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Импресум: 

„Билтен Града Требиња“ 
је електронски информатор 

Градске управе Требиње. 
Излази мјесечно. 

Билтен припрема Стручна служба 
Градоначелника. 

 
Адреса: 

Вука Караџића бр. 2 
Требиње 89 101 

Босна и Херцеговина 
 

Ел. пошта: 
grad@trebinje.rs.ba 

 
Телефон: 

+387 59 273 460 
 

Факс: 
+387 59 260 742 

 
http://www.trebinje.rs.ba 
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04.10.2022. 

Обиљежено 78 година од ослобођења 

Требиња у Другом свјетском рату 

 

 

Полагањем вијенаца и цвијећа на Споменик 

борцима палим у борби против фашизма од 

1941-1945. године данас је у Требињу обиљежен 

4. октобар Дан ослобођења Требиња у Другом 

свјетском рату. 

Са овог мјеста је поручено да антифашизам и 

борба за хуманији и праведнији свијет не могу 

нити смију имати алтернативу. 

Рајко Ћапин, предсједник СУБНОР-а је истакао 

да су борци пали у борби против фашизма 

створили слободу и вјеру у боље сутра. 

Напоменуо је да је Требиње поносно на преко 

4.500 бораца, који су учествовали у НОР-у, од 

којих је било 12 народних хероја и преко 200 

носилаца партизанске споменице. 

„Широм ратишта Југославије живот је изгубило 

819 бораца са подруча Требиња док су ратни 

вихор и злочиначка рука однијели 874 живота 

недужних грађана“, рекао је Ћапин. 

Додао је да је неопходно младим људима 

умјесто говора мржње, нетрпељивости, 

нетолеранције и неразумијевања сваке врсте, 

понудити алтернативу. 

Након дводневних борби, 4. октобра 1944. 

године, борци славних партизанских јединица у 

оквиру Десете херцеговачке и Друге 

далматинске бригаде, ослободили су Требиње. 

Цвијеће на споменик борцима палим у борби 

против фашизма, положиле су делегације 

СУБНОР-а, Града Требиња, Социјалистичке 

партије, УАБНОР-а из Стоца и Мостара те 

потомци и поштоваоци жртава фашизма. 

05.10.2022. 

Малишани на пријему код градоначелника 

Требиња 

 

 

 

Поводом обиљежавања Дјечије недјеље, 

градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

организовао je пријем за дјецу из требињских 

вртића, нижих разреда основних школа и 

Удружења дјеце и омладине са потешкоћама у 

развоју „Сунце нам је заједничко“. 

Овом приликом, градоначелник је истакао да 

наши најмлађи чланови друштва заслужују пуну 

пажњу током свих 365 дана у години. 

„Данас смо чули разне рецитације и пјесме. 

Дјеца су међусобно дијелила поклоне. Треба да 

учимо од њих, да не мислимо само на себе и да 

дијелимо с другима. И ми одрасли треба да да се 

радујемо, волимо и да цијенимо породицу“, 

рекао је градоначелник. 

Ћурић је подијелио и пригодне поклоне у виду 

материјала за бојење, писање и цртање, те 

напоменуо да Град Требиње проводи различите 

програме подршке дјеци, посебно школарцима. 

„У току је Јавни позив Града Требиња за 

расподјелу новчаних средстава за помоћ дјеци 

из подручних одјељења основних школа и дјеци 
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која живе у руралним подручјима а немају 

подручно одјељење основне школе у мјесту 

пребивалишта. Наш интерес је да се не гасе 

школе и да руралне средине остану насељене. 

Оно што смо примјетили је да су се одређене 

породице из града, које су раније жевјеле као 

подстанари, вратиле у рурална подручја. Они се 

баве пољопривредом и то нам је драго“, рекао је 

Ћурић. 

У оквиру овогодишњег обиљежавања Дјечије 

недјеље, сутра ће у Културном центру Требиње, 

у 9.00 часова, бити отворена изложба слика 

Удружења дјеце и омладине са потешкоћама у 

развоју „Сунце нам је заједничко“. 

 

12.10.2022. 

Асфалт стигао и у село Домашево на 

Љубомиру 

У селу Домашево на Љубомиру данас је 

асфалтирано 800 метара локалног пута до 

тамошње цркве. 

Радове је финансирала Градска управа, а 

извођач је предузеће Херцеговина путеви. 

