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ТРЕБИЊЦИ 
ОДЛУЧНИ: 
ТАЧКУ НА 
ПЉАЧКУ!



ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД – НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ1.

Пред вама је ново издање, седми 
број Гласа комуне. Требиње и 

Требињци немају више времена за 
губљење, превише је било грешака, 
тумарања и лутања, крајње је врије-
ме да се направи велики заокрет, да 
се из корјена промијени накарадни 
систем у коме живимо и да нова гру-
па људи, некомпромитованих, мла-
дих, способних и неуцјењених људи 
преузме кључне полуге и ослободи 
град унутрашње окупације и талачке 
кризе која траје дееценијама. 

Мала група политичара и њима 
блиских тајкуна поклопила је све, 
стекла огромну моћ и богатство, а 
преко 90% грађана су жртве њихо-
ве накарадне политике и живе жи-
вотом на ивици, под сталним при-
тиском у страху да ће им моћници 
отети и оно мало што имају, скро-
ман посао, плату и голу егзистен-
цију породице.

Десетине хиљада наших најбољих 
и најхрабријих предака су изгину-
ли у ратовима и устанцима, од Не-
весињске пушке до последњег Отаџ-

бинског рата, како би ми живјели 
у слободи, која се не може ку-

пити новцима. Према њи-
ма имамо обавезу да на-
покон устанемо и кажемо 
ДОСТА ЈЕ домаћим тирја-
нима и окупаторима, ко-
ји нас и наше породице 
уцјењују, понижавају, про-
гоне, и због којих се Хер-
цеговина преполовила у 

последње двије деценије, јер 
су протјерали нај-

образованије, најбоље и најспособ-
није. Морамо да зауставимо пропа-
дање и негативне тенденције, живи-
мо слободно, животом достојним чо-
вјека и Европе 21-ог вијека.  

ИНТЕРЕС ХЕРЦЕГОВИНЕ 
НА ПРВОМ МЈЕСТУ 

Од 2012. године, када сам се пр-
ви пут кандидовао на изборима као 
независни кандидат за градоначел-
ника Требиња, па све до данас, пуно 
је било тестова, падова и успона, ис-
кушења и препрека, које сам морао 
проћи како би суграђанима на дје-
лу показао да имам искрене намје-
ре и колективни интерес да се заве-
де правда и ред у друштву, да више 
не буде привилегованих и пониже-
них, и да сваки грађанин има јед-
наку шансу да се бори, ради и дође 
до успјеха, без обзира на партијску 
припадност, род, вјеру, нацију и со-
цијално стање. 

 Вјерујем да нема Требињца и 
Херцеговца, осим острашћених при-
падника владајуће партије, који ће 
искрено рећи да нисам оправдао по-
вјерење и очекивања као посланик у 
Народној скупштини Републике Срп-
ске у протекле двије године јер сам 
се истински трудио да скренем па-
жњу на Херцеговину и њене пробле-
ме, вршим притисак да се неправде, 
запостављеност и девијације испра-
ве. Сматрам да је након осам годи-
на тестирања зрело вријеме да на-
род да једну шансу екипи коју сам 
окупио на Листи за правду и ред и 
градоначелнику Илији Станковићу, 
кога искрено подржавамо, јер сам 
убјеђен да је нећемо прокоцкати и 
да ћемо, као и до сада, оправдати 
очекивања и направити искорак. 

Од побољшања услова рада и пла-
та радницима у Индустрији алата, 
Мљекари „Пађени“ и компанији „Не-
шковић“, постројавања моћника и 
тајкуна, снажног притиска да се по-
штује закон и права радника, пока-
зале су како се и из опозиције мо-
гу штити права радника и обеспра-
вљених. Од одбране зграде Поште 
у Полицама, чију сам продају ла-
ни спријечио, до новог пута за Љу-
биње, кога не би било без снажног 

притиска у Народној скупштини Ре-
публике Српске и скретања пажње 
на запостављену Херцеговину, стру-
је која је после 20 година дошла до 
кућа повратника у Kутини, асфал-
та преко Бобана, до операције „Ба-
тагон“ у швајцарском Цугу, одбране 
Алумине и рушења пљачке народа 
преко шатора званог покретна бол-
ница, пуно је малих и великих по-
бједа, значајних успјеха које су по-
стигнути за кратко вријеме, мање од 
двије године у скупштинским клу-
пама, из опозиције без било каквих 
ресурса и власти. 

Ако се из опозиције могу из те-
меља мијењати ствари и рјешава-
ти бројни и крупни проблеми, шта 
тек  онда све може да направи гру-
па људи кад преузме контролу и по-
луге власти, почне искрено да ради 
у интересу свих грађана, а не само 
мале групе повлаштених и приви-
легованих.

Те 2012. године мало је недостаја-
ло да се догоди чудо и Требиње до-
бије првог нестраначког градона-
челника. Из страха од понављања 
резултата и подршке грађана новој 
групи људи, идејама и програму, ло-
кални моћници преко корумпира-
ног кадије Бојане Рикало извршили 
су срамну подвалу, у Основном суду 
у Требињу намјерно је направљена 
грешка и пропуст како би се онемо-
гућило За правду и ред – листи Не-
бојше Вукановића да изаће на локал-
не изборе 2016. године. Нисмо оду-
стајали нити правили компромисе, 
упркос великим искушењима и па-
довима, и напокон грађани Треби-
ња први пут у историји имају при-
лику да изаберу одборнике са неке 
нестраначке Листе, која је организо-
вана на потпуно другачијим прин-
ципима и основама од осталих по-
литичких субјеката.  

ПРОГРАМ ИЗ 2012. ПОСТАО 
ОПШТЕПРИХВАТЉИВ

Програм развоја Требиња из 2012. 
године, који је измијењен и допуњен 
2016. године, постали су опште при-
хватљиви од свих, не само странака 
и политичара већ привредника, гра-
ђана, удружења... 

Дошло вријеме да кажемо ДОСТА 
домаћим тирјанима и окупаторима
•  Вјерујем да 

сам оправдао 
повјерење и 
очекивања 
као посланик 
у Народној 
скупштини РС.

• Трудио сам се да 
скренем пажњу 
на Херцеговину и 
њене проблеме. 

• Сматрам да је 
након осам година 
тестирања зрело 
вријеме да народ 
да шансу екипи 
коју сам окупио на 
Листи за правду и 
ред, као и нашем 
канидату за 
градоначеника 
Илији Станковићу, 
кога искрено 
подржавамо

• Обећавам да ћемо 
ваше повјерење 
оправдати
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ДО КОНАЧНЕ ПОБЈЕДЕ!ДО КОНАЧНЕ ПОБЈЕДЕ!

Многи су покушали да преузму и 
оскрнаве идеје, али њих не могу спро-
вести корумпирани и уцјењени. За-
то још нисмо завршили обнову и по-
плочавање Старог града, откопава-
ње хендека (иако је Србија дала но-
вац), затворени базен постао је Ска-
дар на Требишњици који гута мили-
оне умјесто да се брзо, лако и јефтино 
направи монтажни базен на посто-
јећем Олимпијском базену, градски 
Холдинг је обесмишљен оснивањем 
„Рада“, а Аграрни фонд нема своју пр-
вобитну сврху подстицања пољопри-
вредне производње и развоја села већ 
се сав рад своди на медијске манипу-
лације, представе, бахато трошење и 
прање буџетског новца. Градски пре-
воз и модел рада је искривљен и ни-
је најефикаснији, а развој туризма је 
стихијски умјесто да се озбиљно ради 
у етапама... Идеје нам могу (пре)узе-
ти и искривити, понекад и уништити, 
али нас не могу зауставити.

Програм се не може спровести и 
не може се направити видљив ре-
зултат и велики искорак без озбиљ-
не групе људи и стручњака који ће 
направити добар тим, који имају ко-
лективну свијест, одговорност, жељу, 
мотив, снагу и енергију да се боре, 
искористе потенцијале и ресурсе, 
Требиње  претворе у угодно мјесто 

за живот свих грађана, подигну жи-
вотни стандард и квалитет живље-
ња користећи бројне потенцијале и 
природне ресурсе.

