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• Градоначелник Mирко Ћурић пожелио срећан почетак школовања првачићима 

• Потписан протокол о сарадњи с циљем јачања социјалне заштите на локалном 

нивоу 

• Асфалт стигао и у Голобрдску улицу у Полицама 

• У току промјена расвјетних тијела широм града – 2.000 лед свјетиљки замијениће 

дотрајале сијалице 

• Реконструисана улица Тома Галеба у насељу Растоци 

• Након љетне паузе – Од понедјељка почело бесплатно коришћење затвореног 

олимпијског базена 

• На конференцији ИРБРС „Инвест Српска 2022“ представљени инвестициони 

потенцијали Требиња 

• У Градској управи Требиње уприличен састанак са представницима Верификационе 

комисије за БФЦ ресертификацију 

• Дан српског јединства обиљежен у Требињу – То је најважнији историјски аманет! 

• Студијска посјета Требињу: Размјена искустава о AgroLIFE апликацији и пројекту 

„Дигитализација општинског управљања земљиштем“ 

• Замјеник градоначелника Дражен Бошковић присуствовао обиљежавању 30 година 

постојања Универзитета у Источном Сарајеву 

• Потписан Споразум о сарадњи на пројекту „Дигитализација пословања МСП и 

предузетника на локалном нивоу“ 

• Ћурић на обиљежавању Дана Општине Никшић – Братски односи порука за 

будућност 

• У Требиње стижу аутомобили за комуналну полицију и полуподземни контејнери 

• Почиње изградња новог азила за псе 

• Свечаност поводом Дана туризма 

• Лијепе вијести из Атине – Град Требиње ниже успјехе у програму „Green 

Destinations“ 
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01.09.2022. 

 

Градоначелник Mирко Ћурић пожелио 

срећан почетак школовања првачићима 

 

Поводом почетка нове школске године 

градоначелник Требиња Мирко Ћурић са 

сарадницима посјетио је данас три требињске 

основне школе и ђацима првацима пожелио 

срећан почетак школовања. 

У Требињу је ове године уписано укупно 285 

ученика првог разреда. 

Градоначелник Ћурић је ученицима који данас 

први пут сједају у школске клупе подијелио 

пригодне поклоне и честитао полазак у школу, 

истакавши да је градска управа увијек ту да 

подржи образовање. 

„Желим им пуно успјеха. Биће доста учења и 

дружења. Да се сви заједнички потрудимо и 

родитељи, учитељи и Градска управа да постану 

добри људи“, рекао је Ћурић. 

По први пут у школску клупу данас су сјели и 

Димитрије Милић и Лазар Бошковић. 

„Радујем се што сам кренуо у први разред. 

Лијепо ми је да будем у школи“, казао је 

Димитрије. 

„Сретан сам што ћу ићи у школу“, истакао је 

Лазар. 

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ ове 

године уписала је пет одјељења са 121 

првачићем и по једног ученика у три подручна 

одјељења. 

У Основној школи „Вук Караџић“ уписано је 90 

првачића, распоређених у четири одјељења. 

У  основној школи „Свети Василије Острошки и 

Тврдошки“ уписано је 74 првачића у укупно 

четири одјељења. 

01.09.2022. 

 

Потписан протокол о сарадњи с циљем 

јачања социјалне заштите на локалном 

нивоу 

 

 

У Градској управи Требиње данас је потписан 

протокол о сарадњи између Града Требиња и 

локалних институција и организација с циљем 

јачања социјалне заштите на локалном нивоу. 

Потписници протокола су Град Требиње, ЈУ 

Центар за социјални рад Требиње, ЈУ Завод за 

запошљавање Републике Српске – Филијала 

Требиње, ЈУ Центар средњих школа Требиње, 

ЈУ Техничка школа Требиње, Удружење за 

помоћ и подршку дјеци и лицима са 

потешкоћама у развоју „Сунце нам је 

заједничко“ Требиње и Удружење 

параплегичара обољелих од дјечије парализе и 

осталих тјелесних инвалида регије Требиње. 

Ведрана Вулетић, дипломирани социјални 

радник у требињском Центру за социјални рад и 

координатор радне групе за умањење 

економских и социјалних посљедица пандемије 

вируса Ковид 19 каже да овај протокол има два 
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циља  – развој друштвеног предузетништва и 

успоставу модела интегрисаног вођења случаја. 

„Овим протоколом успоставља се сарадња 

између локалних институција на подручју Града 

Требиња у области интегрисаног вођења случаја 

с циљем радне активације и интеграције на 

тржиште рада дефинисаних приоритетних 

рањивих група корисника социјалне заштите и 

смањења њихове зависности од социјалних 

давања“, навела је Вулетић. 

Она додаје да ће свака организација која је 

потписала протокол, из своје надлежности, да 

помогне онима који су најудаљенији од 

тржишта рада и који су у стању социјалне 

потребе, да што лакше дођу до запослења. 

„Kроз интегрисано вођење случаја на подручју 

Града Требиња подржаће се они који су већ дио 

система социјалне заштите, а унутар те групе 

фокус је на приоритетним рањивим групама 

корисника, а то су млади са потешкоћама у 

развоју који имају радну способност, чланови 

породица дјеце са потешкоћама у развоју и 

незапослени родитељи са троје и више дјеце“, 

истакла је Вулетић. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић каже да 

су потписивањем протокола заједнички 

укључили све локалне институције и 

организације с циљем бржег укључивања у 

одређене пројекте и лакшег запошљавања 

осјетљивих категорија. 