Према ријечима Мирослава Кашиковића, 

предсједника Мјесне заједнице „Љубомир“ до 

реализације овог пројекта дошло је на приједлог 

ове мјесне заједнице. 

„У своје и у име мјештана Домашева, 

захваљујемо Градској управи и градоначелнику 

Мирку Ћурићу на ријешењу нашег 

дугогодишњег проблема, јер је овим 

макадамским путем, у зимском периоду, било 

готово немогуће доћи до цркве. Савјет наше 

мјесне заједнице је упутио захтјев ка Градској 

управи, који је веома брзо и одобрен, што нас је 

све веома обрадовало, јер је, ево, асфалт стигао 

и у задње село на Љубомиру“, навео је 

Кашиковић. 

Из Градске управе је раније саопштено да ће у 

оквиру уређења сеоских подручја бити 

асфалтиран пут до сваке сеоске цркве. 

13.10.2022. 

Требиње једна од локалних самоуправа БиХ 

које учествују у студијској посјети Пољској 

 

 

Представници Града Требиња учествују у 

студијској Пољској која се одржава под радним 

називом „Прекогранична сарадња за јачање 

потенцијала раста – институције и алати“. 

Ријеч је о посјети државних службеника БиХ 

локалним заједницама и институцијама у 

Пољској, а делегацију БиХ чини 4 представника 

– из Мостара, Стоца и Требиња. 

Овим поводом, чланови делегације БиХ, међу 

којима је и начелник Одјељења за туризам, 

пољопривреду и предузетништво Града 

Требиња Бојан Вучуревић, посјетили су 

амбасаду БИХ у Варшави те се састали 

амбасадором БиХ Ковиљком Шпирић. 

Састанци су одржани и са представницима 

локалних институција – Центра за развој 

креативних идеја Таргова, Пољске агенција за 

инвестиције и трговину, Развојне агенција 
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Мазовске регије, Туристичке организације 

Пољске и Центра за источне студије. 

Делегација БиХ ће у остатку програма посјетити 

град Катовице и тамошњу градску управу као и 

туристичку организацију Шлеске регије, а 

последњи дан биће посвећен прекограничној 

сарадњи када ће бити уприличена и посјета 

граду Ћешину, на чијем челу су чак два 

градоначелника – чешки и пољски, јер град лежи 

на ријеци која га дијели на два дијела. 

Цјелокупну посјету организује Пољски 

институт за међународне односе у Варшави, уз 

подршку Међународног фонда Вишеград. 

17.10.2022. 

Град Требиње завршио ресертификацију за 

БФЦ сертификат – Испуњеност услова 91 

одсто! 

 

 

Град Требиње је успјешно завршио процес 

ресертификације за БФЦ сертификат, који је 

уручен градоначелнику Мирку Ћурићу на 

Међународној конференцији „CORE Days 

2022“, која се одржава у Дубровнику, чиме се 

наша локална заједница још једном показала као 

мјесто са повољним пословним окружењем у 

југоисточној Европи. 

Ћурић је истакао да је овога пута испуњеност 

неопходних услова од стране Града Требиња 

био 91 одсто, што је више него добар резултат, с 

обзиром на то да је било неопходно испунити 

бројне захтјеве који се односе на рад 

администрације и унапријеђена комуникације са 

привредницима и грађанима. 

„Поносан сам на тим људи из Градске управе 

који су успјешно изнијели један овако значајан 

пројекат за нас. Први пут смо сертификат 

добили прије три године и од тада се, по оцјени 

стручних људи који су пратили наше 

активности, види значајан успјех и напредак  у 

остваривању предвиђених програмских 

активности. Вјерујем да ћемо у наредном 

трогодишњем периоду остварити и додатни 

напредак“, навео је Ћурић. 

 

БФЦ програм сертификације  

Програм сертификације повољног пословног 

окружења у југоисточној Европи је јединствен 

регионални програм за унапређење 

конкурентности локалних самоуправа, који се 

спроводи у БиХ-Републици Српској, Србији, 

Хрватској, Македонији и Црној Гори. 

Привредна комора Републике Српске је 

технички секретаријат, задужена за реализацију 

БФЦ сертификације у Републици Српској. 

Овај програм намијењен је градовима и 

општинама који имају одговарајуће капацитете, 

стратешки су опредијељени да унаприједе 

привредни амбијент, подстакну развој локане 

економије и привуку инвестиције. 