Kрајње је вријеме да грађани Тре-
биња дају једну прилику новој екипи 
људи која ће из корјена промијенити 
систем, ослободити институције и на-
тјерати их да раде за општу ствар, шти-
тити обесправљене, рају и сиротињу 
обуздавајући моћнике, извршити де-
политизацију и професионализацију 
институција, на кључна мјеста поста-
вити најобразованије и најспособније, 
ослободити град ланаца, стега и око-
ва мале групе људи и олигарха који 
све контролишу, да напокон живимо 
слободно и достојанствено, животом 
достојним човјека 21-ог вијека. Зре-
ло је вријеме за корјените промјене 
јер је свима постало јасно и очиглед-
но да овако више не иде, морамо да 
се уозбиљимо и направимо заокрет.

ПО(Р)УКА ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ
За правду и ред – листа Небојше 

Вукановића, прва је на гласачком 
листићу, и не требате тражити да-
ље, све је на јединици. На Листи је 
20 људи који се никада раније ни-
су бавили политиком, нису били у 
странкама и окупили су се око иде-
је да се Требиње ослободи и проми-

јени. Напокон имате избора и напо-
кон имате другачије да одаберете да 
вас представљају и заступају у Скуп-
штини града Требиња. Од кључног је 
значаја гласати за Илију Станкови-
ћа, инжињера и честитог домаћина, 
јер је његова побједа основни пред-
услов да се формира нова градска 
администрација и почну реформе 
Убјеђен сам да ће Требињци пре-
познати искреност, истрајност, хра-
брост, честитост и истинску жељу 
за завођењем реда, подржати нове, 
младе, неуцјењене и некорумпира-
не, да извршимо закрет и направи-
мо Требиње истински слободним 
и отвореним градом у коме ће сви 
имати једнака права и бити пред 
законом исти, имати пристојан по-
сао и плату, без уцјењивања и пар-
тијске књижице, град у коме ће сви 
слободно мислити и говорити, без 
страха да ће због тога испаштати и 
имати неку непријатност.

Изађи и гласај, од твог гласа све 
зависи! Црна Гора је примјер који по-
казује да је у народу снага, да пред 
народом пада сила и неправда, да 
тирјани падају када се народ уста-
не, окупи се око истине и правде!

Нека буде што бити не може, не-
ка буде борба непрестана, до конач-
не побједе!

• У последње 
двије деценије 
број становника 
Херцеговине се 
преполовио, јер су 
најобразованији, 
најбољи и 
најспособнији 
протјерани. 
Морамо да 
зауставимо 
пропадање 
и негативне 
тенденције, 
и да живимо 
слободно, 
животом 
достојним човјека 
и Европе 

• Глас Комуне 
који је пред 
вама поклон је 
наших земљака 
из дијаспоре 
којима се овим 
путем захваљујем 
уз наду да 
ћемо заједно 
градити љепше 
и боље Требиње, 
Херцеговину и 
Републику Српску
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Хацијенда дон 
Луке Петровића 
на Загори у стилу 
Пабла Ескобара

ЦИЈЕНА? 
СИТНИЦА!5

Хацијенда дон Хацијенда дон 
Луке Петровића Луке Петровића 
на Загори у стилу на Загори у стилу 
Пабла ЕскобараПабла Ескобара

милиона марака 
вриједна је 
Петровића вила
у требињским 
брдима
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ДО КОНАЧНЕ ПОБЈЕДЕ!ДО КОНАЧНЕ ПОБЈЕДЕ!

Кашаљ и новац се не могу сакрити, а 
милиони које је приграбио и од на-

рода отео дон Лука Лучиано Петровић, 
генерални секретар владајуће партије 
СНСД, најбоље се виде на његовој ха-
цијенди на селу Загора. Низ од пет ве-
ликих камених кућа, од којих је једна 
вишеспратница површине неколико 
стотина квадратних метара са устакље-
ним видиковцем изграђена од три ра-
зличите врсте камена и начина зида-

ња, спољни базен са хидромасажери-
ма, ограда од инокса и кованог грожђа, 
те више километара камених зидова, 
представљају јединствене комплекс и 
хацијенду у Херцеговини, каква се не 
може видјети ни у околини Дубров-
ника, која умногоме својим луксузом 
подсјећа на објекте у којима је живио 
Пабло Ескобар, највећи свјетски трго-
вац кокаином. 

По мојим сазнањима комплекс на За-
гори је тзв. „паметна кућа“, опремљена је 
најсавременијом технологијом, гријање, 
хлађење и климатизација укључују се да-
љински преко мобилних телефона, да Лу-
ку чека топао дом када пође на село, а ис-
под куће је укопан велики вински подрум, 
такође израђен од камена, са богатом ко-
лекцијом скупих вина и пића.

КОМПЛЕКС ВРИЈЕДАН 
НАЈМАЊЕ 5 МИЛИОНА МАРАКА

У комплекс на Загори Лука је уложио 
неколико милиона марака, јер сама каме-
на ограда око имања и бројне камене под-
зиде, зидови од двоструког камена високи 
скоро два метра, коштају неколико стоти-
на хиљада марака. На имању се налази и 
велики број стубова градске расвјете, а ха-
цијенда преко ноћи свијетли као Лас Ве-
гас, а подразумијева се да трошкови расвје-
те иду на терет градског буџета и грађана 
који из свог џепа плаћају перверзије и лу-
дости ген-сека, бившег градоначелника а 
сада директора Електроприврде Републи-
ке Српске. Чим је постао градоначелник 
Требиња, Лука је о трошку градског буџе-
та „пружио“ неколико километара асфал-
та према својој хацијенди на Загори, као 
што је прва „инвестиција“ била и асфалти-
рање своје улице испод куће у требињском 
насељу Хрупјела, а јасно је да су све куће, 
хацијенда и објекти Петровића изграђени 
народним јавним новцем. 

Мјесецима Лука Петровић ћути и не 
жели да одговори народу и јавности ка-
ко је са платом од око 3.000 марака ус-
пио да сагради хацијенду од 5 милиона 
марака, и одакле му силна имовина коју 
је стекао док је руководио јавним набавка-

ма и инвистицијама Хидроелектрана на 
Требишњици, касније градом Требињем 
и Електропривредом Републике Српске. 

ДОКЛЕ НАРОД МОЖЕ ТРПЈЕТИ 
БАХАТОСТ ТЕНДЕР-ЕФЕНДИЈЕ?

Јасно је свима да се милиони не мо-
гу уштедити нити зарадити поштено, од 
плате, и да је сва имовина плод корупци-
је и намјештања јавних набавки, процеса 
„уграђивања“ због којег је дон Лука Лучи-
ано и добио надимак Тендер-ефендија, а 
које су довеле ХЕТ, Електропривреду и ци-
јели електро-енергетски систем до мили-
онских губитака и коласа, а неколико сто-
тина радника остало је без посла.  Само 
са новцима који су бачени у хацијенду 
на Загори, у којој нико не живи, могло 
се саградити најмање 50 станова за рје-
шавање стамбеног питања вишечланих 
породица, младих брачних парова, де-
мобилисаних бораца и породица које 
тешко живе, а да се не говори о осталој 
имовини и вилама на Иваници и залеђу 
Дубровника, имовини и некретнинама у 
Србији и региону, које нису преведене у 
катастарским књигама, да би се прикрио 
криминал, али су у формалном власни-
штву дон Луке Петровића. 

Управо овакво нелегално богатство, оти-
мање од народа и уништавање јавног добра, 
узроци су великог сиромаштва, незапосле-
ности, исељавања и одласка младих. Мали 
број корумпираних политичара на власти и 
њима блиских тајкуна има огромно богат-
ство, не зна што ће од новаца и обијести, што 
најбоље показује хацијенда у пустој Загори 
у којој нико не живи, а народ и 90% људи је-
два преживљава у свакодневној оскудици. 
Због тога обесправљени, понижени и по-
тлачени треба да се устану и кажу ДОСТА 
ЈЕ, казне на изборима Луку и владајућу 
олигархију како би се власт промијени-
ла, јавно богатство праведно расподије-
лило, смањио јаз између богатих и сиро-
машних, побољшао животни стандард, а 
сва нелегално стечена имовина моћни-
ка, попут хацијенде на Загори, одузела у 
кривичном поступку а новац од продаје 
подијелио сиротињи. 