„Град Требиње ће у наредном периоду да 

подржи овакве и сличне пројекте. Веома нам је 

важно да у пројекту учествује Центар за 

социјални рад, који ће дати највећи допринос јер 

имају званичне податке о особама којима је 

потребан посао и о њиховим радним 

способностима. За све радно способне, сходно 

њиховим могућностима, наћи ћемо рјешење да 

се запосле“, рекао је Ћурић. 

Мијат Шаровић, предсједник Управног одбора 

Удружења родитеља и дјеце са потешкоћама у 

развоју „Сунце нам је заједничко“ је истакао да 

удружење има преко 130 дјеце са различитим 

облицима потешкоћа и значајан број њих је у 

могућности да оствари право на рад. 

„Запошљавање ових категорија је значајно када 

је у питању њихова уопште интеграција у живот 

једне заједнице. И ако запослимо бар једну 

особу са потешкоћама у развоју, то је велики 

успјех и за ту особу, његову породицу и 

заједницу у цјелини“, навео је Шаровић. 

Овај пројекат Град Требиње реализује у 

партнерству са Уницеф-ом БиХ, Савезом 

удружења стручних радника социјалних 

дјелатности и УСАИД-ом у БиХ. 

 

07.09.2022. 

Асфалт стигао и у Голобрдску улицу у 

Полицама 

 

 

Мјештани Голобрдске улице у насељу Полице 

добили су асфалт. У првој фази радова 

асфалтирано је 300 метара улице, урађена је 

оборинска одводња и постављена јавна расвјета, 

што је финансирао Град Требиње. 

Радове у Полицама и мјештане обишао је данас 

градоначелник Мирко Ћурић, који је истакао да 

је захтјев за уређење ове улице стигао преко 

мјесне заједнице. 

„Заједно и захваљујући стрпљењу мјештана, 

увијек смо расположени сходно прироритетима 

и могућностима да уређујемо улице. 

Настављамо са радовима и у наредном периоду 

у складу са пројектном документацијом. Као 

што је био и случај до сада, хоћемо да будемо 

присутни у све једној мјесној заједници у нашем 

граду“, навео је Ћурић. 
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Он је додао да ће се асфалтирање улица у 

Требињу наставити и наредних дана. 

„Тренутно су радови у Полицама, затим 

настављамо радове у насељима Хрупјела, 

Виногради, Горица и у свим приградским 

насељима. Настављамо да реализујемо све што 

смо започели. Настављени су радови и на јавној 

расвјети да свако насељено мјесто на подручју 

Требиња, град или село треба да има расвјету и 

то нам је циљ у наредном периоду“, истакао је 

Ћурић. 

Он је апеловао на све грађане да се обрате 

мјесним заједницама са захтјевом и по 

приоритетима биће ријешен њихов проблем. 

Мјештанин насеља Полице Младен Човић каже 

да на асфалт чека 20 година, а неке његове 

комшије чекају и дуже. 

Човић се захвалио Градској управи Требиње 

која је коначно ријешила дугогодишњи проблем 

мјештана овог насеља. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.09.2022. 

У току промјена расвјетних тијела широм 

града – 2.000 лед свјетиљки замијениће 

дотрајале сијалице 

 

 

Град Требиње планира да у наредном периоду 

трошкове јавне расвјете смањи и до 50 одсто, а 

један од првих предуслова за то је промјена око 

2.000 постојећих свјетиљки, које ће замијенити 

лед расвјета. Из градског буџета је за овај 

пројекат обезбијеђено око 130.000 КМ. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 

да се годишње за трошкове јавне расвјете из 

градског буџета издваја око 800.000 КМ, али да 

ће постављањем лед свјетиљки значајно бити 

смањени ти трошкови. 

„Завршили смо насеља Гучина и Мокри Долови, 

добар дио Горњих Полица, Ластве и Јазине је 

такође завршен, а у току су радови у 

Придворцима, Дражин Долу, Засаду, 

Мостаћима. У овој години смо набавили 1.250 

нових лед свјетиљки, а до краја године треба да 

стигне још 650 свјетиљки“, навео је Ћурић. 

Он је истакао да је ово наставак активности на 

промјени дотрајалих свјетиљки јавне расвјете, 

подсјећајући да су у протеклом периоду 

замијењена расвјетна тијела на свим прилазима 

граду, у центру града, Бреговима, шеталиштима, 

дијелом у насељу Тини. 

Начелник Одјељења за комунално-инспекцијске 

послове Спасоје Радовић рекао је да је ово 

Одјељење преузело на себе овај важан пројекат, 
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који ће омогућити значајне уштеде у градском 

буџету и доста бољу јавну расвјету. 

„Желио бих да се захвалим радницима 

‘Електрохерцеговине’ који су ангажовани на 

промјени расвјетних тијела широм града. Раде 

четири екипе овог предузећа са четири корпе“, 

навео је Радовић. 

Радовић је истакао да се упоредо са промјеном 

расвјетних тијела врши и провјера евентуалних 

нелегалних прикључака на јавну расвјету. 

„Идемо од насеља до насеља, провјеравају се сви 

прикључци. Тако гдје откријемо неправилности, 

односно нелегалне прикључке на јавну расвјету 

– подносићемо кривичне пријаве. Сви грађани 

треба да имају исте могућности и то је једино 

правично, па самим тим и поштено“, поручио је 

Радовић. 

Као конкретан примјер, Радовић је навео Гучину 

гдје су раније мјесечни рачуни за електричну 

енергију износили око 400 КМ, док након 

замјене расвјетних тијела износе око 40 КМ. 

