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01.12.2022. 

Одржана завршна конференција 

прекограничног пројекта „Flood and 

Fire“ 
 

 

У Требињу је данас одржана завршна 

конференција прекограничног пројекта „Flood 

and Fire“, у оквиру кога су Град Требиње и 

општине Равно, Херцег Нови и Kонавале добиле 

вриједну опрему за заштиту од пожара и 

поплава. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је рекао 

да је реализацијом пројекта унапређена 

опремљеност Територијалне ватрогасне 

јединице Требиње, те да су локалне заједнице 

учествовале средствима од 15 одсто. 

„Територијална ватрогасна јединица треба да 

добије или је добила заштитну опрему за 

ватрогасце, АТВ возило за гашење шумских 

пожара, али и све остале ванредне ситуације, 

пикап возило, два дрона, као и опрему за ауто-

удесе, развални алат, агрегате и то је све оно што 

је недостајало да би ниво спремности подигли на 

виши ниво“, рекао је Ћурић. 

Kомандир требињске Територијалне ватрогасне 

јединице Здравко Kашиковић рекао је медијима 

да је Град Требиње, осим учешћа и набавке 

опреме кроз овај пројекат, у сарадњи са 

Републичком управом Цивилне заштите, 

набавио додатну опрему у вриједности 200.000 

KМ. 

Менаџер пројекта из Херцег Новог Јован 

Суботић напоменуо је и то да пројекат „Flood 

and Fire“ подразумијева успостављање 

заједничког комуникационог центра у коме ће се 

прикупљати сви подаци с терена. Овај центар је 

опремљен савременом ИТ опремом. 

„Све општине имају дронове. Успоставили смо 

динамику надгледања дронова, они имају 30-так 

минута моћи да лете, сакупљају податке са 

терена. У љетњем периоду биће више летова 

дронова, што значи бољу превенцију и 

припремљеност у случају пожара. У дрон се 

мапира мапа терена коју дрон треба да обиђе. 

Суштина је у што већем броју надлијетања и 

прикупљања података“, рекао је Суботић. 

Вођа пројекта из Kонавла Маријана Цупић 

Јовановски рекла је да је сва опрема испоручена 

овој општини и да су добили заштитну опрему 

за ватрогасце, ручне радио-станице, ватрогасни 

камион, АТВ возило и дрон. 

Пројекат, чија вриједност износи 1.851.353,00 

евра,  суфинансиран је средствима Европске 

уније, и то у проценту од 85% или у износу 

од  1.573.650,05 евра. 

06.12.2022. 

Ћурић: У 2022. асфалтирано 16 км 

сеоских путева 
 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 

да током 2022. године асфалтирано око 16 

километара макадамских путева у око 30 села на 

подручју града. 

Ћурић је казао да је за ове намјене Град, у 

сарадњи са Хидроелектранама на Требишњици 
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и Путевима Републике Српске, обезбиједио 

више од милион марака. 

„Асфалтирано је више путева у селима на 

подручју Љубомира, Зубаца, Требињских брда, 

Ластве. И у наредном периоду планирамо 

реализацију преосталих пројеката у селима у 

Требињској шуми и површи, Бобанима, 

Поповом пољу“, навео је Ћурић. 

Он је истакао да пројекти у руралном подручју 

прате инвестиције у градским мјесним 

заједницама те да ће тако бити и убудуће. 

 

09.12.2022. 

Из Требиња подршка винарима из 

Велике Хоче 

 

 

Сви требињски винари једногласно су се данас 

договорили на састанку са градоначелником 

Мирком Ћурићем да помогну винару Срђану 

Петровићу из Велике Хоче, којем је косовска 

полиција одузела око 42 тоне вина, да би остао 

да живи и ради на Kосову и Метохији. 

Ћурић је након састанка изјавио новинарима да 

ће у наредном периоду бити утврђено на који 

начин ће херцеговачки винари помоћи породици 

Петровић са Kосова и Метохије, којој су 

пружили пуну подршку да остане да живи и 

настави да се бави производњом вина на Kосову 

и Метохију. 

„Херцеговина и Требиње су препознатљиви по 

винима и одазвали смо се позиву предсједника 

Одбора за помоћ Србима на Kосову и Метохији 

Милорада Арлова и ступили смо у контакт са 

винаром Петровићем из Велике Хоче, који је 

рекао да му подршка херцеговачких винара 

веома значи и изразио жељу да до краја године 

дође у Требиње“, рекао је Ћурић. 

Он је напоменуо да им је Петровић пренио да ће 

остати на Kосову и Метохији и да га ово неће 

поколебати да настави да се бави производњом 

вина. 

Ћурић је рекао да ће приликом те посјете бити 

дефинисано како се све може помоћи породици 

Петровић, било новцем или вином и ракијом. 

„Онај ко није био на Kосову и Метохији не може 

да зна како је њима тамо“, рекао је Ћурић и 

нагласио да и у Требињу има људи друге 

вјероисповијести, између осталих и тих који су 

на Kосову и Метохији и тако раде, али да ће они 

увијек моћи нормално да живе и раде у Требињу 

и биће заштићени и да се никада неће вршити 

притисак на људе друге вјероисповијести. 