АСФАЛТ ДО ВИЛЕ  НА ИВАНИЦИ
Лука Петровић посједује троспратну кућу у 
насељу Иваница, у залеђу Дубровника на 
атрактивној локацији, али пошто ни сам не зна 
колико има кућа и станова готово никада у њу 
не долази. Ипак град Требиње, док је Лука био 
градоначелник, пребацио је општини Равно 
новац да се помогне повратак прогнаних Срба 
из општине Равно, а средства су искориштена 
да се асфалтира пут до куће и објеката на 
Иваници Луке Петровића и Пера Средановића, 
дугогодишњег лидера СНСД-а у Равном. 

„Нико се
није обогатио 

радећи од седам 
ујутро до пет 

поподне!“
ПАБЛО ЕСКОБАР

поподне!“
ПАБЛО ЕСКОБАР
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Генерални секретар владајућег 
СНСД-а и генерални директор 

Електропривреде Републике Српске 
Лука Петровић посједује луксузне 
апартмане у центру Београда, које 
изнајмљује преко агенције „Прима 
апартмани“. Петровић посједује стан 
површине 73 м2 у Улици Димитрија 
Туцовића број 3, у београдском насе-
љу Звездара, у близини Булевара кра-
ља Александра. 

ОДАО ГА НЕПЛАЋЕН РАЧУН 
Зграда у којој се налази стан Луке 

Петровића саграђена је 2019. године, 
а Петровић је један од првих станара 
који је у стан уселио јула 2019. Тешко 
је ући у траг имовини и некретнина-
ма Луке Петровића, јер има велико 
искуство у скривању некретнина и 
прљавих послова, па се тако и згра-
да у Улици Димитрија Туцовића у 
земљишним књигама и евиденцији 
води као градилиште, Лука на њега 
не плаћа порез и друге обавезе пре-
ма држави. Информацију о Лукином 
бизнису и изнајмљивању апартма-
на добили смо од његових блиских 
сарадника из СНСД-а, а доказ о вла-
сништву над станом успио сам доби-
ти преко неплаћених рачуна за бео-
градски Инфостан, те опомену пред 
тужбу коју је добио од адвоката Ин-
фостана. Вриједност новог стана на 
овој локацији, у строгом центру Бео-
града, површине 73 м2, креће се нај-
мање од 350.000 до 400.000 марака?

У згради на Звездари, у Улици 
Димитрија Туцовића, Лука Петро-
вић има два луксузна апартмана, 
које изнајмљује путем београдске 
агенције „Прима апартмани“, која 
поред ова два, изнајмљује још 10 
станова у Београду, те један апарт-
ман у Требињу. 

• Небојша Вукановић испред 
непријављеног стана  Луке Петровића у  
улици  Димитрија Туцовића у Београду

ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД – НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ

ЦИЈЕНА? 
СИТНИЦА!

350.000
марака вриједан је стан  
Луке Петровића у улици 

Димитрија Туцовића 3 
у Београду

350.000
марака вриједан је стан  
Луке Петровића у улици 

Димитрија Туцовића 3 
у Београду

Луксузни 
апартмани 
Луке Петровића 
у центру Београда
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ДО КОНАЧНЕ ПОБЈЕДЕ!ДО КОНАЧНЕ ПОБЈЕДЕ!

Ради се о веома луксузним апарт-
манима, опремљеним ђакузијем, лук-
сузним намјештајем и опремом, који 
се налазе на одличним локацијама у 
центру Београда.

Чињеница да „Прима апартма-
ни“ изнајмљују апартмане и стано-
ве у Београду и Требињу, у насељу Ти-
ни, говори да иза посла стоје особе из 
Херцеговине. 

НЕКРЕТНИНЕ 
И НА ЗЛАТИБОРУ?

Да ли је Лука Петровић власник 
свих 11 апартмана у Београду не мо-
же се тврдити јер је потребно врије-
ме да се пронађу и истраже све ло-
кације и власници „Прима апартма-
на“ у Катастру непокретности Србије 
на Звездари и у Београду, али је не-
спорно да се преко посредника бави 
изнајмљивањем станова и овим би-
знисом у Србији. 

Незванично Лука Петровић није 
сам у овом бизнису, у партнерству је 
са својим кумом, наводно има и своје 
апартмане на Златибору, али тешко је 
све утврдити ако институције не ра-
де свој посао и неће да истражују пу-
теве новца и шта водећи политичари 
имају од имовине. 

    
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 
У МИНУСУ, ЛУКА У ПЛУСУ 

Поставља се питање одакле Луки 
Петровићу новац за силне некретни-
не, и како је са платом од 3.000 мара-
ка успио да „уштеди“ 400.000 марака 
за куповину стана у Београду, те још 
уложи милионе у вилу на Загори, на 
Иваници, Хрупјелима? 

Свима је јасно да се ова огромна 
имовина не може зарадити поште-
ним радом и платом, већ се ради о 
посљедицама велике корупције која 

• Зашто Лука 
Петровић 
није пријавио 
некретнину 
у Катастар 
непокретности 
и институцијама 
Републике 
Србије?

• Да ли му је циљ да 
непријављивањем 
прикрије трагове 
својој имовини 
којој је тешко 
ући у траг? 

• Колико је 
оштетио 
државу због 
неплаћања 
пореза? 

• Колико још 
Лука Петровић 
има станова 
у Београду, 
али и другим 
дијеловима 
Србије, 
Републике 
Српске и БиХ? 

• Због чега Лука 
Петровић 
крши законе 
Републике 
Српске, и зашто 
своју имовину у 
Београду 
и Србији није 
пријавио у 
Имовински 
картон, што је 
његова законска 
обавеза?

• Зашто није 
пријавио 
приходе од 
рентирања 
станова у 
Београду?

је Електропривреду Републике Срп-
ске довела до руба пропасти. 

Што челници Електропривреде РС 
имају већу имовину, то је Електропри-
вреда РС више на кољенима. 

Подаци о становима и апартма-
нима Луке Петровића у Београду 
биће предати уз Кривичну прија-
ву Окружном тужилаштву у Тре-
бињу, а Лука ће пред надлежним 
органима морати да доказује по-
ријекло своје имовине. 

Када се виде „инвестиције“ и имо-
вина моћника у региону, онда се схва-
ти како је могуће потрошити 120 ми-
лиона марака кроз 4 буџета града Тре-
биња, а не урадити и не саградити ни-
шта видљиво голим оком. 

Уколико Требињци желе да Лука, 
Мико и остали челници СНСД-а на-
ставе са приватним „инвестицијама“ 
и повећањем своје имовине, да Лука 
купи још који стан у Београду и Срби-
ји, онда нека поново гласају за СНСД, 
а ако желе да се заустави пљачка и 
одлив новца, да се заведу правда и 
ред и побољша животни стандард, 
онда нека гласају за број 1, За правду 
и ред – листу Небојше Вукановића и 
Илију Станковића за градоначелни-
ка Требиња. 

• И АЛ КАПОНЕ ПАО НА ПОРЕЗУ: Рачуни 
нису плаћени, а цијене најма „Прима 
апартмана“ су око 100 КМ дневно 
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Кукурића вртови, Петровића двори, 
телевизија, ресторани и тајне везе
У Требињу се ускоро отвара нови луксу-

зни ресторан на једном од најатрак-
тивнијих локација, на обали ријеке Тре-
бишњице поред излетишта Студенац. Вла-
сник објекта је Миленко Кукурић, који је 
градњу комплекса од клесаног камена по-
чео да гради прије 15-ак година, и који је 
релативно коректан човјек и локални би-
знисмен. Ипак тзв „менаџери“ овог ресто-
рана, који ће да воде посао и управљају 
објектом, добро упућеним говоре о томе ко 
би могао бити стварни и тајни инвеститор 
и власник из сјенке.

ЧИЈИМ ПАРАМА ЈЕ МАСТИЛОВИЋ 
КУПИО ХЕРЦЕГ ТЕЛЕВИЗИЈУ?