Циљ Коморе је да кроз спровођење програма 

БФЦ сертификације подржи активно учешће 

привреде у раду локалне самоуправе, 

дефинисању стратешких циљева локалног 

економског развоја и заједнички рад на њиховом 

остваривању. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 7 

18.10.2022. 

 

Унапређење стратегије управљања чврстим 

отпадом кроз добре праксе ЕУ 

 

 
 
Данас је у Требињу у организацији Града Требиња, у 
оквиру пројекта „Прекогранична иницијатива за 
заштиту животне средине” завршен дводневни 
семинар на тему добре праксе ЕУ у погледу систем 
управљања чврстим отпадом. Семинар је одржан за 
представнике институција надлежних за очување 
животне средине, комуналних и инспекцијских 
служби и комуналних предузећа Требиња и 
Никшића, у циљу јачања њихових капацитета и 
унапређења прекограничне сарадње у овој области. 

Семинару је присуствовало 20 представника 

поменутих институција, који су имали прилику 

стицати нова знања о доброј пракси у ЕУ у 

систему управљања чврстим отпадом на 

примјеру Републике Хрватске, новом приступу 

у производњи с циљем избјегавања настанка 

отпада, интегралном одрживом управљању 

отпадом, биолошким и термичким третманима 

отпада, и сл. 

Предавачи су били доц. др Драгана Нешковић 

Маркић са Факултета здравствених наука 

Паневропског универзитета АПЕИРОН и доц. 

др Драженко Бјелић са Технолошког факултета 

Универзитета у Бања Луци. 

„На семинару смо истакли примјере добре 

праксе у управљању отпадом у ЕУ,  представили 

принципе циркуларне економије, као и изазове 

са којима се сусрећу Босна и Херцеговина и 

Црна Гора у току транзиције ка циркуларној 

економији.“ – истакла је Драгана Нешковић 

Маркић. Такође је додала и то да су учесницима 

представљени нови приступи у производњи с 

циљем избјегавања отпада као и принципи 

интегралног управљања отпадом. 

Један од учесника се осврнуо на тематику 

предавања рекавши: „Уз развој 

индустрализације, данашању популацију и 

планету Земљу највише забрињава управо отпад 

и како га на најбољи начин искористити. Као 

што смо могли чути на овом семинару, најбољи 

примјер управљања отпадом у нашем окружењу 

је Република Хрватска. Било би пожељно што 

интензивније радити на подизању свијести 

становништва, селективно одлагати отпад, 

користити га као гориво и поново га 

употријебити, односно рециклирати.“ 

Пројекат „Прекогранична иницијатива за 

заштиту животне средине” има за циљ јачање 

капацитета институција које се баве заштитом 

животне средине и информисање становништва 

о значају унапређивања система управљања 

чврстим отпадом и усклађивања са стандардима 

Европске уније у овој области, а реализује га 

Град Требиње у партнерству са организацијом 

ФОРС Монтенегро и Комуналним предузећем 

из Никшића. Пројекат се спроводи у Требињу и 

Никшићу. 

Пројекат финансира Европска унија 

посредством Делегације Европске уније у Босни 

и Херцеговини, у оквиру ИПА Програма 

прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – 

Црна Гора 2014-2020. Укупна вриједност 

пројекта износи нешто преко 584.000 евра, од 

чега је Европска унија обезбиједила скоро 

317.000 евра бесповратних средстава. 

Вриједност пројекта за Требиње износи око 

178.000 евра, од чега Европска унија финансира 

преко 96.000 евра, док је суфинансирање у 

износу око 82.000 евра обезбиједио Град 

Требиње. 
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20.10.2022. 

Почела изградња новог азила за псе 

 

 

У Згоњеву код Требиња почела је изградња 

новог азила за псе са пратећим објектима, коју 

заједнички финансирају британска организација 

за помоћ животињама „Network for Animals“ и 

Град Требиње са око 510.000 КМ. 

Почетак радова озваничили су градоначелник 

Требиња Мирко Ћурић и начелник Одјељења за 

комунално-инспекцијске послове Спасоје 

Радовић, наводећи да нови азил треба да буде 

завршен у року од 90 радних дана. 

„Очигледан је све већи проблем остављања паса 

на улицама града од стране власника. Требиње 

је до сада имало мањи азил на Ободини, али ће 

овај нови бити значајно већи, с тим да ће и 

задовољити све потребе једног азила“, навео је 

Ћурић. 