Извршни директор у Електрохерцеговини 

Милутин Мастиловић истакао је да ће ово 

значајно олакашати одржавање јавне расвјете. 

„До сада смо константно имали позиве из 

мјесних заједница и од грађана да су сијалице 

прегорјеле или да је њихов лумен веома слаб и 

да их је неопходно промијенити. Сада ће бити 

доста боље – јер су у питању лед расвјетна 

тијела“, навео је Мастиловић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.09.2022. 

Реконструисана улица Тома Галеба у насељу 

Растоци 

 

 

Мјештани улице Тома Галеба у насељу Растоци 

добили су нови асфалт, а ова дионица 

реконструисана на препоруку мјештана. 

Градоначелник Мирко Ћурић истакао је да 

градска управа Требиња жели да буде присутна 

у сваком сектору у мјесним заједницама, а у 

складу са захтјевима мјештана. 

„Проблем са дотрајалим асфалтом у овој мјесној 

заједници пристутан је дуже времена. Данашњи 

посао је одрађен на захтјев мјесне заједнце 

Ложина. Овдје нећемо стати и крећемо са 

изградњом још једног дјечијег игралишта у овој 

мјесној заједници“, истакао је градоначелник 

Ћурић. 

Павле Телебак предсједник Савјета мјесне 

заједнице Ложиона је истакао да је ова улица 

делегирана као приоритет за реконструкцију. 

„Ово је за мјештане Растока од великог значаја. 

Такође, ово је још један добар примјер сарадње 

градске управе и мјесних заједница и надам се 

да ћемо и убудуће све планиране 

инфраструктурне пројекте у нашој мјесној 

заједници успјешно реализовати“, рекао је 

Трелебак. 

Мјештанин Лазар Миладиновић захвалио се 

градској управи Требиња и градоначелнику 

Мирку Ћурићу, чијом је заслугом 

реконструисана ова улица. 
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08.09.2022. 

Након љетне паузе – Од понедјељка почело 

бесплатно коришћење затвореног 

олимпијског базена 

 

 

У понедјељак, 5. септембра, настављена је 

реализација Јавног позива Града Требиња за 

бесплатно кориштење Затвореног олимпијског 

базена. 

Самим тим подсјећамо и позивамо све 

кандидате који су стекли право кориштења 

термина да могу наставити користити исте, и то 

на начин: 

– Кандидати сврстани у групу пливача, право на 

бесплатно кориштење базена имају сваким 

радним даном и суботом у периоду од 7.00 до 

17.00 часова (сат времена кориштења). 

– Кандидати сврстани у групу непливача, право 

на обуку пливања имају сваким радним даном 

од 17.00 до 18.00 часова, по групама и данима 

распоређеним прије љетње паузе (од 1 до 39 

понедjељак, од 40 до 79 уторак, од 80 до 119 

сриједа, од 120 до 159 четвртак, од 160 до 201 

петак). 

Такође, још подсјећамо да сви кандидати 

пливачи који до љетње паузе нису преузели 

пропуснице за кориштење наведених термина, 

исте могу преузети на рецепцији Затвореног 

олимпијског базена. 

 

 

 

08.09.2022. 

На конференцији ИРБРС „Инвест Српска 

2022“ представљени инвестициони 

потенцијали Требиња 

 

 

Друга инвестициона конференција „Инвест 

Српска 2022“ у организацији Инвестиционо-

развојне банке Републике Српске у сарадњи са 

Владом Српске завршена је јуче у Приједору. 

Отварању овогодишње конферецније 

присуствовали су предсједник Владе Српске 

Радован Вишковић, предсједавајући Савјета 

министара Зоран Тегелтија, министар 

енергетике и рударства Републике Српске Петар 

Ђокић, министар привреде и предузетништва 

Вјекослав Петричевић, министар финансија 

Зора Видовић те министар трговине и туризма 

Сузана Гашић. 

На конференцији, у оквиру седме панел 

дискусије, начелник Одјељења за туризам, 

пољопривреду и предузетништво Града 

Требиња Бојан Вучуревић детаљно је 

представио инвестиционе потенцијале Требиња, 

економски профил и развојне могућности града. 

Према његовим ријечима, у оквиру панела било 

је ријечи и о све интензивнијем туристичком 

развоју Требиња, као и специфичном развоју 

пољопривреде и успјешној имплементацији 

пројекта „Херцеговачка кућа“. 

Поред Вучуревића, у овом панелу учествовао је 

и градоначелник Приједора Слободан Јавор, као 

и градоначелник Лакташа Мирослав Бојић те 

предсједник Општине Инђија у Републици 

Србији Владимир Гак. 
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Конференција „Инвест Српска 2022“ је и ове 

године окупила око 200 учесника, представника 

републичких и локалних власти, представника 

сектора привреде и пословне заједнице, као и 

гостију из Русије, Аустрије, Грчке, Словеније, 

Србије и других земаља. 

 

 

13.09.2022. 

У Градској управи Требиње уприличен 

састанак са представницима Верификационе 

комисије за БФЦ ресертификацију 

 

 

У Градској управи Требиње данас је уприличена 

посјета чланова Верификационе комисије 

везано за БФЦ СЕЕ ресертификацију, у чијем 

саставу су г. Драган Вујић из Републике Српске, 

гђа Славенка Јаворина из Републике Србије и г. 

Саша Максимовски из Сјеверне Македоније. 