Он је напоменуо да се од 150 српских породица 

у Великој Хочи, њих више од 100 бави 

производњом вина и ракије и запитао какве се то 

онда поруке њима шаљу? 

Ћурић је нагласио да треба доносити мудро 

одлуке када је ријеч о оваквим питањима са 

Kосова и Метохије и да никада не треба 

заборавити ко су били преци и шта за српски 

народ значи Kосово и Метохија. 

Он је захвалио херцеговачким винарима, од 

којих неки нису могли да присуствују састанку 

јер су на сајмовима у региону, али ће подржати 

све договорено да се помогне Петровићима. 

Власник Винарије „Анђелић“ Драган Анђелић 

рекао је да је подршка требињских винара 

Петровићима из Велике Хоче једногласна и да је 

битно да се хитно реагује и да њихове колеге са 

Kосова и Метохије виде да нису сами. 

Kао дугогодишњи винар, Анђелић је рекао да 

може само да замисли како се српски винари на 

Kосову и Метохији осјећају послије пљенидбе 

вина Петровићима. 
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„Све што други раде Србима на Kосову и 

Метохији, ми не смијемо тако да се понашамо. 

Треба да будемо изнад тога“, рекао је Анђелић. 

Он је истакао да је Херцеговина захваљујући 

свом руководству израсла у српску Спарту, а 

Требиње се изграђује и град је културе и спорта, 

чији грађани се свуда цијене гдје год да оду. 

Анђелић је напоменуо да ће тек бити утврђени 

детаљи помоћи Петровићима, а постоји 

могућност да то буде и донирањем боца вина 

путем требињског Аграрног фонда у 

продавницама у Српској и шире. 

Послије јучерашње пљенидбе око 42 тоне вина 

породици Петровић, смирила се ситуација у 

Великој Хочи, у којој ослоњено на осам цркава 

сазиданих у 13. вијеку живи око 700 Срба. 

Породица Петровић је једна од најстаријих 

великохочанских српских породица, која се 

традиционално бави производњом вина и ракија 

од грожђа. 

Срби из Велике Хоче поручили су након тога да 

су одлучни да опстану на своме и да породице 

попут њихових предака одгајају радећи у 

виноградима, производећи надалеко чувено 

Хочанско вино и ракију „Ораховачка лоза“. 

Великохочански Срби су напоменули да су 

истрпјели период апсолутног безвлашћа, 

киднаповања и убистава, паљења и прогона и да 

ће истрпјети и преживјети и покушај 

приштинских власти да успоставе страховладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.2022. 

Ћурић разговарао са представницима 

туристичких агенција и 

лиценцираним водичима 
 

 

Градоначелник Мирко Ћурић уприличио је 

данас састанак са представницима туристичких 

агенција и лиценцираним туристичким 

водичима као и са начелницима надлежних 

градских одјељења везаним за ову област 

привреде. 

Туристички радници изнијели су проблематику 

са којом се сусрећу у раду и дали квалитетне 

идеје о побољшању пружања услуга свим 

гостима нашег града. 

Било је ријечи о успостављајњу централне тачке 

за искрцавање и прихват туриста који посјећују 

Требиње туристичким аутобусима, као и 

регулисање овог питања у следећој туристичкој 

сезони. 

Заједнички се дошло и до иницијативе за 

успостављање Туристичког савјета на којем ће 

се периодично расправљати о овој, за Град 

Требиње, приоритетној грани развоја привреде. 

Такође, било је ријечи и о приједлозима и 

иницијативама за измјене појединих законских 

рјешења, а тичу се управо туризма. 
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13.12.2022. 

Ћурић: Град финансира адаптацију 

стамбених јединица породица 

погинулих бораца 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

потписао је данас уговоре о адаптацији 

стамбених јединица са 17 родитеља и супруга 

погинулих бораца Војске Републике Српске. 

Ћурић је рекао да ће први радови на адаптацији 

почети у наредних неколико дана, наводећи да 

је ово програм Градске управе који се проводи 

од 2020. године, а који је ове године по.први пут 

проширен и на супруге погинулих бораца. 

„У зависности од захтјева, биће замијењени 

отвори, кров, санирана фасада, реконструисана 

купатила“, истакао је Ћурић. 

Он је рекао да је за ове намјене у буџету за 2022. 

годину предвиђено око 100.000 КМ, а да је 

извођач радова локална фирма „Рад 

грађевинар“. 

У протеклом периоду, средствима Града, 

адаптиране су стамбене просторије за 35 

родитрља пигинулих бораца за шта је издвојено 

око 215.000 КМ. 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.2022. 

Одборници усвојили историјски буџет 

Требиња од 40.000.000 КМ 

 

 

Скупштина града Требиња усвојила је данас 

буџет за 2023. годину у износу од 40.070.500 KМ 

што је више за 5,98 одсто више у односу на 

прошлогодишњи буџет. 