Он се захвалио британској организацији на 

подршци у реализацији овог пројекта, наводећи 

да ће она, од укупног износа средстава, 

издвојити нешто више од 400.000 КМ, док ће 

Град обезбиједити око 100.000 КМ. 

„Радови су повјерени предузећу ‘Сига’из 

Требиња. Осим три бокса за животиње, 

пројектом је предвиђена и изградња управне 

зграде, просторија за ветеринара и карантина за 

обољеле животиње“, навео је Ћурић. 

Према Ћурићевим ријечима, осим азила са 

пратећим објектима, у плану је и изградња 

такозваног „хотела за псе“, у који ће сви 

власници ових кућних љубимаца имати 

могућност да свог пса оставе на неколико дана 

док су на путовању, односно ван свог мјеста 

пребивалишта. 

„То је један важан пројекат који ћемо 

реализовати у наредном периоду. Циљ нам је да 

када власник остави свог пса – да буде сигуран 

да ће му у том ‘хотелу’ бити као да је код куће и 

да ће му бити пружена најбоља могућа услуга“, 

додао је Ћурић. 

„Network for Animals“ тренутно проводи 40 

пројеката у 20 земаља свијета. 

20.10.2022. 

Ново свјетскo признање за Град Требиње и 

Манастир Тврдош 

 

 

Град Требиње добитник је награде за најбољу 

одрживу дестинацију „Итер Витис“, коју је у 

име нашег града примио замјеник 

градоначелника Дражен Бошковић, што је још 

једно значајно свјетско признање за град подно 

Леотара. 

Бошковић је истакао да је ријеч о награди која се 

додјељује већ пет година заредом, а да је наша 

земља ове године по први пут учествовала и 

освојила чак три признања у оквиру пројекта 

„Винска цеста Херцеговине“. 

„Још једна награда иде у Требиње и то 

Манастиру Тврдош за најбољу праксу која 

унапређује културно-историјско насљеђе и 

вино. Награда је додијељена и Граду Мостару за 

најбољи вински град“, појаснио је Бошковић. 
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Према Бошковићевим ријечима, ове године 

награђено је 13 категорија уз заједничку награду 

„Путем Феничана“. Међу 25 држава-учесника 

биле су присутне делегације Француске, 

Азербејџана, Грчке, Италије, Шпаније, 

Португала, Уједињеног Краљевства, Хрватске. 

Признања су додијељена у шпанском граду 

Сантиаго де Компостела у оквиру Генералне 

скупштине Итер Витис – културне руте Савјета 

Европе. 

Награда „Итер Витис“ не само да жели 

наградити најбоље праксе у области винског 

туризма, већ и иницијативе које штите и 

промовишу традицију винове лозе и вина и 

крајолика који је са њима повезан, иновације и 

поштовање еколошке одрживости. 

Развој и промоцију Винске цесте Херцеговине у 

партнерском односу подржавају УСАИД 

Туризам пројекат и Спољнотрговинска комора 

БиХ. 

20.10.2022. 

Запослени у Градској управи даровали крв 

 

 

 

У Служби за трансфузијску медицину Требиње 

данас су 31 дозу крви даровали чланови Актива 

ДДК Градске управе. 

За 43. организовану акцију од почетка године 

било је пријављено 33 хуманиста. 

„До сада је прикупљено 1.750 доза капи живота, 

изузетно смо задовољни досадашњим 

резултатима на пољу добровољног давалаштва у 

овој години“, истиче др Драган Шаренац, 

начелник Службе за трансфузијску медицину 

Требиње. 

21.10.2022. 

Ћурић: Ускоро јавни позив за стипендирање 

успјешних спортиста 

 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

организовао је данас пријем за успјешне 

требињске спортисте и то чланове Џудо клуба 

„Леотар“ – Божидара Вучуревића и Видака 

Маљевића и члана Атлетског клуба „Леотар“ 

Диану Ковач. 

Ћурић је истакао да ће Град Требиње у наредном 

периоду у сарадњи са Одјељењем за културу, 

породицу, спорт и образовање и Спортским 

друштвом “Леотар“ расписати јавни позив за 

стипендирање успјешних спортиста. 