Има нека тајне веза, која спаја менаџе-
ре, Владана Мастиловића и Драгутина Па-
повића, бивше и садашње власнике Хер-
цег телевизије, који успјешну сарадњу из 
медија преносе и на угоститељску дјелат-
ност. Паповић је од краја 2016. године био 
на жестоком удару Луке Петровића и нових 
градских власти, поништена му је грађе-
винска дозвола и куповина плаца за град-
њу стамбено-пословне зграде поред нове 
Аутобуске станице у бившоj Касарни „Лука 
Вукаловић“ у Требињу, а под притиском је 
био приморан да прода Херцег телевизи-
ју, како би власт потпуно контролисала ме-
дијски простор у Херцеговини.  Као купац 
и формални власник, који је искеширао 
чак  482.000 марака за Херцег ТВ, појавио 
се Владан Мастиловић, бивши припадник 
Оружаних снага БиХ који је напустио вој-
ску и прешао да ради у ХЕ Дабар. Владан 
је рођени брат одборника СНСД-а и десне 
руке Луке Петровића, Милутина Мастило-
вића, а како је купио Херцег телевизију та-
ко је напрасно процвјетао бизнис, и преко 
своје фирме разгранао послове и тендере 

са градом Требињем, јавним предузећи-
ма и установама које контролише СНСД.

Након пола милиона уложених у купо-
вину телевизије, Владан Мастиловић са 
партнером Драгутином Паповићем уло-
жио је велика средства, сигурно неколи-
ко стотина хиљада марака у завршетак, 
опремање и отварање новог ресторана на 
Студенцу. Нико никада није испитао откуд 
Мастиловићу близу милион марака за ин-
вестирање, и да ли је он можда само пара-
ван за прање новца локалних моћника?

ЛУКА СИТ - ПАПОВИЋ У СТРОЈУ
Иако га је Лука у почетку газио, јер је 

подржавао Славка, снимао и на Херцег ТВ 
пред изборе емитовао филмове о тетки и 
пензији, Драго Паповић се након тргови-
не очито нагодио и постао стабилан парт-
нер, па је и он дио екипе „менаџера“ буду-
ћег елитног ресторана на Студенцу. Папо-
вићева фирма „Антикорозија“ је била ан-
гажована на радовима, убијању терена и 
градњи паркинга, а истовремено је била и 
подизвођач за ХЕТ и ХЕ Дабар на поправ-
ци пута Дивин – Невесиње, а ко зна сабра-
ти 2 и 2 све му је јасно.

Да код нас није ништа случајно говори 

и пројекат Хидроелектрана на Требишњи-
ци, некад јаке фирме а сада уништене пр-
ћије властдржаца, која намјерава да сагра-
ди мост који ће повезати Горицу и Полице, 
и то баш код Студенца и новог ресторана, 
што никако није случајно. Јасно је да се но-
вом трасом пута и мостом жели омогућити 
што боља повезаност и положај ресторана.

ХЕТ нема новаца да плати доприносе и 
плате радницима без кредита, па је идеја 
о градњи моста преко Требишњице сулуда 
и незаконита, јер би било боље и паметни-
је  Управи ХЕТ-а да претходно заврши бар 
неку инвестицију и започети пројекат, од 
ХЕ Дабар и Горњих хоризоната или затво-
реног базена „Бање“, а не да баца новац 
на бесмислене инвестиције и обилазнице.

Градске власти измјестиле су градску ра-
свјету од Придворачког крака до мотела Аћи-
мовић на нову локацију, од мале бране Гори-
ца до ресторана, како би се боље освијетлио 
нови ресторан, а вјероватно да ће расвјета 
бити ускоро продужена до почетка улице и 
базену на Бањама како би се направио круг. 
Лука Петровић је још раније „нанишанио“ 
локацију за ресторан, преко пута Деретиће-
вог ресторана „Студенац“, која је већ насута, 
али су се околности временом промијениле 
и нашла простија рјешења.

Имајући у виду да Електропривреда Ре-
публике Српске, град Требиње, ХЕТ, Елек-
трохерцеговина и друга јавна предузећа и 
установе издвајају стотине хиљада мара-
ка годишње на репрезентацију, уз стално 
повећање туриста и гостију, јасно је да је у 
питању уносан бизнис, и да је неко добро 
склопио коцкице мозаика. Има нека тајна 
веза од Петровића двора на Загори до Ку-
курића вртова на Студенцу, а вријеме ће 
сигурно показати већини грађана шта се 
крије иза кулиса.

• БИЗНИСМЕНИ:  Владан и Милутим Мастиловић
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СВЕТОСАВЦИ СА ПЕТОКРАКОМ
Да се у Требињу ништа не догађа 

случајно, и да се мало тога про-
мијенило у последњих 70 година го-
вори нам и табла на обновљеној ста-
рој школи у селу Загора на Требињ-
ским брдима. Друштво је препуно 
прерушених комуниста који су на-
прасно постали велики богобојажљи-
ви вјерници, који иду у цкрву као не-
кад у Партију како би били виђени а 
не како би се искрено молили Богу. 
Да су истински вјерници, како по-
кушавају лажно да се представе, си-
гурно би се бојали Бога и не би овако 
систематски опљачкали и уништи-
ли сопствени народ гомилајући оте-
то богатство, што је у супротности не 
само са 10 божијих заповијести, већ 
са свим хришћанским канонима и 
начелима.

Градоначелник Петровић луксу-
зно је у свом „Загорском комплексу“ 
обновио и школу са фудбалским те-
реном и градском расвјетом, те на 
зиду школе поставио таблу на којој 
се осим Влади благочестиво захва-
љује и свом брату Раду, светосавцу 
и православцу, на помоћи у обнови 
комплекса Загора. На сусједном зи-
ду, само пар метара поред, Лука је 
угланцао и обновио таблу са пето-
краком из 1961. године на којој пи-
ше да је управо у Загори,међу Пе-
тровићима, још 1942. основан први 
Комитет Комунистичке партије Ју-
гославије за цијелу јужну Херцего-
вину!? Лука зна да је управо захва-
љујући црвеној петокраки дошао до 
огромног богатства и функција, и да 
је трчкарање за ментором Григори-
јем само једна од фаза у развоју и 
кретању кроз накарадни систем под 
окриљем Службе и Партије.

Благочестиви преподобни свето-
савци и православци са црвеном пе-
токраком на челу, попут Луке и слич-
них, су једна од најопаснијих појава 
у друштву. Посебно је погубно што 
је и наша многострадална Саборна 
и Апостолска Црква нападнута од 
стране прерушених лажних вјерни-
ка и службеника који су убачени од 
Партије и Службе како би урушили 
углед и контролисали једну од нај-
важнијих институција и стубова срп-
ског народа.

Угланцана петокрака на школи у 
Загори говори нам зашто Лука не до-
звољава да се есхумирају и достојно 
сахране кости недужних српских до-
маћина који су стријељани 44 и 45 у 
градском парку, зашто гази новинаре 
и гуши медијске слободе, зашто се тр-
пе понижења од потомака оних који 
су у јаму бацили наше претке, и зашто 
поробљено Требиње данас умногоме 
подсјећа на 1948. годину. Удбаши ви-
ше не носе бркове и кожне капуте, јер 
су се у међувремену прилагодили вре-
мену, али осим софистицираних ме-
тода застрашивања и контроле људи 

суштински се ништа није промијени-
ло. О томе могу и лично да свједочим 
јер су потомци оних који су мог ђеда 
Филипа званог Кубура затварали и 
малтретирали јер се противио задру-
гама, отимању земље, имовине и бо-
гатства, сада пописују и плијене имо-
вину, малтретирају и прогањају мене 
и моју породицу.

Нажалост, умјесто напретка ста-
ње се убрзано погоршава. Вјерујем да 
је било мање притисака на медије, 
дисиденте и грађане, Требињци су 
живјели много слободније и у пра-
веднијем друштву за вријеме кому-
низма, посебно након Титове смрти, 
него данас када су на власти скојев-
ци прерушени у лажне вјернике, па-
триоте, светосавце и православце.

Због тога је потребно не само про-
мијенити власт, већ цјелокупан на-
карадни систем и напустити зачара-
ни круг. Процес лустрације један је од 
најважнијих предуслова за стварање 
слободног и уређеног друштва који 
ће омогућити грађанима на овим 
просторима живот достојан човје-
ка 21-ог вијека.

• ХВАЛА БУРАЗЕРУ:  
Петровић  је у 
свом „Загорском 
комплексу“ 
обновио и школу 
са фудбалским 
тереном и 
градском 
расвјетом. На зиду 
школе поставио 
је таблу на којој 
се осим Влади 
благочестиво 
захваљује и 
свом брату Раду, 
светосавцу. На 
сусједном зиду  
Лука је угланцао 
и обновио таблу 
са петокраком из 
1961. године на 
којој пише да је 
управо у Загори 
још 1942. године
основан први 
Комитет КПЈ за 
ц ијелу јужну 
Херцеговину!?