Средства буџета чине порески и непорески 

приходи у износу од 32.794.530 KМ, грантови 

204.700 KМ, трансфери 1.063.800 KМ, примици 

за нефинансијску имовину 3.183.000 KМ, 

примици од узетих зајмова 1.400.000 KМ и 

остали примици 1.424.470 KМ. 

Одборник СНСД-а у требињској Скупштини 

Благоје Шупић оцијенио је овај буџет 

инвестиционим будући да је за капиталне 

инвестиције планирано 9.390.045 KМ, наводећи 

да су међу најзначајнијим инвестиционим 

улагањима, она за изградњу нове болнице у 

Требињу у износу од више од два милиона KМ 

и други значајни пројекти. 

 

Усвојен ребаланс буџета од 39.411.900 КМ 

Скупштина града Требиња усвојила је данас 

ребаланс буџета града за 2022. годину у износу 

од 39.411.900 КМ. 

Средства буџета чине порески и непорески 

приходи у износу од 29.459.521 КМ, грантови 

366.970 КМ, трансфери 1.579.219 КМ, примици 

за нефинансијску имовину 2.269.500 КМ, 
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примици од узетих зајмова 3.600.00 КМ и остали 

примици 736.690 КМ, као и намјенска 

неутрошена средства из ранијих периода 

1.400.000 КМ. 

Скупштина града данас је усвојила и одлуку о 

утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју града Требиња у 

2023. години, која подразумијева повећање 

пореске стопе са 0,10 на 0,18 одсто, док је 

пореска стопа за непокретности у којима се 

обавља производна дјелатност на подручју 

Требиња није мијењана и у наредној години ће 

износити 0,10 одсто. 

Реагујући на опаске опозиције да је повећање 

цијене пореске стопе додатно оптерећење за 

грађане Требиња, градоначелник Требиња 

Мирко Ћурић изјавио је да је евидентно да 

велики број људи у нашем граду треба додатно 

да се опорезују, јер је то својеврсни порез на 

луксуз, на квадрат више. 

„Чули смо од уводничара Момира Шаренца да 

четворочлана породица, која живи у стану од 80 

квадрата, не плаћа порез. Знамо да је цијена 

квадратног метра некретнине данас много виш, 

него претходних година. То није удар на 

социјалне категорије, него на оне који имају 

више некретнина“, рекао је Ћурић. 

Скупштина града усвојила је данас низ одлука 

које се односе на уређење система рада 

„Водовода“ АД Требиње, у циљу уредног 

водоснабдијевања свих потрошача. 

Усвојене су одлуке о методологији уређења 

најниже основне цијене водних услуга, 

субвенционисању дијела трошкова јавних 

водних услуга водоснабдијевања, одводње и 

пречишћавања отпадних вода социјално 

угрожених категорија на подручју града 

Требиња, о наплати доспјелих, а неизмирених 

потраживања овог предузећа, те давању 

сагласности о прихватању приједлога уговора 

између Града Требиња и предузећа „Водовод“ 

Требиње – о пружању јавних водних услуга на 

подручју града. 

Миодраг Батинић, директор ЈП „Водовод“ 

Требиње је рекао да је цијена воде у Требињу 78 

фенинга за физичка лица и није се мијењала од 

2017. године, наводећи да је најјефтинија у 

окружењу. 

„Циљ реформе је уредно водоснабдијевање 

потрошача, нико не жели да завлачи руке у 

џепове грађана. Управа предузећа ће затражити 

нову цијену, видјећемо да ли ће вода бити 

скупља, ако успијемо да смањимо трошкове, 

цијена воде може да буде и јефтинија“, навео је 

Батинић. 

Он је додао да ће се дио трошкова јавних водних 

услуга субвенционисати лицима у стању 

социјалне потребе, који су на евиденцији Центра 

за социјални рад, Црвеног крста и сличних 

установа. 

У уводном обраћању, Санди Зулић из предузећа 

„УНА консалтинг“ је навео да ће се цијена 

водних услуга дефинисати када се укључе сви 

трошкови пословања. 

„Утврђивање методологије је предуслов да 

предузеће послује позитивно, и оперативно и 

финансијски. Данас се не може говорити колика 

ће бити цијена водних услуга, тек када се 

укључе сви трошкови, моћи ће се дефинисати 

цијена, која може бити виша али и нижа. Неки 

људи не могу да плате ни садашњих 78 фенинга 

по кубику воде, и одлука о субвенционисању 

дијела трошкова за социјално угрожено 

становништво ће обезбиједити да и ти грађани 

имају довољно воде и да могу уредно да 

измирују обавезе“, појаснио је Зулић. 
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19.12.2022. 

Ћурић и Бошковић на обиљежавању 

Дана града Чачка 
 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић и 

замјеник градоначелника Дражен Бошковић су 

поводом Дана града Чачка присуствовали 

свечаној сједници Скупштине града. 