Ћурић је као највећи успјех истакао да у 

Требињу има преко 2.100 дјеце и омладине до 18 

година који се баве спортом, што је према 

његовим ријечима, највећи успјех до сада. 

„Такође, Требиње има највећи број 

премијерлигаша, а клубови су задржали тај ранг 

такмичења. Када постигнете добар резултат све 

више дјеце жели да се бави спортом и одлучили 

смо да финансијски наградимо све успјешне 

спортисте. Овакви пријеми су одлична прилика 

да сазнамо шта је то потребно овим младим 

људима за њихове будуће успјехе“, навео је 

Ћурић. 
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Он је додао да Град Требиње у континуитету 

помаже рад свих спортских колектива, а таква 

пракса ће се наставити и у наредном периоду. 

„Исто тако очекујемо и подршку локалних 

предузећа да се укључе у подршку спортским 

колективима, јер кроз доброг спортисту 

промовисаћемо све оно што је добро у нашем 

граду. Они који постижу добре резултате су 

одлични промотери нашег града“, рекао је 

Ћурић. 

Млади требињиски џудисти Божидар 

Вучуревић и Видак Маљевић данас су изразили 

захв 

алност Градској управи на подршци која им је 

неопходна како би постигли одличне резултате. 

„Градоначелника смо упознали са резултатима 

које смо постигли у протеклом периоду и 

турнирима који нас очекују. И овога пута, као и 

до сада, имамо подршку Градске управе. Ове 

године био сам првак РС и БиХ за сениоре, пети 

на Медитеранским играма у Алжиру, вицепрвак 

Балкана у Бугарској, а за 10 дана ме очекује 

првенство Европе на којем очекујем добре 

резултате“, навео је Вучуревић. 

„И за мене је ова година била одлична. Био сам 

пети на Европском првенству за кадете у 

Поречу, пети на Европском купу у Загребу, 

трећи на Европском купу у Букурешту и трећи 

на Балканском првенству у Турској. Сматрам да 

се сваки резултат треба наградити“, истакао је 

Маљевић. 

И Дијана Ковач, чланица Атлетског клуба 

„Леотар“ је ове године била успјешна, постала је 

вицешампионка Балкана у скоку у вис, које је 

одржано у Турској. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2022. 

Град Требиње организовао прекограничне 

догађаје у области заштите од поплава и 

пожара 

 

 

У оквиру реализације пројекта „Flood&Fire“, 

Град Требиње организовао је дводневне 

прекограничне догађаје у области заштите од 

поплава и пожара, гдје је учесницима 

представљен теоријски дио и одржана 

симулација пожара. 

У овом пројекту поред града Требиња, учествују 

и општине Конавле, Равно и Херцег Нови. 

Наташа Тучић, члан пројектног тима испред 

Града Требиња каже да је циљ пројекта 

подизање нивоа заштите и боља координација 

на овом прекограничном подручју у области 

заштите од поплава и пожара. 

„Грађани ће имати вишеструку корист од овог 

пројекта, прије свега појачаће се степен 

комуникације и координације између поменутих 

локалних јединица, појачаће се надзори, 

размјењиваће се информације на овом простору 

који покрива 1.500 км површине. Један од 

главних резултата пројекта је да је успостављена 

комуникација између ватрогасно-спасилачких 

јединица из ових локалних заједница са циљем 

да упоставе што бољу комуникацију“, навела је 

Тучић. 

Она је додала да ће сви учесници пројекта 

добити одређену опрему за ватрогасно-

спасилачке службе, за коју су исказали потребу. 

Маријана Чупић, пројект менаџер испред 

општине Конавле је истакла да је највећа добит 
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овог пројекта да су се ове локалне ватрогасне 

јединице повезале. 

„И овог љета било је доста пожара и ту је 

заједничка реакција кључна како би се ти 

пожари смањили. Овим пројектом смо добили 

потребну опрему за рад нашег ватрогасног 

друштва. И поред те потребне опреме битне су 

нам и ове заједничке вјежбе и размјена 

искустава“, казала је Чупић. 

Јосип Рагуж, координатор пројекта испред 

општине Равно рекао је да би се тешко сами 

одлучили за набавку ове опреме која је 

намијењена за одбрану од пожара и поплава, 

односно природних катастрофа, те да ће им она 

много значити. 