Током процеса ресертификације,  Град Требиње 

је имао обавезу да испуни  захтјеве дефинисане 

БФЦ стандардом, и то кроз 10 критеријума те 

више од 60 подкритеријума који су се односили 

на унапређење квалитета услуга Градске управе 

у области развоја привреде и унапређења услуга 

у области инвестиција. 

Како је данас речено, задатак комисије је да у 

наредном периоду сачини коначан извјештај о 

ресертификацији, а резултат са тачним 

процентом испуњености БФЦ критеријума 

можемо очекивати у року од мјесец дана. 

БФЦ СЕЕ сертификат представља важан 

параметар у одређивању ефикасности рада 

локалне администрације, као и повољних услова 

за инвестирање у југоисточној Европи. 

Кроз процес сертификације обезбјеђује се 

повољно пословно окружење и јединствена 

гаранција да ће носиоци БФЦ сертификата 

пружити квалитетан ниво услуга у области 

привреде и инвестирања. 

Град Требиње је 2018. године по први пут 

испунио услове добијање БФЦ сертификата. 

15.09.2022. 

Дан српског јединства обиљежен у Требињу 

– То је најважнији историјски аманет! 

 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 

данас да је јединство свих Срба, ма гдје они 

били, најважнији историјски аманет који треба 

да његујемо и учвршћујемо, док је идентитет 

српског народа саткан у три боје – црвеној, 

плавој и бијелој, које су вијековима наш симбол 

и у радости и туги, исто као што су и језик, 

писмо, вјера, предање и историја, што српски 

народ чини бесмртним. 

Ћурић је, обраћајујући се окупљеним грађанима 

поводом Дана српског јединства, слободе и 

националне заставе, истакао да је српска застава, 

уз слободу и јединство, узвишени идеал који 

осликава један народ – поносит, храбар, измучен 

али никада поражен, који се ни пред ким не 

сагиње и који увијек уздигнута чела може да 

стане пред свакога. 
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„Српска тробојка као својеврсни светионик 

подсјећа нас гдје смо, ко смо и шта смо, поносно 

вијорећи се и свједочећи једну тешку, али часну 

и јуначку српску историју која траје кроз суре 

вијекове. Наша застава је увијек та која је свима 

поручивала да је наше опредијељење мир, али и 

да сви они који то наруше треба да рачунају да 

ће она предводити храбре витезове у борби за 

слободу, вјеру, част, земљу и народ“, поручио је 

Ћурић. 

Он је истакао да је српски народ, колико год 

страдао и колико га год сатирали, увијек 

васкрсавао, носећи са собом оно највриједније – 

свој идентитет! 

„Зато и опстајемо и битишемо, не пркосећи 

никоме, али чувајући своје по сваку цијену, а 

наше је да данас, гдје год били, будемо једно!“, 

поручио је Ћурић. 

Ћурић је казао и да је славни пјесник Јован 

Дучић, очаран побједом српске војске у 

Великом рату, подигао Споменик 

ослободиоцима Требиња на Тргу слободе, који, 

у исто вријеме, подсјећа и на мученике које су 

убиле силе зла, стварајући тако од њих бесмртне 

јунаке небеских стража. 

„Због њих, наших предака, имамо дужност да 

чувамо нашу сјајну звијезду коју данас с 

поносом зовемо Република Српска. То је наша 

отаџбина, понос и снага. Она је највећи резултат 

нашег јединства када је то било најпотребније. 

Она је и наш живот и наше хтјење, она је плод 

слободарске борбе српских синова, који су 

бранили своја огњишта под српском тробојком. 

Зато данас са овога мјеста поручујем свима да је 

Република Српска наша највећа светиња, јер су 

у њеним темељима кости најбољих синова. Нека 

им је слава и вјечно хвала, као и свим српским 

мученицима од памтивијека до данас“, казао је 

Ћурић. 

Према његовим ријечима, посебно му је драго 

што овај празник заједно обиљежавају Српска и 

Србија. 

„Данас видимо јаку, стабилну и напредну 

Србију. Осим што нас то неизмјерно радује, то 

значи само једно – јака, напредна и стабилна 

Република Српска. То је оно јединство које нам 

је најпотребније и које треба да чувамо без 

обзира на искушења којих ће тек бити. Сарадња 

и братски односи Српске и Србије никада нису 

били на вишем нивоу, а томе у прилог говори и 

подршка коју Србија свакодневно даје нама с 

друге стране Дрине. Само у Требињу 

обезбиједила је милионске инвестиције – вртић 

‘Србија’ у Горици, реконструкција Старог града, 

изградња Духовног центра у Мркоњићима, 

пројекат аеродрома који ће Требиње повезати са 

свјетским меридијанима, помоћ у ванредним 

ситуацијама и природним катастрофама каква је 

недавно била ватрена стихија у Бијелој Гори“, 

поручио је Ћурић. 

Присутне грађана је поздравио и шеф 

Конзуларне канцеларије Србије у Требињу 

Мирослав Марковић, који је честитао данашњи 

национални празник Српске и Србије. 

Oн je рекао да је потребно да се покаже српско 

јединство, нарочито данас у турбулентим 

временима за српски народ, поготово на Kосову 

и Метохији који нема никакву слободу. 

„На дан када се обиљежава пробој Солунског 

фронта прослављамо овај предиван празник – 

Дан српског јединства, слободе и националне 

заставе. Празник, који се обиљежава од 2020. 