Универзалац, попечитељ и просвјетитељ Лука Петровић
Свестрани Лука Петровић, међу народом 

и сарадницима познатији и као требињ-
ски дон Лаки Лучијано. Он је истовреме-
но директор Електропривреде Републике 
Српске, генерални секретар Партије, из-
вршни директор Савеза општина источне 
Херцеговине, предсједник Управног одбо-
ра Удружења привредника и грађана Тре-
биња, предсједник Градског одбора СНСД-а 
Требиње, предсједник Скупштине акцио-
нара ХЕТ-а, бивши предсједник ФК Леотар, 
извршни директор Сектора за инвестици-
је ХЕТ-а, први човјек јавних набавки.. Овај 

предугачки низ функција могао би се на-
ставити чланствима у разним управним 
одборима и удружењима, али и функци-
јама које обавља а на којима се формално 
налазе његови кумови, марионете и послу-
шници. Упркос бројним функцијама Лучи-
јано успјева да буде неформални директор 
и руководилац основних и средњих школа 
у Херцеговини, и одређује ко ће бити про-
фесор, чистачица, психолог, педагог, возач 
учитељ. Београдски ђаци, врхунски студен-
ти јавних факултета у Републици Српској, 
најчешће су први испод црте. 

Последице негативне селекције су 
огромне и трајне, јер ће партијски нешко-
ловани учитељи и незналице уништити 
генерације које долазе! 

Партија воли такве, јер је необразова-
ним лако манипулисати, па Лука спаја 
угодно са корисним, а занимљиво да је и 
своју супругу, иначе сестру Илије Тамин-
џије, такође убацио у Гимназију на намје-
штеном конкурсу.

Циљ му је да угуши, поклопи и контро-
лише све, и буде неприкосновени господар 
живота и смрти у Херцеговини! 
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ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД – НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ1.

Прије четири године, уочи локалних избора 2016, Лу-
ка Петровић је обећавао да ће Требиње постати ме-

тропола са преко 50.000 становника, да се Херцеговци 
неће исељавати тражећи посао већ да ће бити масов-
но досељавање и повратак народа у рајску долину по-
ред Требишњице. 

Најављивао је велике пројекте и хиљаде нових 
радних мјеста, градње великих обилазница, 
тунела, путева, стотине милиона евра инвестиција, 
вјетропаркове, незаобилазни аеродром, куле и 
облаке, а на крају за 4 године није испунио ниједно 
обећање, његова и кумова владавина су најтамнији 
период пропадања у послератној историји Требиња. 

Лука и Мико су за 4 године владавине Требињем 
потрошили 120 милиона марака кроз 4 градска 
буџета и задужили се од додатно за 10 милиона 
марака, а да нису успјели да направе ништа корисно 
и видљиво голим оком, што не би пошло за руком 
ни великим мађионичарима, попут Худинија и 
Коперфилда, јер ни они не би успјели у трику да 
сакрију десетине милиона које нестају без трага. 

Власти су без трага потрошиле чак и новац који је 
дала Влада Србије за поплочавање и уређење Старог 
Града и откопавање хендека, а ништа није урађено ни 
на сређивању насеља Крш, што је давно обећано.

Стотине је лажних обећања и превара које 
слушамо годинама, које СНСД понавља као 
папагаји, а ред је да се подсјетимо на само неке, 
најзанимљивије.

2. ПУТ ТРЕБИЊЕ – ЉУБИЊЕ – СТОЛАЦ 
Пред почетак избора 2016. године Лука Петровић и Ненад 
Нешић су свечано отворили радове на санацији пута Требиње 
Љубиње и најавили да ће након санације пута до Љубиња 
проширити магистрални пут и нову дионицу све до Стоца. Чим 
су у недељу 2-ог октобра 2016. године пребројани гласови а 
Лука и СНСД прогласили побједу, већ у понедељак су повучне 
машине Херцеговина-путева а радови обустављени, јер 
средства нису била обезбијеђена и радило се о подлој 
предизборној превари. Тек након снажног притиска у Народној 
скупштини Републике Српске, серије текстова, прилога и 
фотографија како крава пије воде из рупе у путу, промијењен 
је План инвестиција Путева Републике Српске за период од 
2019. до 2022. године, у коме није било средстава за санацију 
пута кроз Попово поље, издвојено је под притиском 12,2 
милиона марака и саниран је пут до Љубиња. Да није било 
притиска у Народној скупштини Републике Српске, 
аргументоване критике и пријетње блокадом аутопутева, 
свима је јасно да у скорије вријеме не би била изграђена ни ова 
дионица. 

1.   АЕРОДРОМ ТРЕБИЊЕ 
Још од 2008. године када су предизборну 
лаж пласирали Додик и владика 
Григорије, пред сваке изборе, па и ове 
последње локалне 2020. године, увијек 
се понавља прича и шарена лаж о 
градњи аеродрома Требиње, а локације 
се селе од Зубаца до Требињске шуме, 
Мионића, Талеже... Лука и Додик су 2016. 
тврдили да ће са Родољубом 
Драшковићем и другим инвеститорима 
Влада изградити аеродром у Требињу, 
иако је предузеће претходно затворено, 
да нису одустали од идеје и великог 
пројекта, али на крају се показало да је 
обећање само наивном радовање. 
Поставља се питање до када ће се 
Херцеговци хватати за исту удицу, и када 
ће напокон казнити велике преваранте и 
манипулаторе!?

3. ХE ДАБАР  
Од почетних 180 милиона евра колико је процијењена вриједност инвестиције када је 
почела градња хидроелектране Дабар 2011. године, цијена изградње овог објекта 
повећала се на скоро милијарду марака, а након 10 година „улагања“ ХЕТ и Влада 
Српске сада траже још 400 милиона марака од Кинеза како би се систем и објекти 
завршили. ХЕ Дабар требала је бити завршена и пуштена у рад још 2017. године, али 
иако су на бушење тунела и друге радове до сада потрошене стотине милиона 
марака још увијек нису почели ни темељни радови на изградњи бране Пошћење нити 
се назире крај радова. Преко дворског „Интеграла“ извучен је огроман новац, а нико 
нема одговор на питање када ће ХЕ Дабар бити у функцији, иако је свечано отварање 
требало да се обави прије 3 године.

4. ХЕ ДУБРОВНИК 2 
Пред локалне изборе 2016. године Лука 
Петровић као кључни човјек ХЕТ-а и 
електро-енергетског система у 
партијској хијерархији, најављивао је да 
ће производња струје бити удвостручена 
изградњом хидроелектране „Дубровник 
2“ а ХЕТ је издвојио 750.000 марака за 
израду студије. Обећано је да ће стотине 
радника добити посао, да ће радови 
кренути ускоро и бити завршени за пар 
година, али умјесто новог тунела 
догодила се хаварија и пожар у ХЕ Плат, 
турбине су дуго времена биле ван 
погона, направљен је велики губитак а 
по обичају од великог пројекта није се 
макло даље од предизборног обећања.

ТОП 10 највећих превара и лажних обећања
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8. ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА 
Пред локалне изборе 2016.  године Лука је 
обећавао градњу велике обилазнице и бушење 
тунела испод Црквине, од Алексине Међе до 
Полица, изградњу новог моста преко Требишњице 
до Горице, па нови тунел и пут од Шишковићеве 
фабрике за прераду камена у Бањевцима до Мили 
и Јасена према Билећи. У нападима 
фантазмагорије Лука је тврдио да ће се уз „источну 
обилазницу“ отварати бензинске пумне, праонице, 
хотели и ресторани и да ће тако ријешити проблем 
незапослености у Требињу. Од завршетка локалних 
избора 2016. године Лука није више никада 
споменуо „велику“ обилазницу која се претворила 
у велику превару, а за 4 године није направљен ни 
метар пута. 