Ћурић је том приликом градоначелнику Чачка 

Милуну Тодоровићу честитао овај дан те упутио 

честитку свим грађанима Чачка. Симболично, 

Ћурић је Тодоровићу уручио званичну 

монографију града Требиња. 

Дан града Чачка обиљежава се 18. децембра, 

подсјећајући на дан када је прије 614 година по 

први пут у писменом облику поменуто име овог 

града у Србији и Шумадији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2022. 

Школа у Горици добила 

стоматолошку амбуланту 
 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић и 

амбасадор Пољске у БиХ Јарослав Линденберг 

данас су потписали уговор и отворили 

стоматолошку амбуланту у Основној школи 

„Свети Василије Острошки и Тврдошки“ у 

Горици. 

Мирко Ћурић, градоначелник Требиња захвалио 

је амбасадору Пољске на овој вриједној 

донацији. 

Он је истакао да је приоритет био да Основна 

школа у Горици добије стоматолошку 

амбуланту, опремљену квалитетном и 

савременом опремом, јер је она најудаљенија од 

Дома здравља. 

„То је сигурно значајно за дјецу јер су они 

приоритет, а нису ни свјесни у годинама у 

којима су да имају здраве зубе. Ту смо да им 

изађемо у сусрет и створимо предуслове за то“, 

рекао је Ћурић и захвалио запосленима и управи 

требињског Дом здравља. 

Јарослав Линденберг, амбасадор Пољске каже 

да је задовољан да су могли завршити седми од 

осам пројеката које Пољска спроводи у БиХ, те 

да су ове године фокусирани на сектор заштите 

здравља. 

„Градоначелник Ћурић је на неком од 

претходних састанака рекао да постоји потреба 

за овом амбулантом. Амбуланта и потребна 
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опрема је спремна. Надам се да ће ова опрема 

имати велики допринос за здравље зуба ђака“, 

навео је Линденберг. 

Радован Тодоровић, замјеник директора Дома 

здравља је истакао да ће се отварaњем ове 

амбуланте превентивна дјечија стоматолошка 

заштита приближити дјеци, биће доступнија 

свима који имају потребу за долазак код 

стоматолога. 

„Амбуланта ће почети са радом наредне 

седмице, а радиће три пута седмично, 

највјероватније понедјељак, уторак и сриједа, а 

распореди ће бити накнадно објављени. Дјецу ће 

прегледати три доктора из Дома здравља. Све 

стоматолошке услуге које се пружају у Дому 

здравља биће доступне и у овој амбуланти“, 

рекао је Тодоровић. 

Милорад Надаждин, директор Основне школе 

„Свети Василије Острошки“ је подсјетио да је 

амбуланта у овој школи радила до 2008. године. 

„Када сам чуо за идеју да ће се поново отворити 

заиста сам био радостан. Разговарали смо са 

родитељима и дјецом и заиста сви су са 

одушевљењем прихватили ту идеју. Посебно ми 

је драго да је докоторица која је овдје радила 

раније, радиће и сада“, казао је Надаждин. 

Вриједност овог пројекта који је финансирала 

Амбасада Пољске је 50.000 КМ. 

Ово је прва основна школа у нашем граду која је 

добила најновију и најсавремренију 

стоматолошку амбуланту, а у наредном периоду 

у зависности од финансијских и кадровских 

могућности, стоматолошке амбуланте биће 

отворене и у осталим основним школама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2022. 

Завршено асфалтирање улице 

Доктора Драга Перовића – асфалт 

стигао до свих кућа 

 

 

У улици Доктора Драга Перовића (Богданића 

До) завршени су радови на асфалирању 

преосталог дијела ове улице, чиме је стављена 

тачка на овогодишње радове на уређењу улица у 

мјесним заједницама с обзиром на то да до 

прољећа неће радити асфалтна база 

„Херцеговинапутева“. 

Завршетак радова на дионици дугој око 250 

метара обишао је градоначелник Мирко Ћурић, 

који је том приликом разговарао са 

становницима овог дијела Требиња, изразивши 

задовољство што је и овај проблем ријешен и 

што је ово још један показатељ да Градска 

управа има слуха за све грађане Требиња. 

„Овим радовима смо у потпуности завршили 

асфалтирање ове улице, у којој тренутно има 15 

домаћинстава, а у току су и радови на још 

четири-пет грађевинских локација. Укупно је 

око 25 локација предвиђених за индивидуалну 

стамбену изградњу па вјерујем да смо свима 

њима на овај начин колико-толико олакшали 

свакодневни и будући живот“, навео је Ћурић. 

Ћурић је истакао да је из градског буџета за 

асфалтирање ове улице издвојено око 35.000 КМ 

и да му је посебно драго што се уређује један по 

један дио Требиња. 

„Ово је најбољи примјер сарадње Града и 

мјештана, иако су били неки појединци који су 
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пред изборе жељели да створе погрешну слику. 

Скоро сви становници ове улице су се јавно 

оградили од политизације нечега што је већ 

раније било договорено и као што је и обећано – 

улица је завршена“, поручио је Ћурић. 