године обједињује око српске тробојке: Србе у 

Шумадији, Војводини, западној, источној и 

јужној Србији, Србе на КиМ, али и Србе у 

Републици Српској, БиХ, Црној Гори, Сјеверној 

Македонији, Славонији , Барањи, Лици, 

Далмацији и широм свијета. Јединство је оно 

што нам у овим тешким временима највише 

треба,“, рекао је Марковић. 

У обиљежавању Дана српског јединства, 

слободе и националне заставе у Требињу данас 

је учествовао и хор Музичке школе у Требињу 

који је извео националне химне Републике 

Српске и Србије.Заст 

аве Репблике Српске у Требињу истакнуте су на 

зградама републичких институција, јавних 

установа и предузећа, приватних предузећа и 

објеката, као и на јавним мјестима – трговима и 

саобраћајницама. 

На Тргу слободе у Требињу завијориле су се 

заставе Републике Српске и Србије, а након 
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обраћања градоначелника Требиња Мирка 

Ћурића и шефа Kонзуларне канцеларије Србије 

у Требињу Мирослава Марковића грађанима је 

омогућено да прате телевизијски пренос 

централне манифестације у Бијељини. 

Обиљежавању Дана српског јединства, слободе 

и националне заставе присуствовали су и 

начелници свих источнохерцеговачких 

општина. 

Владе Републике Српске и Србије одлучиле су 

да Дан српског јединства, слободе и националне 

заставе заједнички празнују 15. септембра, у 

сјећање на тај дан 1918. године када је почео 

пробој Солунског фронта. 

15.09.2022. 

Студијска посјета Требињу: Размјена 

искустава о AgroLIFE апликацији и 

пројекту „Дигитализација општинског 

управљања земљиштем“ 

 

 

 

У оквиру пројекта„Дигитализација општинског 

управљања земљиштем“, у Требињу, у 

студијској посјети, бораве представници 

Привредних комора РС, Србије и Црне Горе, 

ресорних министарстава те пољопривредници, 

који већ три године користе AgroLIFE 

платформе за дигитално управљање 

пољопривредним земљиштем. 

Током два дана, колико траје ова студијска 

посјета, пољопривредни произвођачи ће имати 

прилику да чују информације о добрим 

праксама у управљању пољопривредним 

земљиштем, дигитализацији и AgroLIFE 

апликацији, упознавању са праксама у 

дигиталном начину управљања земљиштем у 

Србији, Црној Гори и БиХ, као и 

идентификовању простора за даље 

унапријеђење. 

Наташа Тучић, начелник Службе за локални 

економски развој, инвестиције и енергетску 

ефикасност Града Требиња истиче да AgroLIFE 

софтвер, који је развио „Телегруп“, омогућава 

локалним самоуправама аутоматизовано 

управљање, преглед и обраду података 

неопходних за квалитетно управљање 

земљиштем, као и праћење промјена насталих 

на парцелама. Уједно, овај софтвер омогућава 

власницима пољопривредних добара да 

ефикасно планирају, организују и управљају 

пољопривредном производњом у циљу 

повећања приноса, укупних прихода и смањења 

оперативних трошкова. 

У овај пројекат укључило се 30 

пољопривредника из Требиња, који су прошли 

све обуке за кориштење AgroLIFE апликације. 

„Обуке су биле организоване и у градској 

управи, а и у сарадњи са Аграрним фондом 

Града Требиња, гдје су службеници са сваким 

заинтересованим пољопривредним 

произвођачем прошли обуку. Иначе, апликација 

је доступна за све пољопривредне произвођаче 

који желе да је користе. Омогућиће и Аграрном 

фонду и Министарству пољопривреде да се 

прецизније и детаљније прате дешавања са 

пољопривредним земљиштем које се даје у 

закуп и концесију, а омогућава и нашим 

пољопривредним произвођачима да практично 

на дневном нивоу прате стање усјева, на 

парцелама и остале параметре“, истиче Наташа 

Тучић. 

Бојан Војводић, пројект менаџер у Њемачкој 

организацији за међународну сарадњу ГИЗ из 

Бањалуке је истакао да су у РС изабране четири 

општине и градови-Требиње, Србац, Приједор и 

Брод , који су имали неопходни сертификат, а 

осим тога постојали су и још неки критеријуми 

за укључивање у овај пројекат. 

„Први је био број закупаца пољопривредног 

земљишта и број фармера на територији 
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општине. Нама је циљ унапређење процеса 

управљања пољопривредним земљиштем које се 

додјељује путем закупа, којим управља локална 

самоуправа односно ресорно министарство. 

Други циљ је био да дотакнемо технолошки ту 

традиционалну дјелатност која се опире 

модерним трендовима, да им покажемо неке 

нове технолошке могућности, нове перспективе 

од којих могу да се окористе и 

пољопривредници али и читав сектор“, 

појашњава Војводић. 

Милан Шашић, из Врбаса, општине у којој је 

овај пројекат заживио, истиче да имају 

позитивна искуства. 

„До сада имамо око 130 до 140 закупаца у 

зависности од поднијетих захтјева који су 

корисници апликације. За сада су позитивне 

реакције, посебно што имамо и инсталиране 

метеоролошке станице које додатно, кроз ту 

апликацију, омогућавају да пољопривредници 

користе одређене параметре који су им значајни 

за пољопривредну производњу, попут 

влажности ваздуха, влажности листа, 

температуре, кретање вјетра, те појаву 

одређењих болести. У сустини је много 

значајна“, каже он. 