9. ЖИЧАРА ДО ЦРКВИНЕ 
СНСД је најављивао да ће из центра 
града саградити жичару за туристе и 
госте до узвишења Црквина и 
Херцеговачке грачанице, у којој је 
сахрањен Јован Дучић, али је и овај 
„пројекат“ убрзо заборављен након 
избора

Преузевши моју идеју из 2012. и 2016. године о изградњи монтажног 
затвореног базена на Бањама, јефтиним затварањем током зиме 
постојећег Олимпијског базена металном конструкцијом и 
специјалним церадама, Лука је почео 2016. године радове на 
изградњи Затвореног базена и најавио да ће се Требињци купати већ 
за нову 2018. годину. Рок је пробијен већ двије године, а не назире се 
завршетак радова Скадра на Требишњици који гута милионе као 
руска лада бензин. Један кров је вјетар однио у Требишњицу а други 
је прокапао одмах након постављања. Конструкција базена није 
добро урађена, „побјегла“ је на трапез и нису исте димензије 
паралелних страница, а цијена радова се стално повећава анексима 
и додатним радовима, па ће умјесто првобитно планираних 10 
милиона марака сигурно достићи цифру од 20 милиона марака, а 
питање је да ли ће и када базен бити у функцији. 

7. ЗАПАДНА ОБИЛАЗНИЦА 
Немоћ града и заробљене државе најбоље се 
може видјети на примјеру изградње такозване 
„западне обилазнице“ од Дражин Дола до Дужи и 
пута Дубровник – Требиње. Обилазница је дуга 
око 5 километара, налази се углавном на старој 
траси пута од Требиња према Дубровнику поред 
водовода за Хум, али иако је дионица „пробијена“ 
и потребно је само исправити неколико кривина и 
асфалтирати пут, тај посао траје невјероватне 3 
године. За 4 године власти, Лука и Мико успјели 
су саградити свега двије дионице са по неколико 
стотина метара асфалта, а због недостатка 
новаца у градском буџету још увијек није 
извршена експропријација, што показује 
неспособност и немоћ власти. 

6. ПРАВЕДНО ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
Преузимајући дијелове програма Листе за правду и ред, праведну расподјелу 
добара и запошљавање по једног члана из сваке породице, власти су обећале да 
ће ријешити бројна социјална питања и проблеме, али ситуација никада није 
била тежа него сада. Нико се до сада није запослио у администрацију, неко јавно 
предузеће или установу, а да није био уцијењен, дао сигуран глас и имао 
партијску књижицу владајуће странке или њених приколица званих коалициони 
партнери. Лука је 2016. године тврдио да неће придавати значај „малим“ 
инвестицијама попут „Бинга“ и „Нешковића“, да ће отварати стотине радних 
мјеста, довести велике и озбиљне инвеститоре, али,  нажалост, за 4 године нису 
успјели ни киоск да затворе. 

10. ВОДА НА ИВАНИЦИ 
Иваница је до рата био дио општине 
Требиње,  а од рата припада општини 
Равно. Због близине мора и Дубровника 
велика је експанзија, градња вила и 
апартмана, ресторана и других објеката 
али развој кочи проблем 
водоснабдијевања. СНСД је још 2012. 
године, предвођен Пером 
Средановићем и Доброславом Ћуком, 
прослављао рјешавање великог 
проблема водоснабдијевања насеља 
Иванице, потрошили су огроман новац 
на бушења и тврдили да су нашли 
довољан извор воде али је послије 
избора прича утихнула. СНСД је тврдио 
да ће након реконструкције градског 
водовода у Требињу и изградње 
водовода до Града сунца бити продужен 
нови цјевовод до Иванице, али још кап 
воде није потекла нити је направљен 
један метар цјевовода. 

5. СКАДАР НА ТРЕБИШЊИЦИ -  ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН БАЊЕ ДО 2018. ГОДИНЕ
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ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД – НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ1.
Село Талежа и 
Федерација БИХ
трећа „локација“ 
аеродрома

ЗБОГ КОРУПЦИЈЕ ЗАТВОРЕНА И АУТОБУСКА СТАНИЦА
Требиње је годинама имало про-

блем са аутобуском станицом, 
због спорне приватизације и лоших 
потеза бившег градоначелника Тре-
биња. 

Када је град у бившој касарни са-
градио нову Аутобуску станицу сви 
смо се понадали да је велики про-
блем трајно ријешен, али је коруп-
ција и злоупотребе градских челни-
ка поново довеле до затварања објек-
та, па током љета и цијеле туристич-
ке сезоне није радила. Проблем је 
настао када је закупцу, компанији 
Глобтур из Међугорја, истекао Уго-
вор о закупу а градске власти су на-
мјестиле тендер и сакриле оглас па с 

закупац уопште није могао пријави-
ти. Град је додијелио на кориштење 
Аутобуску станицу компанији Убла-
-турс из Требиња, али Глобтур није 
желио да изађе, пристане на коруп-
цију и рекетирање локалних власти 
па је покренут судски спор, а ако га 
изгуби град Требиње ће морати да 
плаћа велике пенале и казне. 

Аутобуска и муљање око закупа 
објекта, који је оштећен када је двор-
ски неимар Лазо Брковић и његов 
Сегмент изводио радове за Корт 
маркет сијекући и уништавајући 
градски парк, су најбољи показатељ 
како корупција све гуши и уништа-
ва и шта је узрок стагнирању града. 

Ни Мионићи, ни Зупци и Зубач-
ки плато, већ село Талежа у Тре-

бињској шуми! То је трећа локација 
фамозне писте лажног требињског 
аеродрома, који би се требао прости-
рати до атара села Церовац и даље и 
до Федерације БиХ!? То су пред избо-
ре одлучили стручњаци, који помје-
рају писту на картама као пијани до-
маћин кауч или креденац по кући, 
шпрдајући се са народом и јавности. 

САМО ЦРТЕЖ НА МАПИ
Ни надреалистима у најлуђим 

скечевима не би пала на памет та-
ко груба шала да у три епизоде, за 
мјесец дана, три пута мијењају ло-
кацију за градњу куће или викен-
дице а не комплексног објекта ка-
кав је аеродром!

За сада је на карти нацртано са-
мо идејно рјешење у коме се наво-
ди да је у првој фази планирана из-
градња писте дуге 3.260, а широке 
280 метара са оба прага окретнице,  
брза рулна стаза, терминал, осам 
паркинг мјеста за авионе и прате-
ћи објекти. У близини Талеже и Це-
ровца налази се граница Федера-

ције БиХ, и по плану писта и аеро-
дром би дијелом ушао у други ен-
титет, што би сигурно додатно ис-
компликовало реализацију идеје 
о којој се прича пред сваке изборе 
пуних 15 година. Један од разлога 
најновијег помјерања локације је у 
чињеници да је већина земљишта 
у власништву државе, док је у Ми-
онићима приватна.

МИКО КОЦКАЛОНЕ СЕ 
ДОГОВОРИО СА ЗОРАНОМ, 
КАД ОНО, МЕЂУТИМ...

Као приступни пут користила би 
се стара штрека и траса пруге од Ду-
жи према Хуму и Талежи, док би се 
за Хум Требињску шуму, Површ и 
Бобане градила нова траса пута, а 
градња аеродрома угрозила би неке 
куће изграђене у близини штреке и 
старе пруге. Занимљиво да је лока-
ција измјештена само пар дана на-
кон што сам указао да је немогуће 
довести грађевинске машине и опе-
ративу до локације у Мионићима, јер 
нема приступних путева, те 10 дана 
након „историјског“ дана када је др 
Мико Коцкалоне Ћурић у Београду 

са министарком Зораном Михајло-
вић наводно договорио Миониће као 
коначну локацију.

Ипак моја посјета овом селу има-
ла је ефекта а мјештани се захваљу-
ју јер су послије неколико мјесеци 
паузе радници требињског Водово-
да одмах послије мене дошли у се-
ло да повежу цијеви и затрпају ка-
нале у сеоском путу како би возила 
могла нормално проћи.

Чињеница да за мање од мјесец 
дана градске власти Требиња, у са-
радњи са Владом Србије и Републи-
ке Српске, чак три пута су промије-
ниле локације фамозног требињског 
„аеродрома“, који се пред изборе обе-
ћава и гради пуних 15 година, јасан 
је показатељ да се ради о неозбиљ-
ној манипулацији локалних шарла-
тана и старој, више пута поновљеној 
предизборној причи која има за циљ 
да поново превари грађане Требиња. 
Ипак ни риба се не хвата на исту уди-
цу 15 пута, и сигуран сам да се народ 
неће упецати на нове подвале и ша-
рене лаже, лажни аеродром и Кли-
нички центар и да ће бахате и оси-
оне жестоко казнити 15. новембра.