Перица Пушић, начелник Одјељења за рурални 

развој и привреду у општини Конавле истакао је 

да је веома важно да се кроз овакве пројекте 

обезбиједи неопходна опрема за ватрогасце како 

би њихове интервенције биле максимално 

ефикасне, а сигурност свих грађана на највећем 

нивоу. 

„Заједничке активности кроз овај пројекат су 

заједничко надзирање односно имплементација 

система за превенцију пожара на 

прекограничном подручју“, казао је Пушић. 

Јован Суботић, пројект менаџер испред општине 

Херцег Нови рекао је да је још један бенефит 

овог пројекта успостављање заједничке акције и 

утицај на легислативе ових држава које би 

олакшале сарадњу и помоћ при великим 

пожарима. 

„Херцег Нови је пропатио ове године због 

великих пожара, имали смо отежан приступ 

опреми и технологији коју немамо у Црној Гори. 

Едукација и заједништво, опрема и 

превазилажење легислативних баријера су 

елементи овог пројекта“, навео је Суботић. 

 

Пројекат „Flood&Fire“ се реализује од августа 

2020. године, а биће завршен до краја ове 

године. 

Вриједност пројекта је око 1.800.000 евра, а 

финансира се средствима Европске уније од 85 

процената, а 15 процената је учешће ових 

локалних заједница. 

 

26.10.2022. 

 

Уручени сертификати за бољи рад јединица 

локалне самоуправе и организација 

цивилног друштва 

 

 

У Требињу је данас завршена обука и уручени 

сертификати учесницима завршног циклуса 

тренинга Академије за лидере за 60 

представника јединица локалне самоуправе и 

организација цивилног друштва из 12 општина, 

градова БиХ. 

Академија је организована у оквиру пројекта 

“Јачање локалног учешћа и сарадње кроз 

партнерство јавних власти и организација 

цивилног друштва у БиХ – ЛИНК за сарадњу“. 
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Вриједност пројекта је преко 1.000.000 КМ, а 

финансира се средствима Европске уније. 

Џенана Дедић, представник Агенције локалне 

демократије Мостар, која је носилац пројекта, 

каже да су теме обука биле лидерство, 

менаџмент, тимски рад и учешће грађана у 

процесима у одлучивања. 

„Локалне самоуправе из Берковића, Јабланице, 

Костајнице, Маглаја, Мостара, Невесиња, Новог 

Града, Приједора, Равног, Требиња, Завидовића 

и Жепча размијенили су постојеће праксе својих 

институција и организација, детектовали 

мањкавости рада, те на основу наученог 

покушали наћи моделе за побољшање истог. 

Циљ овог пројекта је изградња капацитета 

локалних власти и цивилног друштва и њихова 

заједничка сарадња у креирању бољих локалних 

заједница“, истакла је Дедић. 

Сертификате учесницима овог пројекта уручио 

је Дражен Бошковић, замјеник градоначелника 

Требињa, који је рекао да пројекат има за циљ 

јачање капацитета представника локалних 

власти и организација цивилног друштва. 

„Сврха пројекта је да би се постигла што боља 

сарадња између јединица локалних самоуправа 

и организација цивилног друштва за адекватно 

препознавање проблема и заједничко креирање 

што бољих рјешења. Кроз ове тренинге, 

радионице је сигурно постигнут добар ефекат и 

тек треба да у наредном периоду очекујемо 

праве резултате“, навео је Бошковић. 

Идриз Алихоџић, помоћник градоначелника 

Завидовића и један од учесника Академије, 

истакао је да су имали прилику да размијене 

искуства о функционисању локалних 

самоуправа у БиХ, те да ће настојати да на 

основу стеченог знања унаприједе рад локалне 

заједнице. 

Пројекат се реализује од 1. јануара 2020. године, 

а биће завршен до 31. децембра 2023. године. 

 

 

 

 

 

27.10.2022. 

Ћурић учесник конференцијe о јачању улоге 

мјесних заједница 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић био је 

учесник дводневне конференција о јачању улоге 

мјесних заједница у Неуму, која је окупила 

представнике 199 мјесних заједница из 41 града 

и опшине из Републике Српске и Федерације 

БиХ, с циљем размјена искустава о улози, 

функцијама и услугама које пружају локалне 

заједнице својим грађанима. 

Конференција је организована у оквиру пројекта 

„Јачање улоге локалних заједница у БиХ 

(Пројект МЗ)”, који заједнички финансирају 

владе Швајцарске и Шведске, а имплементира 

Развојни програм Уједињених народа (УНДП). 