Татјана Марић, из Приједора каже да су успјели 

да сву земљу која је под концесијом унесу у 

апликацију, те да раде на едукацији, 

оплемењивању и усавршавању апликације. 

„Надамо се да ово неће бити крај, да ћемо у 

наредном периоду прикључити одређени број 

произвођача. То значи да када бисмо повећали 

50 одсто тренутни унос података да би имали 

заиста базу која би помогла у раду, не само нама 

него и колегама из министарства“, навела је она. 

Регионални пројекат „Дигитализација 

општинског управљања пољопривредним 

земљиштем реализују компанија Телегроуп и 

ГИЗ у име њемачком Савезног министарства за 

економску сарадњу и развој уз подршку 

Националне алијансе за локални економски 

развој, Привредне коморе РС и Привредне 

коморе Црне Горе. 

 

 

16.09.2022. 

Замјеник градоначелника Дражен Бошковић 

присуствовао обиљежавању 30 година 

постојања Универзитета у Источном 

Сарајеву 

 

 

Поводом обиљежавања јубилеја 30 година од 

оснивања Универзитета у Источном Сарајеву, у 

Културном центру Источно Ново Сарајево у 

сриједу, 14. септембра, одржана је свечана 

академија у присуству бројних званица из 

јавног, културног, вјерског и политичког живота 

Републике Српске, дипломатског сектора, као и 

гостију Србије, Русије, Грчке, Јапана. 

У име Града Требиња, свечаности је 

присуствовао замјеник градоначелника 

Требиња Дражен Бошковић. 

Ректор Универзитета у Источном Сарајеву 

Милан Кулић је овом приликом истакао да је 

Универзитет, којег је прије 30 година основала 

генерација храбрих визионара, данас израстао у 

међународно признату научнообразовну 

институцију. 

У оквиру обиљежавања, Кулић је уручио Орден 

Универзитета за нарочите заслуге и допринос 

предсједнику Владе Републике Српске Радовану 

Вишковићу и градоначелнику Источног 

Сарајева Љубиши Ћосићу. 

На свечаној академији у Култиурном центру, 

Његово преосвештенство епископ врањски 

Пахомије уручио је ректору Универзитета 

високо признање Орден сурдуличких мученика 

за вишегодишњу плодну сарадњу Универзитета 

у Источном Сарајеву и Епархије врањске на 
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пољу истраживања српске историје и изградње 

културе сјећања. 

Поводом тридесет година од оснивања, 

премијерно је приказан филм о историјату 

развоја Универзитета у Источном Сарајеву, 

након чега је наступио камерни хор и  гудачки 

оркестар Музичке академије Универзитета у 

Источном Сарајеву. 

 

16.09.2022. 

Потписан Споразум о сарадњи на пројекту 

„Дигитализација пословања МСП и 

предузетника на локалном нивоу“ 

 

Град Требиње, Развојна агенција Града Требиња 

и компанија Теденет д.о.о., потписали су 

15.9.2022. године Споразум о сарадњи на 

пројекту „Дигитализација пословања МСП и 

предузетника на локалном нивоу“. 

Циљ пројекта је подршка малим и средњим 

предузећима и самосталним предузетницима у 

процесу дигитализаиције, а исти ће се 

реализовати у више локалних заједница у 

Републици Српској. 

Током трајања пројекта дигитализација и развој 

онлине пословање бице реализовани кроз: 

• Израду wеб схоп-а за МСП и 

предузетнике у оквиру Теденет 

платформе 

• Бесплатну подршку wеб схоп менаџера у 

општинама и градовима 

• Едукације за менаџере фирми 

• Развој онлине канала за промоцију и 

продају 

• Развој канала за онлине комуникацију 

• Локално и међународно умрежавање 

• Промотивне кампање 

Значајну улогу у пројекту имаће ангажман 

приправника запослених у 

општинским/градским управама који ће кроз сет 

тренинга и радионица стећи неопходна знања и 

вјештина како би могли да пруже подршку свим 

заинтересованим МСП и предузетницима у 

својим локалним заједницама. 

19.09.2022. 

Ћурић на обиљежавању Дана Општине 

Никшић – Братски односи порука за 

будућност 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

присуствовао је обиљежавању Дана Општине 

Никшић и том приликом предсједнику Марку 

Ковачевићу и свим грађанима честитао Дан 

општине, наводећи да је поносан на 

успостављене односе између ова два мјеста, који 

су превазишли пријатељске и постали братски. 

Ћурић, који је присуствовао свечаној сједници 

Скупштине општине Никшић, истакао је да му 

је драго што Требиње са Никшићем има добре 

односе, те да је томе посебно допринио 

Ковачевић, који је Требиње прихватио као 

братски, комшијски град какав је одувијек и био. 

„Ми граничимо са никшићком општином и 

братски односи су више него очекивани. Иако 

нас границе формално раздвајају, наша 

заједничка историја, преци, језик и вјера, 
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односно наш идентитет, спајају нас и траже од 

нас да будућим генерацијама преносимо о 

заједничкој сарадњи на добробит свих нас“, 

поручио је Ћурић. 

 

23.09.2022. 

У Требиње стижу аутомобили за комуналну 

полицију и полуподземни контејнери 

 

 
 

У оквиру пројекта „Прекогранична иницијатива 

за заштиту животне средине“ у Требиње ће 

стићи два аутомобила за комуналну полицију, 

као и полуподземни контејнери за ужи дио 

града. 

Замјеник градоначелника Требиња Дражен 

Бошковић је рекао да је пројекат веома значајан 

за Требиње, јер, кроз набавку вриједне 

опреме,  унапређује рад оних који се баве 

заштитом животне средине. 