Он је истакао да је током 2022. године 

асфалтирано више више десетина километара 

саобраћајница у градском и приградском 

подручју за које је издвојено око 3.000.000 КМ 

те да ће радови бити настављени на прољеће 

када отопли. 

Становник улице Доктора Драга Перовића 

Вукан Ковач рекао је да је захвалан Градској 

управи што је препознала овај проблем и 

ријешила га на обострано задовољство. 

„Свака кућа у овом насељу је добила асфалт. 

Овдје живе избјегла и расељена лица и од самог 

почетка, када су нам додијељене локације, 

имали смо добру сарадњу са Градском управом. 

Ова Градска управа нам је ријешила и 

водоснабдијевање и јавну расвјету. У име свих 

мјештана се захваљујем градоначелнику Ћурићу 

и његовом тиму људи који су имали 

разумијевања за наше проблеме“, казао је Ковач. 

22.12.2022. 

Требињу пет нових метео-станица за 

помоћ пољопривредницима 
 

 

У Требињу је у току инсталација пет нових 

метео-станица које ће пољопривредницима 

помоћи да унаприједе пољопривредну 

производњу, јер ће путем дигиталне платформе 

добити информације које су важне за процес 

сјетве. 

Руководилац Центра за управљање пројектима у 

Привредној комори Републике Српске Оливера 

Радић изјавила је новинарима да су метео-

станице инсталиране у оквиру пројекта њемачке 

Владе који се односи на дигитализацију 

управљања пољопривредним земљиштем. 

Радићева је рекла да пројекат траје од 2020. 

године, да је реализован низ активности, међу 

којима је развијена платформа „Агролајф“ коју 

град Требиње користи за управљање 

пољопривредним земљиштем, а која је 

намијењена и пољопривредницима. 

„Омогућава им да прате све процесе о радним 

операцијама, временску прогнозу, информације 

о приносима и све друго што је битно за 

управљање пољопривредним земљиштем“, 

рекла је Радићева. 

Она је навела да ће у оквиру овог пројекта бити 

инсталирано 18 метео-станица укупне 

вриједности 250.000 КМ које ће мјерити 

влажност ваздуха, температуру тла, брзину и 

смјер вјетра, количину падавина и све што је 

важно за процес сјетве, а осим Требиња, у 

пројекту учествују и Приједор, Србац и Брод. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић изјавио 

је да ће ове станице значити 

пољопривредницима у граду, а инсталиране су у 

селима Придворци, Петрово поље, Мостаћи, 

Љубомир и Зупци, односно у мјестима гдје је 

земљиште издато у закуп. 

Ћурић је рекао да је град Требиње у претходне 

четири године издао у закуп око 150 хектара 

земљишта за 38 закупаца. 

Он је објаснио да ће пољопривредници 

инсталацијом ових метео-станица добијати 

неопходне податке посредством мобилних 

телефона и приступа „Агролајф“ платформи. 

„Сви они који су се у претходном периоду 

увезали, могу да добију све податке и све што се 

буде надограђивало – све ће им бити доступно“, 

рекао је Ћурић. 
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23.12.2022. 

Пријем за директора и раднике 

Народне библиотеке – најбољу 

установу овог типа у Српској 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић данас је 

организовао пријем за директора и раднике 

Народне библиотеке која је проглашена за 

најбољу у Републици Српској. 

Ћурић је похвалио рад требињске Народне 

библиотеке која је, како је рекао, заслужено 

понијела титулу најбоље установе овог типа у 

Српској. Он је навео да га то није изненадило јер 

се директор ове установе Милосава Супић 

Вуковић и радници свакодневно издвајају као 

колектив који је жељан да, осим примарне 

дјелатности, прикаже један нови, иновативан и 

успјешан приступ свом раду. 

„То треба цијени и наградити. Град подржава 

рад ове установе и драго ми је што је  немогуће 

навести све пројекте које су реализовали у 

посљедњих неколико година. И друге установе 

у граду и Републици могу да се угледају на овај 

колектив који жели да буде другачији, 

успјешнији и да задовољи све потребе својих 

корисника па и много више од тога. То је за 

сваку похвалу“, рекао је Ћурић. 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.2022. 

Ћурић угостио ученике који ће 

обављати праксу у Италији 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић данас је 

организовао пријем за троје ученика Техничке 

школе из Требиња који ће почетком наредне 

године боравити  на једномјесечној пракси у 

Милану у Италији. 

Ћурић је рекао да је ученике трећег разреда 

Техничке школе –  Лидију Kраљевић, Павла 

Скоча и Алексу Мусовића угостио јер 21. 

јануара 2023. године путују за Милано, гдје су 

добили прилику да одраде праксу. 

„Подржаћемо ученике и видјећемо шта може да 

буде наш допринос да буде више ђака који би се 

одлучили на овај корак. Ово није одлазак на 

дужи период, него стицање знања која ће, 

надамо се, примијенити у нашем граду и 

Републици Српској“, истакао је Ћурић. 