• МОГ'О БИ 
БИТИ 
ОЂЕ НЕЂЕ: 
Играјући се 
„занимљиве 
географије“ 
власт у Требињу 
је локацију 
аеродрома 
премјештала 
као креденац

• КОЛАТЕРАЛНА 
КОРИСТ: 
Радници 
требињског 
Водовода 
одмах након 
Вукановићеве  
посјете  дошли  
у Миониће да 
повежу цијеви и 
затрпају канале у 
сеоском путу како 
би возила могла 
нормално проћи
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НАЈСКУПЉА АТЛЕТСКА СТАЗА И РАСВЈЕТА У РЕГИОНУ   

Градски стадион Полице 
омиљени Лукин банкомат

Стадион „Полице“ пропалог ФК Ле-
отара је мјесто једног великог не-

кажњеног злочина у коме су нестали 
милиони марака из градског буџе-
та и јавних предузећа. Дуго година 
сам говорио и писао о требињском 
„бермудском троуглу“ и тражио да 
се око њега поставе жуте траке, а на 
крају је потоњи предсједник Клуба 
Лука Петровић ударио потоњи ексер 
у његов мртвачки ковчег, сахранио 
бившег шампиона БиХ стављајући 
Градски стадион под хипотеку Бо-
бар банке. Након Лука трава не ни-
че, па је његов црни мандат окон-
чан потпуним растурањем ФК Лео-
тара и иступањем првог шампиона 
Премијер лиге БиХ у најнижи ранг 
такмичења. 

Иако је тужиоцима поднесена 
пријава, нико није одговарао за не-
законито узимање 370.000 КМ и ста-
вљање градског стадиона под хи-
потеку Бобар банке, која је потону-
ла скупа са Леотаром, док су Лука и 
остали кривци, нажалост, и даље на 
површини.

Лука је опрао и извукао милио-
не из ФК Леотара,  а по доласку на 
функцију градоначелника одлучио је 
да се врати на старо мјесто злочина, 
што је манир и обичај многих вели-
ких криминалаца у прошлости. Лука 
и град Требиње су потписали Уговор 
са дворским неимаром Интеграл-
-инжењерингом о изградњи тартан 
атлетске стазе око стадиона „Поли-
це“ вриједан 804.068,41 КМ без ПДВ-
-а, или чак 940.759 КМ са ПДВ-ом.

ПОУЗДАНИ СТАНКОВИЋ
Са уиграним тајкуном Станко-

вићем  све се лако може договори-
ти, јер ова дворска фирма из Лакта-
ша у Требињу и Херцеговини ради 
све, па ће тако град стазу плаћати 
3 године, издвајајући од 220.000 до 
370.000 марака годишње из буџета, 
што је потпуно супротно важећим 
законима. Станковић је имао јаку 
референцу, јер су се сви његови ра-
нији радови брзо урушили и пропа-
ли, од компензационог базена Пађе-
ни до последњег тунела испод Биле-
ће, па је за очекивати да и атлетска 
стаза од милион марака  траје као 
мачки муж.

Да ће Лука на овом пројекту узе-
ти најмање 600.000 марака говоре 
подаци о изградњи сличних атлет-
ских стаза на стадионима у региону. 
Прошле године постављена је нова 
алтетска тартан стаза на стадиону 
„Кошево“ за потребе Атлетског клу-

ба Сарајево, а цијена радова изно-
сила је 280.000 КМ са укљученим 
ПДВ-ом, скоро 4 пута јефтиније не-
го у Требињу?

РАЗЛИКА  600.000 КМ
На градском  стадиону у Пљевљима 

лани је израђена нова атлетска стаза 
са тартан подлогом и свим пратећим 
садржајима за потребе 54 МОСИ игре, 
а укупна цијена радова, које је извео 
конзорцијум „Црнагорапута“ и „Пеј-
кома“ износила је 178.000 евра, или 
347.000 КМ!  Дакле разлике у цијени 
атлетске тартан стазе у Требињу, Сара-
јеву и Плевљима креће се од  600.000 
до 660.000 марака, и  свима је јасно у 
чијем ће џепу вишак завршити! Ка-
мен, гранитне плоче, инокс, бакар и 
ковано гвожђе су јако скупи матери-
јали, па би посао постављања атлетске 
стазе могао помоћи нашем градона-
челнику да заврши највеће инвести-
ције у свом мандату, виле у Хрупјели-
ма, Загори и Иваници!

Последња велика пљачка, која би 
се могла назвати и пљачком вијека, 
поново се организује преко стадиона 
Полице, овај пут на послу набавке и 
постављања рефлектора. 

Град Требиње расписао је тендер 
по коме је јавна набавка расвјете 
и рефлектора на Градском стади-
ону Полице процијењена на око 
1.200.000 марака. Занимљиво је по-

ређење да је прије 11 година, када 
је тек почело масовно кориштење 
нове технологије и лед расвјете ко-
ја је значајно смањила цијену, нова 
„филипсова“ расвјета на загребач-
ком Максимиру, националном ста-
диону Хрватске репрезентације ко-
ји прима 38.000 гледалаца, плаћена 
око 400.000 марака (1.600.000 куна), 
или 3 пута јефтиније него у Требињу. 

РАСВЈЕТА СКУПЉА 
НЕГО НА МАРАКАНИ

Расвјета на Полицама, које једва 
да имају пар хиљада столица за сје-
дање, драстично је скупља и од попу-
ларне београдске „Маракане“, стади-
она „Рајко Митић“ Фудбалског клуба 
Црвена Звезда. Поставља се логично 
питање како је могуће да расвјета на 
Полицама, коју челници града и клу-
ба Мико Ћурић и Гордан Мишељић 
називају „европском“, кошта три пу-
та више од Максимира, на коме Ди-
намо годинама игра Лигу шампиона?

Објавио сам документацију која 
показује да се расвјета на Полицама 
може уградити са око 100.000 дола-
ра, што јасно показује да ће неко на 
овом послу од грађана украсти нај-
мање милион марака, који ће завр-
шити у џеповима моћника и за фи-
нансирање предизборне кампање 
СНСД-а, због чега је цијела опера-
ција и покренута,

• Како је могуће 
да расвјета на 
Полицама, коју 
челници града 
и клуба Мико 
Ћурић и Гордан 
Мишељић 
називају 
„европском“, 
кошта три 
пута више од 
Максимира, на 
коме Динамо 
годинама игра 
Лигу шампиона?

• Разлике у цијени 
атлетске тартан 
стазе у Требињу, 
Сарајеву и 
Плевљима креће 
се од  600.000 до 
660.000 марака, 
и  свима је јасно 
у чијем ће џепу 
вишак завршити

• Кад год зафали 
новца 
„улаже“ се 
у стадион 
Полице



14 ГЛАС КОМУНЕ • СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ • ОКТОБАР 2020.  

1. ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД – НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ

Инвестиционе конференције послужиле
за прање новца и замајавање народа
У првој години мандата Лука Пе-

тровић је у позоришној сали Кул-
турног центра Требиње извео вели-
ку представу названу „Инвестицио-
на конференција – инвестирај у Тре-
биње“. Са младим улизицама, пар-
тијским друговима и прелетачима, 
Лука је маја 2017. године организо-
вао перформанс и тродневну „кон-
ференцију“ од 25. до 27. октобра, те 
подвалио домаћој јавности лажне 
„инвеститоре“ који уопште не постоје 
када њихово име укуцате у претра-
живач на интернету. 

ИЗМИШЉЕНИ ИНВЕСТИТОР
Један од њих је Барт Бауер, изми-

шљени власник текстилнe фирме 
„Б и Б текстил гроуп“ из Холанди-
је, која такође не постоји, како га је 
представио на „Инвестиционој кон-
ференцији“ Лука Петровић, један 
од бизнисмена који је наводно био 
заинтересован да запосли текстил-
не раднице бившег Новотекса, како 
су писали дворски медији и штам-
па. Од инвестиција наравно да није 
било ништа, резултат конференци-
је и бачених пара је нула, ако се из-
узме медијска манипулација гра-
ђанима, а измишљање Барта Бауе-
ра је превара које се не би постидио 
ни Арсен Лупен.