„Швајцарска влада је прије шест година, заједно 

са Шведском и УНДП, покренула пројекат 

јачања улоге мјесних заједница у БиХ. До сада 

смо издвојили око 15 милиона марака, а у 

текућој фази пројекта су општине и градови 

издвојили додатних четири милиона марака за 

реализацију пројектних активности. То само по 

себи говори колико је ово важна иницијатива”, 

истакла је шеф за локалну управу и општинске 

услуге Амбасаде Швајцарске Маја Зарић. 

Пројект МЗ покренут је 2016. године као 

иницијатива за оживљавање мјесних заједница 

као механизма за премошћивање јаза између 

локалних заједница и јединица локалне 

самоуправе те побољшање квалитете живота 

грађана. 
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Резидентни представник УНДП у БиХ Стелиана 

Надера рекла је да ће корист од овог пројекта 

имати више од 280.000 грађана. 

Из УНДП истичу како је у оквиру овог пројекта 

реализован 61 приоритетни пројект 

асфалтирања, што је резултирало са 17 

километара нових или реновираних локалних 

путева, реконструисано је 50 дјечијих 

игралишта, замијењено је и модернизовано 98 

километара јавне расвјете те је укупно 

реновиран или изграђен 31 спортски објект. 

 

28.10.2022. 

Усвојени извјештаји о извршењу буџета 

Града Требиња и стању дуга за прву 

половину године 

 

 

Одборници Скупштине града Требиња усвојили 

су извјештај о извршењу буџета Града Требиња 

(од 1. јануара до 30. јуна 2022. г) према коме се 

биљежи буџетски суфицит од 1.950.200 КМ. 

Према ријечима в.д. начелника Одјељења за 

финансије Маје Сорајић, укупни буџетски 

приходи и примици за нефинансијску имовину у 

првој половини године износе 13 764,711 КМ, 

док су укупни буџетски расходи и издаци за 

нефинансијску имовину 11 814 511 КМ. 

У извјештајном периоду приходи буџета мањи 

су за 3,15 одсто у односу на претходну годину, а 

у односу на годишњи план остварени су са 42,02 

одсто, што је испод плана за првих пола године. 

Према ријечима градоначелника Мирка Ћурића, 

полугодишњи извјештај нe може да буде 

потпуно мјеродаван, будући да неки приходи 

тек треба да се остваре. 

„Одређени приходи треба тек да се остваре, 

планирани су били и приходи од комуналне 

таксе, која је укинута 31. децембра прошле 

године, што је утицало на пуњење буџета. До 

краја године наплаћују се и комуналне накнаде, 

очекују се и значајни приходи од ренте. Важно 

је да се редовно измирују све обавезе, исплаћују 

и плате и доприноси“, навео је Ћурић. 

Одборници су данас усвојили и извјештаје о 

стању дуга и издатим гаранцијама Града 

Требиња на дан 30. јун ове године, кориштењу 

средстава буџетске резерве за првих пола године 

и одлуку о расподјели неутрошених намјенских 

средстава из 2021. године. 

Стање дуга Града Требиња по кредитима на дан 

30. јун износило је 15 695 412 КМ, од чега за 

главницу 14 916 707 КМ, а за камате 778 704, 56 

КМ. 

Неутрошена намјенска средства из 2021. године 

односе се на средства Владе РС – за 

инфраструктурно опремање слободне зоне у 

граду, у износу од 800 000 КМ те 

Електропривреде РС – за изградњу Духовног 

центра Мркоњићи, у износу од 600 000 КМ и за 

ЈУ Гимназија „Јован Дучић“,  у износу од 80 000 

КМ. 
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28.10.2022. 

Завршена сједница Скупштине града 

Требиње 

 

 

Скупштина града Требиња данас је усвојила 

Нацрт буџета Града за 2023. годиину у износу од 

39 509 287 КМ. Како је истакао градоначелник 

Требиња Мирко Ћурић, ово је највећи нацрт 

буџета до сада, а у односу на овогодишњи буџет 

већи је за 4.49 одсто. 

Ћурић је истакао да су капиталне инвестиције 

планиране у износу од десет милиона 

конвертибилних марака. 