Павле Скочо каже да се пријавио на овакав 

програм на сугестију професора енглеског 

језика и да им је школа много помогла да оду на 

усвршавање у својој струци. 

„Велика су очекивања, прије свега јер идемо у 

Милано, надам се да ће нам бити лијепо, али и 

да ћемо испунити очекивања школе и града“, 

наводи  Скочо 

Требињски средњошколци одлазе у Италију 

након јавног  позива за ученичку праксу, а  у 

оквиру пројекта „Интернационализација ВЕТ 

система у земљама Западног Балкана“ који се у 

БиХ реализује од 2020. и трајаће до 2023. 

године. 
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23.12.2022. 

Учесници Избора за Мис Српске на 

пријему код градоначелника 
 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић угостио 

је данас мис Републике Српске Анђелу 

Јоксимовић и учесника овог избора Ивану 

Шаренац, док мис АБЦ модел Анђела Грубач 

није присуствовала због факултетских обавеза. 

Разговарајући са младим Требињкама, 

градоначелник Ћурић је изразио задовољство 

што су управо оне биле те које су представљале 

наш град и у Требиње донијеле ласкаве титуле. 

„Ово је још једна промоција нашег града. Желим 

да се захвалим овим дјевојкама што су Требиње 

представиле у најљепшем свјетлу. Пожелио бих 

им да буду успјешни ђаци и студенти“, поручио 

је Ћурић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2022. 

Руководство Града Требиња 

честитало Божић по грегоријанском 

календару 

 

Руководство Града Требиња – градоначелник 

Мирко Ћурић, замјеник градоначелника Дражен 

Бошковић, предсједник Скупштине Града 

Драгослав Бањак и потпредсједник Скупштине 

Ђорђе Миљановић, упутило је честитку свим 

вјерницима римокатоличке вјероисповијести и 

требињском жупнику дон Анту Лубурићу 

поводом обиљежавања Божића по 

грегоријанском календару. 

У честитки се каже: 

„У име Града Требиња, Вама и свим вјерницима 

римокатоличке вјероисповијести, желимо 

срећан Божић. Нека свјетлост и топлина Божића 

у сва ваша срца и домове унесе мир, радост, 

испуни све жеље и нека вас дух најрадоснијег 

хришћанског празника прати током цијеле 

наредне године. 

Још једном, желимо Вам срећан и благословен 

Божић!“. 
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25.12.2022. 

Представници Свесрпског купа у 

рукомету на пријему код 

градоначелника 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић данас је 

у Градској урави организовао пријем за 

учеснике Свесрпског купа у рукомету, који се 

одржава у нашем граду. 

Градоначелник Ћурић је истакао да су све екипе 

које су учествовале на овом купу побједници. 

„Требиње је окарактерисано као најљепши 

српски град, а напоменуо бих да је Требиње 

отворено за све добронамјерне људе. Овај назив 

‘Свесрпски куп’ нема никакву националну 

конотацију, већ смо хтјели показати да су Србија 

и Република Српска једно. Главни циљ оваквог 

догађаја је да што више дјеце буде укључено у 

спорт. Тренутно у нашем граду имамо 2.100 

дјеце у спорту до 18 година, а конкретно у 

Рукометном клубу њих је преко 100. Данас смо 

на састанку разговарали и у наредном периоду 

наш главни задатак јесте да побољшамо путну 

инфраструктуру и да урадимо нову спортску 

дворану јер то Требиње, Херцеговина и 

Република Српска заслужују“, рекао је Ћурић. 

Предсједник Рукометног савеза Републике 

Српске Маринко Умичевић каже да је 

организација овог турнира на високом нивоу, те 

да се у Требињу осјећају као код своје куће. 

„Драго нам је да је по први пут финале и женског 

и мушког рукомета заједно. Ово је било једно 

лијепо дружење и ,што кажу сви, штета што 

кратко траје. Честитао бих градоначелнику на 

свему што раде за младе, за спорт, за развој 

пољопривреде и руралних подручја и уопште за 

овај град, мислим да би многи требало да уче од 

вас“, додао је Умичевић. 

Предсједник Рукометног савеза Републике 

Србије Милена Делић рекла је да је Требиње 

град спорта и рукомета и самим тим прави избор 

за одржавање овог рукометног купа. 

„Рукомет у вашем граду изузетно брзо 

напредује, квалитетни момци који су други на 

табели а једног дана вјероватно ће ‘напасти’ и 

титулу. Драго нам је што смо овај пут у 

такмичење укључили и женске екипе и вјерујем 

да ће данас у финалу сви пружити публици 

изузетно квалитетне утакмице. Много смо 

захвални свима на гостопримству и 

организацији и надамо се да ћемо једног дана и 

у репрезентативној селекцији моћи да обиђемо 

Требиње“, навела је Делић. 

26.12.2022. 