„Организоване су и обуке о добрим праксама 

управљања чврстим отпадом у свијету и 

земљама региона. Морамо радити и на 

промоцији  важности заштите животне средине, 

како би се подигла свијест свих грађана о овом 

питању. Значај пројекта је и што се унапређује 

прекогранична сарадња у рјешавању еколошких 

проблема, између два сусједна града – Требиња 

и Никишића. Имамо сличне проблеме и само их 

заједничким радом можемо дугорочније 

квалитетно ријешити“, истако је Бошковић. 

Спасоје Радовић начелник требињског одјељења 

за комунално-инспекцијске послове је рекао да 

ће нови аутомобили олакшати рад комуналне 

полиције, а размјена искустава два сусједна 

града – Требиња и Никшића помоћи лакшем 

проналажењу начина за рјешавање еколошких 

проблема на терену. 

„Кроз овај пројекат ћемо добити и десет 

подземних контејнере, а на грађане још једном 

апелујемо да отпад одлажу на мјеста предвиђена 

за то и да не стварају дивље депоније“ рекао је 

он. 

Милан Мандрапа, директор требињског 

„Комуналног“  је навео да ће  десет нових 

полуподземних контејнера бити постављено у 

ужем дијелу града. 

„У плану је и набавка ‘зеленог острва’, као и 

дувача, косилица и друге опреме за одржавање 

градског зеленила. Посљедњих неколико година 

доживјели смо туристичку и грађевинску 

експанзију, па наше предузеће мора више да 

улаже у комуналну инфраструтуру и опрему, 

како би град био чист“, навео је Мандрапа. 

Веселин Штурановић из Фондације за развој 

сјевера Црне Горе, која је један од партнера у 

пројекту, је истакао да је отпад велики проблем 

и у Никшићу и у Требињу, те да је ово покушај 

да се новцем Европске уније ријеше неки 

еколошки проблеми у оба града. 

Вриједност пројекта „Прекогранична 

иницијатива за заштиту животне средине“ за 

Требиње је 178 хиљада евра, од чега се 45 одсто 

финансира из градског буџета, а остатак је новац 

ЕУ. 

У оквиру овог пројекта данас су подјељене и 

пригодне награде за најбоље ликовне и 

литерарне радове које су на тему заштите 

животне средине урадили ученици требињских 

основних и средњих школа. 
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23.09.2022. 

Почиње изградња новог азила за псе 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић одржао 

је данас састанак са представницима британске 

организације „Network for Animals“ поводом 

планова изградње новог азила за псе у Требињу, 

чија је укупна вриједност 511.000 КМ, а радови 

на самом објекту почињу почетком октобра и 

трајаће око три мјесеца. 

Дејвид Барит, извршни директор „Network for 

Animals“ је казао да ова међународна 

организација за помоћ животињама тренутно 

проводи 40 пројеката у 20 земаља свијета. 

„Када су ме моји сарадници из региона позвали 

прије годину дана да дођем у Требиње и видим 

каква је ситуација са напуштеним животињама, 

дошао сам и видио да се азил налази на градској 

депонији чиме сам био потрешен. Међутим, оно 

што ме подстакло да пружим руку сарадње 

Граду Требињу је њихов однос и пријем јер на 

многим мјестима у свијету гдје би дошли, они 

буду непријатељски настројени према 

животињама и према нашим приједлозима. Зато 

посебна захвалност градоначелнику Ћурићу и 

његовим сарадницима, јер су љубазношћу и 

залагањем нас подстакли на тренутно највећу 

иунвестицију на Балкану“, каже Барит који је 

увјерен да ће Требиње бити примјер свим 

градовима у региону, не само због пројекта већ 

и због начина приступања овом пројекту. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је 

истакао да је идеја за ову реализацију пројекта 

настала прије годину дана. 

„Град ће учествовати са 20 одсто. Иако смо 

имали идеју да реализујемо пројекат за цијену 

нижу од овога, али када смо процијенили шта 

добијамо оваквим азилом, нисмо одустали. 

Туристи који дођу морају видјети да је Требиње 

град који брине и о животињама. Око шездесет 

животиња ће моћи да борави у азилу и надам се 

да ће овај пројекат бити на понос свих нас“, 

објаснио је градоначелник Ћурић. 

Спасоје Радовић, начелник Одјељења за 

комунално-инспекцијске послове каже да сама 

вриједност пројекта није толико битна колико 

постигнути ефекат. 

„80 одсто финансија су нам обезбједили 

пријатељи са којима смо се данас састали. Азил 

ће бити изграђен на најмодернији начин“, 

закључио је Радовић. 

27.09.2022. 

Свечаност поводом Дана туризма 

 

 

У Републици Српској је током осам мјесеци ове 

године забиљежено укупно 700.000 ноћења што 

је далеко више у односу на 2019. годину која је 

била рекордна. 

Ово је данас у Требињу истакла Сузана Гашић, 

министар трговине и туризма у Влади РС, која је 

присуствовала централној свечаности 

обиљежавања Свјетског дана туризма, која је 

ове године одржана у граду на Требишњици. 

Она је навела да су градска управа и грађани, 

препознали туристичке потенцијале Требиња, те 

предности географског положаја које су 

искоришћене на најбољи могући начин. 
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„Одлични туристички показатељи за Требиње 

говоре управо у прилог томе да и градска власт 

и сви људи који желе да овај град напредује су 

препознали тај потенцијал. У Требиње смо 

дошли нешто да чујемо, нешто да препишемо 

као добру праксу. Битно је да смо ту да 

размијенимо искуства, препишемо добре праксе 

и да све оно добро у овом граду као добар 

примјер пренесемо на остатак РС“, навела је она. 

