развој 

пољопривреде, кроз осам програма, међу којима 

је и опремање објекта Херцеговачке куће у 

Београду, који би требало да буде отворен у овој 

години. 

„Међу планираних осам програма подршке 

пољопривреди су отварање објекта 

Херцеговачке куће у Београду, програми 

подршке инвестицијама у производњи и 

преради породичних пољопривредних 

газдинстава, унапређењу инфраструктуре у 

рурална подручја, подршке развоју воћарске, 

виноградарске, пластеничке и сточарске 

производње, програми привођења земљишта 

култури и производње и додјеле садница воћа, 

развоја у сектору пчеларства, програм додјеле 

пчеларских пакета, програм подршке 

Удружењима корисника вода за наводњавање“, 

казао је дирекор Аграрног фонда. 

Од укупног износа властитих прихода, додаје, 

650 000 марака планира се за набавку роба за 

продајне објекте којима газдује Аграрни фонд. 

„Укупан износ за капитална улагања у буџету за 

2022. годину планиран је на 100 000 КМ, од тога 

50 000 КМ из буџета града Требиња планирано 

је за завршетак једног плаца који ће бити база за 

пољопривредну механизацију, али и 

складиштење репроматеријала за систем за 

наводњавање“, рекао је Дутина. 

Подсјетивши да Аграрни фонд своју делатност 

проводи у објектима Херцеговачке и Крајишке 

куће, расаднику у Придворцима, откупним 

станицама – хладњачама и објекту „Трећа доб“, 

Дутина је казао да Град Требиње, кроз 

продавницу „Трећа доб“, субвенционише 

продајне цијене – разлику између продајне 

цијене за пензионере и стварне продајне цијене 

у износу од 25% до 50% у зависности од 

пензионерске категорије, за шта је планирано 

140 000 КМ. 

Директор Аграрног фонда Града Требиња је 

истакао да у 2022. години фонд планира да 

отпочне прикључење корисника на систем за 

наводњавање Требињског и Петровог поља те 

Зубачког платоа, у које су значајна средства у 

протеклом периоду уложили Министарство 

пољопривреде, Град Требиње и Хидроелектране 

на Требишњици. 

Дражен Бошковић, замјеник градоначелника 

Требиња истакао је да би требало мотивисати 

што више младих људи да се баве 

пољопривредом , али и постојеће 

пољопривредне произвођаче – да још више раде. 

„Ми бисмо требали заједнички да радимо на 

томе да Аграрни фонд расте и развија се, као и 

сваки пољопривредни произвођач. Истакао бих 

препознатљивост града Требиња као локалне 

заједнице која има шта да понуди како у 

пољопривреди, тако и у туристичкој понуди са 

којом је Херцеговачка кућа уско повезана. 

Бројни важни актери регионалног туристичког 

тржишта заинтересовани су да примјене бренд 

Херцеговачке куће“, рекао је Бошковић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