Стипендије за 121 ученике основних 

школа са села 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

потписао је данас уговоре о стипендирању 

ученика основних школа  на селу.  Овај 

програма проводи се већ шесту годину,  из 

градског буџета је издвојено око 82 хиљаде КМ, 

а на јавни позив пријављен је 121 основац. 

Висина мјесечне стипендије је од 75 до 125 

КМ,  зависно да ли су родитељи школараца 
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запослени или не, а помоћ се исплаћује девет 

мјесеци. 

„Дајемо подршку родитељим и не желимо да се 

ниједна школа на селу угаси. Према 

информацијама са којима располажемо, 

успјевамо да задржимо број дјеце у руралним 

подручјима који је био и раније, што је 

оптимистично, с обзиром  да се сваке године 

гасе подручна одјељења  у РС и у региону“, 

истакао је Ћурић. 

Он је додао да су становници Дражин Дола 

покренули иницијативу да се у овој школи 

изводи и настава од 6. до 9. разреда, те да ће 

градска управа  урадити све да се то оствари и да 

се повећа и број основаца који ће похађати ту 

школу. 

Двоје дјеце Зорана Којовића похађа школу 

у  Дражин Долу , а он каже да стипендија значи 

много родитељима , а овакву помоћ његова дјеца 

примају већ неколико година. 

„Задовољни смо и наставом у школи у Дражин 

Долу, а ако буде дјеце, планирано је да се 

организује и настава од 6. до 9. разреда“, истиче 

он. 

„Ова помоћ много  значи дјеци из руралних 

подручја. Новац, углавном користимо да 

одвозимо и довозимо дјецу до школе, за 

уџбенике и школски прибор…“, каже Велезар 

Паранос, чије је дијете основац у школи 

у  Ластви. 

Миливоје Глоговац, чије дијете похаћа основну 

школу у Љубомиру,  наводи да много значи 

новац који градска управа одвоји за дјецу на 

селу. 

„Било је и прије дјеце на селу и власти, али 

никад нисмо добијали овакву помоћ“,истиче он. 

У Требињу раде четири подручна одјељења 

основних школа;  у Петровом Пољу, Ластви, 

Љубомиру  и Дражин Долу. 

 

 

 

28.12.2022. 

Требињски ватрогасци током 2022. 

добили опрему вриједну 1.000.000 КМ 
 

 

Требињска Ватрогасно-спасилачка јединица је 

током 2022. године добила опрему вриједну око 

1.000.000 КМ, која јој је обезбијеђена кроз ИПА-

2 пројекат „Flood&Fire“, из буџета Града 

Требиња и од Републичке управе цивилне 

заштите. 

Ватрогасци су, осим личне опреме за гашење 

пожара у затвореном и отвореном простору, 

добили и два возила, чамац, дронове, опрему за 

успостављање везе, компресор, опрему за лакши 

приступ угроженим возачима у саобраћајним 

незгодама. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 

да  је кроз пројекат прекограничне сарадње 

обезбијеђено око 420.000 евра, од којих је 

учешће Града 15 одсто, док су сам Град и 

Републичка управа цивилне заштите издвојили 

додатних око 200.000 КМ. 

„Овим је завршен  пројекат ‘Flood&Fire’, али 

постоје најаве да ће он бити и настављен и 

надамо се да ће Град Требиње поново бити дио 

њега. Сада нам је циљ да урадимо видео систем 

који ће омогућити да се пожар уочи у почетној 

фази, што треба да олакша његово гашење“, 

навео је Ћурић. 

Он је истакао да је овим пројектом значајно 

унапријеђена опрема Ватрогасно-спасилачке 

јединице, наводећи да ће кроз овај пројекат 
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опрему добити и припадници четири 

добровољна ватрогасна друштва. 

 

Командир требињских ватрогасаца Здравко 

Кашиковић рекао је да ће нова опрема добро 

доћи сваком ватрогасцу. 

„У наредном периоду циљ нам је да 

обезбиједимо још једну цистерну до 10 кубика. 

Већ смо упутили захтјев Републичкој управи 

цивилне заштите и очекујемо да нам то буде 

одобрено“, додао је Кашиковић. 

 

Он је истакао да је ово још један показатељ да 

Град Требиње у континуитету обезбјеђује 

средства за несметан и професионалан рад 

Ватрогасно-спасилачке јединице. 

У пројекту „Flood&Fire“ учествовали су Град 

Требиње, општине Равно, Херцег Нови и 

Kонавале. 

 

29.12.2022. 

Пријем за судију Евролиге Драгана 

Поробића 
 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

организовао је данас пријем за Драгана 

Поробића кошаркашког судију, који се од ове 

сезоне налази на листи судија Евролиге, као 

једини из БиХ. 

Градоначелник Ћурић је рекао да је успјех 

Драгана Поробића успјех и града и РС, као 

и  порука спортистима у Требињу да се само 

едукацијом и одрицањем могу постићи добри 

резулати, без обзира из које средине долазе. 