Гашићева је рекла да се ресорно министарство 

током ове године трудило да стави на 

располагање све туристичке потенцијале које 

има РС и представи их страним и домаћим 

инвеститорима. 

„Велики је број страних инвеститора али и 

домаћих људи који имају одређени капитал и 

желе да га уложе управо у Републику Српску и 

то је, у ствари, оно чему смо тежили. Ова 

пандемија нас је мало понукала, али из ње смо 

извукли добре поуке, да се окренемо сами себи, 

да имамо шта да развијамо и од чега да живимо, 

прије свега да наше туристичке дестинације 

постану доста видљивије и препознате прво за 

нас саме, а онда да их покажемо и страним 

туристима“, рекла је Гашићева. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је 

истакао да га радује чињеница да је Требиње 

препознато као прво туристичко мјесто у РС. 

„Сјетимо се тог почетка, и од потребних 80 

поена – бодова ми смо имали 170, што значи да 

смо кренули корацима који су били итекако 

значајни не само за Требиње него и за Републику 

Српску“, рекао је Ћурић. 

Он је навео да је Требиње прво по броју ноћења 

у овој години у региону. 

„Захвалио бих министру туризма која је дошла у 

Требиње са својим сарадницима да покаже 

поштовање према Требињу јер према 

информацијама са којима ми располажемо, 

тренутно, први смо по броју ноћења у региону. 

Град Требиње већ је забиљежио око 130.000 

ноћења у овој години, а 2019. смо имали мало 

изнад 100.000“, навео је он. 

Захвалио је свима који су допринијели развоју 

туризма у Требињу и најавио наставак 

започетих те реализацију нових пројеката у 

сектору туризма. 

„Ми, већ за сљедећу годину, имамо разне 

планове, наравно уз подршку ресорног 

министарства, Туристичке организације, 

очекујемо да стварамо неку нову вриједност у 

овом сектору. Јер кроз то улагање привлачимо 

туристе који нису били раније овдје, а и оне који 

су били, да сада виде нешто ново. Од пројеката 

ћу издвојити хендек око Старог града, то је 

нешто што нас чека да реализујемо у наредном 

периоду, садржаји на Ублима, планини Орјен, 

ријека Требишњица. Заједно са нашим 

суграђанима који раде на очувању ријеке да 

видимо шта би могли да урадимо да добијемо 

неке садржаје, а да очувамо нашу ријеку. 

Духовни, вјерски туризам је нешто на чему ћемо 

и даље радити“, рекао је Ћурић. 

Свечаности поводом Свјетског дана туризма 

присуствовали су представници привредног и 

друштвеног живота града, образовних установа, 

угоститељства, те туристичких организација и 

агенција. 

 

30.09.2022. 

Лијепе вијести из Атине – Град Требиње 

ниже успјехе у програму „Green Destinations“ 

 

 

Град Требиње,  са причом “Парк природе Орјен 

– заштићено подручје у служби унапређења 

туристичке понуде и одрживог развоја”,  нашао 

се поново међу најбољим причама о одрживом 

развоју  у оквиру овогодишњег такмичења Топ 

100 прича одрживог развоја, које организује 
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организација „Green Destinations“ (2022 Green 

Destinations Top 100 Stories Competition). 

Церемонија додјеле престижних награда 

одржана је у Атини, а сертификат за Град 

Требиње свечано је уручен замјенику 

градоначелника Дражену Бошковићу, који је ове 

године био и један од водитеља програма 

проглашења добитника награде. 

„Ово је изузетан успјех за нашу локалну 

заједницу и показатељ одличног рада у сектору 

туризма у погледу реализације пројеката који 

доприносе одрживом развоју дестинације“, 

рекао је Бошковић и додао да је Град током 

пријаве за такмичење у Атини имао техничку 

подршку пројекта УСАИД Туризам. 

Замјеник градоначелника Требиња и директор 

Аграрног фонда Веселин Дутина учествовали су 

и на „Самиту о зеленим дестинацијама и 

будућности туризма“ – догађају који је 

организован под покровитељством Града Атине 

и Туристичке организације Грчке. 

Позивницу за самит Град је добио на основу 

приче “Herzeg House”, која је у марту ове године 

проглашена за најбољу причу одрживог развоја 

на међународном Сајму туризма у Берлину (ИТБ 

Берлин). 

У оквиру активности на Самиту, представници 

Града Требиња су одржали и састанак са 

амбасадором БиХ у Грчкој Милицом Ристовић 

Крстић. На састанку је договорено да се у 

наредоном периоду интезивира сарадња између 

Требиња и неколико локаних заједница из 

Грчке, у циљу успостављања сарадње у области 

привреде и туризма. 

Осим Града Требиња у овогодишњем програму 

„Green Destinations“ – Топ 100 прича 

одрживог  развоја учествовали су и 

представници Министарства трговине и туризма 

Републике Српске, Министарства спољне 

трговине и економских односа БиХ, Федералног 

министарства околиша и туризма, као и 

представници још неколико локалних заједница 

из БиХ. 

Учешће поменутих представника подржано је 

кроз пројекат Eu4BusinessRecovery. Овај 

пројекат имплементира организација ГИЗ, уз 

подршку Европске уније и Владе СР Њемачке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