„Што се тиче капиталних инвестиција, у питању 

је систем водоснабдијевања према Иваници, 

вртић у насељу Тини, инвестиције у руралну 

инфраструктуру, поплочавање Старог града и 

још много тога. Одговорна смо заједница, 

настављамо са програмима које смо започели, 

идемо у повећање плата и за раднике јавне 

управе и предузећа”, рекао је Ћурић.“, рекао је 

градоначелник. 

У наставку засједања Скупштина је усвојила 

приједлог одлуке о давању сагласности Јавном 

комуналном предузећу Паркинг сервис за 

реализацију пројекта „Модернизација и 

дигитализација – Смарт сити“, као и извјештај 

реализације за Локални еколошки акциони план 

града Требиња за период 2018-2027 

(извјештајни период 2020-2021). 

Одборници су такође прихватили Одлуку о 

усвајању Локалног плана управљања отпадом за 

град Требиње 2022-2027. као и Приједлог 

одлуке о комуналним таксама. 

Прихваћени су и приједлог одлуке о прихватању 

улога града Требиња у пројекту реконструкције 

изградње пословне зграде у Немањиној улици у 

Требињу, приједлог сагласности за закључење 

уговора о регулисању међусобних односа 

између Правобранилаштва РС као законског 

заступника града Требиња и корисника 

експропријације и Мјешовитог холдинга 

„Електропривреда РС“  матично предузеће а.д. 

Требиње, Зависно предузеће „Електро-

Херцеговина“ а.д. Требиње, као инвеститора у 

поступку рјешавања имовинско – правних 

односа. 

Без расправе, између осталог, усвојени су и: 

приједлог одлуке о измјени Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту, приједлог 

одлуке о приступању измјени Зонинг плана 

„Град Сунца“, приједлог одлуке о доношењу 

измјене дијела Регулационог плана „Сјеверни 

логор“ (Центар) , приједлог одлуке о 

приступању изради Урбанистичког плана 

„Требиње“, те приједлог одлуке о приступању 

измјени дијела Регулационог плана „Блаце-

Абазовина“. 

Скупштина града Требиња данас је донијела 

одлуку о разријешењу дужности в.д. начелника 

Одјељења за општу управу Ђорђа Јелића на 

лични захтјев, а на лични захтјев разријешен је 

и начелник Одјељења за просторно уређење 

Ведран Фуртула. 

На лични захтјев  разријешен је и директор Дома 

младих Радивој Милић, а за вршиоца дужности 

именован Дејан Кашиковић. 

За вршиоце дужности чланова Одбора за жалбе 

града Требиња именовани су Далибор Рајковић, 

Бранка Граховац и Олдринка Правица. 

За вршиоца дужности начелника Одјељења за 

капиталне инвестиције именован је Данило 

Илић. 
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29.10.2022. 

На београдском Сајму књига представљена 

монографија града Требиња 

 

 

 

Званична монографија Требиња под насловом 

„Град Требиње – мој град“ представљена је на 

београдском Сајму књига. 

Монографија доноси приче о граду и свему што 

Tребиње представља, његовој богатој 

прошлости, знаменитостима, развоју, 

перспективама и заслужним Tребињцима. 

Чини је осам тематских поглавља – од културно-

историјског насљеђа, умјетности, људи и 

обичаја, природног блага, гастрономије, до 

спорта, привреде и Tребиња новог доба. 

Монографија доноси животописе заслужних 

Tребињаца – Светог Василија Острошког и 

Tврдошког, војводе Луке Вукаловића, 

архимандрита Нићифора Дучића, Мића 

Љубибратића, Луке Ћеловића, Јована Дучића, 

Атанасија Поповића и Чеде Капора. 

Уредник монографије Божо Морић рекао је да је 

на једном мјесту скупљено све што би могло 

бити важно за упознавање Требиња и 

Требињаца. 

Прво издање монографије, које има 380 страна и 

300 фотографија, и тираж од 300 примјерака, 

није комерцијалног карактера и служи 

искључиво као поклон, а Морић каже да је већ 

посједује троје предсједника држава на Балкану, 

велики број амбасадора и умјетника. 

 

Морић је најавио да се комерцијално и 

допуњено издање ове монографије може 

очекивати крајем 2024. године. 

Начелник градског Одјељења за културу, 

породицу, спорт и образовање Слађана Скочајић 

рекла је на промоцији на штанду 

Представништва Републике Српске да се на 

свакој страници може осјетити дух Требиња, 

бисера на југу Херцеговине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