„У циљу унапређења спорта у граду разговарали 

смо и о томе шта би требало урадити да имамо 

што више успјешних спортиста. Требамо 

пратити спортисте на различите начине, да 

видимо како су напредовали и какав је њихов 

успјех. “ рекао је Ћурић. 

Драгана Поробић се суђењем бави  већ скоро 17 

година, а шест сезона је судио АБА лигу. 

„Цијелу моју каријеру прати стална едукација у 

земљи и инострантву, јер морам стално пратити 

трендове у кошарци. Kошаркашка правила се 

мијењају из године у годину. Kао спорт се доста 

убрзала, а и ми морамо бити у току кроз 

различите врсте едукација и анализа суђења“, 

рекао је он. 
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30.12.2022. 

Уручена рјешења за 13 корисника за 

самозапошљавање за незапослена 

лица 
 

 

У Градској управи данас су уручена рјешења за 

13 корисника којима су по јавном позиву 

одобрена средства за самозапошљавање за 

незапослена лица. 

„Град Требиње је објавио Јавни позив 

незапосленим лицима која се налазе на 

евиденцији Завода за запошљавање – Биро 

Требиње, а која су заинтересована за 

започињање властите дјелатности, као 

привредно друштво, самостални предузетник 

или комерцијално породично пољопривредно 

газдинство. Приоритет код додјеле средстава 

имали су демобилисани борци, ратни војни 

инвалиди и друга лица са инвалидитетом, 

чланови породица погинулих бораца и лица у 

стању социјалне потребе. Средства која су 

одобрена по овом Јавном позиву су неповратна 

и имају карактер субвенције. Субвенције су 

додијељене у износима до 5.000 KМ за 

самозапошљавање на комерцијалном 

пољопривредном газдинству; до 10.000 KМ за 

самозапошљавање подносиоца захтјева који се 

региструје као привредно друштво или 

самостални предузетник и до 15.000 KМ за 

самозапошљавање подносиоца захтјева уз 

додатно запошљавање   још једног незапосленог 

лица, најкасније 12 мјесеци од потписивања 

уговора. Сви који испоштују све што је 

дефинисано уговором имаће и у будућности 

подршку Града, као што су је имали и 

претходници који су се такође самозапослили“, 

рекао је данас градоначелник Требиња Мирко 

Ћурић. 

Међу, претежно младим људима који су добили 

средства били су и Милидраг Стевовић који ће 

покренути керамичарску фирму, Филип 

Вукаловић, фирму за климатизацију и 

електроинсталације, Сандра Татар магистар 

архитектуре која ће отворити фирму за 

инжињерско пројектовање те Раде Дучић који 

ће, између осталог, производити 3Д гипсане 

панеле. 

Сви они су изразили захвалност Градској управи 

на одобреним средствима и како нам рекоше 

запослиће неколико радника који ће бити 

ангажовани у наредном периоду те средства 

искористити и за набавку опреме. 

За ове намјене из Градског буџета издвојено је 

око 100 хиљада конвертибилних марака. 

30.12.2022. 

Дјечја нова година дочекана у 

Требињу 
 

 

На Тргу слободе данас је уприличен свечани 

дочек дјечије Нове године. 

Осим неизбјежног Дједа Мраза, у програму су 

учествовали и малишани из вртића „Наша 

радост“ и „Цицибан“, дјечији хор „Бубамарац“, 

дјечији ансамбл ГKУД-а „Алат Свислајон“, 

чланови Плесног студија „Марис“ и требињски 

глумци Војислав Елез и Ведрана Ратковић који 

су извели новогодишњу представу „Сњежна 

прашина”. 
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На градском тргу, наши суграђани и гости града 

су били у прилици да уживају у атрактивним и 

забавним садржајима и перформансима 

аниматора – кловнова, лед вила и робота и 

костимираних џинова, који ће наступити и 

вечерас од 18:30 часова, а од 21:30 биће одржан 

концерт „Бориса Режака и Рогати бенда“. 

 

У Дучићевој улици данас је био организован и 

новогодишњи базар, који ће на истом мјесту 

бити отворен и сутра од 11 до 14 часова. 

Требињце и бројне госте у Нову, 2023. годину 

увешће популарни Пеђа Јовановић, а концерт на 

Тргу слободе сутра вече почиње у 22 часа. 

Вишедневни новогодишњи програм организују 

Град Требиње и Туристичка организација града 

Требиња. 

 

 

 

 

 

 

31.12.2022. 

Новогодишња честитка 

градоначелника Требиња и 

рукoводства Града 

 

 
 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић упутио 

је данас новогодишњу честитку грађанима 

Требиња, у којој је пожелио срећну Нову 2023. 

годину, добро здравље и сваку срећу. 

Честитку су грађанима упутили и замјеник 

градоначелника Дражен Бошковић, предсједник 

Скупштине града Драгослав Бањак и 

потпредсједник Скупштине Ђорђе Миљановић. 

„Свим Требињкама и Требињцима желимо 

срећну и успјешну Нову 2023. годину. Нека вам 

наступајућа година буде испуњена добрим 

здрављем и личном и породичном срећом“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