Кумови Лука и Мико воле спо-
јити угодно са корисним, трошити 
буџетски новац и прелијевати га у 
своје и партијске џепове, уз то ма-
нипулишући масама преко контро-
лисаних медија, па је организована 
Лукина представа изведена у Позо-
ришној сали Културног центра, тзв 

„СЕТ - Самит  Енергетска будућност 
западног Балкана“: СЕТ умногоме је 
подсјећа на лажну „Инвестициону 
конференцију“ – Инвестирај у Тре-
биње из 2017. године, кад су уз вели-
ку помпу обећане и најављене вели-
ке милионске инвестиције и радна 
мјеста у Требињу, а на крају, посли-
је 3 тужне године подметања, нису 
успјели ни мали киоск да отворе.

ТАШНА МАШНА ФИРМА 
ОРГАНИЗОВАЛА САМИТ

Све представе имају за циљ да 
манипулишу масама, слуде и збуне 
народ, створе лажни привид како се 
тобоже нешто ради, покреће. Главни 
циљ је амортизовати незадовољство 
након масовног отпуптања радни-
ка и скорије приватизације Елек-
тропривреде РС, која се припрема 
уз помоћ браће Енглеза. Лука је ма-
хер да споји угодно са корисним, па 
се у свему преко надуваних факту-
ра и повезаних фирми може нешто 
„ушпарати“ и оставити „са стране“, 
за кампању, себе и Партију.

Тако је и Самит енергетике осно-
вала једна у низу фамозних, преко 

ноћи основаних ташна-машна пар-
тијских фирми, преко које је опран 
новац. Организацију Самита, вријед-
ног нешто мање од 100.000 марака, 
Лука је повјерио фирми „СЕТ – Са-
мит енергетике Д.О.О Требиње“ ко-
ја је напрасно основана прије пола 
године. Сједиште „фирме“ је у Тре-
бињу, у Београдској, бившој Билећ-
кој улици, а директор и „власник“ 
је извјесни Александар Бранковић 
из Челинца, који тренутно живи и 
ради у Бањалуци.

Фамозна фирма је, гле чуда, осно-
вана искључиво за организовање са-
мита и манифестација,  17.8.2019. го-
дине, а Лукин СЕТ јој је први и једини 
посао. Јасно је да је Лука прије пола 
године планирао организацију Са-
мита, а онда је нашао провјерен ка-
дар своје Партије који ће бити пара-
ван, основати фирму, преко ње орга-
низовати манифестацију, преко ње 
све финансирати, а онда вјероватно, 
иза кулиса, подијелити на равне ча-
сти. Да је Партија у позадини говоре 
и шармантне црвене хостесе, Лукин и 
СНСД-ов женски подмладак у Треби-
њу, који је био ангажован током двод-
невне представе и манифестације.

Послије свих чињеница лаику је 
све јасно. Вуци су сити, оваца за ши-
шање је све мање, а извјесно је да на-
кон енергетске конференције неће 
бити нових киловата. Жао ми је са-
мо што у својим смијешним пред-
ставама покушава да убаци и ука-
ља углед новог владике Димитрија, 
који није као Григорије, и који може 
само да изгуби сликајући се у првом 
реду са властодршцима.

• КУМЕ, ДА 
НИСМО  МАЛО 
ПРЕЋЕРАЛИ? 
Вишковић, 
Ћурић и Петровић 

• Резултат тзв. 
инвестиционих 
конференција 
је да послије  
медијских 
помпи и лажних 
обећања о 
милионским 
инвестицијама 
у Требињу није 
отворен ниједан 
нови киоск  

• Холандски 
инвеститор  
Барт Бауер 
само је један 
од измишљених  
ликова у игроказу 
који су режирали 
требињски 
кумови 

ГРАДСКИ ПАРК И ШИРОКОБРИЈЕШКИ ЂАЦИ
Kасапљење градског парка у Требињу понајбоље је оголило какве су последице 
незнања, игнорисања струке, клептоманије и анархије. Ужас је мала ријеч која би 
описала хаос који су направили Лука и његови широкобријешки кадрови и неимари. 
Нажалост, реална је опасност да на овоме неће стати, и да ће вјероватно још дрвећа 
пасти јер је оштећен корјенски систем провлачењем водовода, а проријеђена стабла 
изложена ударима вјетра. Бачено је више од милион марака како би парк био 
уништен, пркосећи природи, науци и стручњацима, од којих по обичају нису тражили 
мишљење прије него су „штиловке“ узели у руке. Дрвосјече би направиле још већу 
штету, многа дрвећа су била обиљежена црвеном бојом, али су газде кафића „Поета“, 
неколико савјесних грађана и ја на срећу спријечиле још већи хаос. Поставља се 
питање зашто већина упорно ћути, гдје су еколози, планинари, новинари и бројни 
НВО, и зашто увијек морам бити једина „црна овца“ у граду, која пише, указује и 
говори, а сви остали ћуте, иако су дубоко свјесни погубних последица свеопштег 
хаоса и анархије?    
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ДО КОНАЧНЕ ПОБЈЕДЕ!ДО КОНАЧНЕ ПОБЈЕДЕ!

Пред почетак предизборне кампа-
ње, Мирко др Ћурић отворио је 

свечано тзв.  „Продавницу за пензи-
онере“ на Аутобуској станици, и по-
хвалио се да је на овај начин ријешио 
проблеме већине пензионера у граду 
Требињу. Да није тужно, било би ду-
ховито, јер миков ћумез, тзв „пензи-
онерска продавница“, са једним ра-
фом и магацином има површину од 
свега 10-ак квадратних метара, и у 
њој је након свечаног отварања би-
ло свега 10-ак производа, мало бра-
шна, уља, сокова, шећера, соли, по-
врћа и тоалет папир. 

Довољно је да десетак пензионе-
ра дође истовремено у куповину и 
продавница би остала празна. Про-
давница је незаконито отворена пре-
ко Аграрног фонда, наврат-нанос 
пред кампању, само дан након што 
је Скупштина града Требиња дони-
јела Одлуку да се прошири дјелат-
ност Аграрног фонда, а Одлука ни-
је објављена у Службеном гласнику 
иако је зо законска обавеза. 

Цијене у „пензионерској продав-
ници“ су значајно скупље у односу на 
друге продавнице и тржне центре, па 
након малог „попуста“ цијена дође го-
тово иста као у другим продавницама. 
Жалосно је што је куповина за пензи-
онере ограничена, у њој не могу да 

тргују сви пензионери, што је такође 
неуставно и незаконито, јер Устав не 
познаје дискриминацију унутар неке 
групе становништва, а са друге стра-
не лимитирана је и строго ограниче-
на количина робе коју могу да купе 
„повлаштени“ пензионери. 

Посебно је срамно што је за ове на-
мјене издвојено 500.000 марака из 
градског буџета, иако се не рјешава 
ниједно питање, а циљ је само мани-
пулисати пензионерском популаци-
јом пред изборе. 

Чим је СНСД дошао на власт у Тре-
бињу новембра 2016. године, уз отказе 
неподобним радницама и трудница-
ма, Лука и Мико су подијелили пен-
зионере, како би лакше контролисали 
и манипулисали популацијом, осно-

„Додатни радови“- буџет СНСД за куповину гласова 
Поред тога што директно намје-

штају тендере и увећавају фак-
туре, директорима у ХЕТ-у, Електро-
привреди РС, градској администра-
цији, осталим јавним предузећима 
и установама које контролише СНСД 
и њихови сателити није довољно што 
се масно „уграде“ у пројекат, оштете 
буџет и јавно предузеће, па су увели 
праксу измишљања додатних радо-
ва, како би се што више новаца из-
вукло из јавних предузећа. 

Примјера је безброј, а два су нај-
новија и најочигледнија. Иако је за 
радове на уређењу Ћатовића крака 
према Придворцима ХЕТ издвојио 
преко 2,2 милиона марака, а радови 
трајали годину дана дуже од пред-
виђених, у септембру мјесецу ове го-
дине, пред изборе, ХЕТ је расписао 
оглас за „додатне“ радове вриједне 
270.000 марака без ПДВ-а, или око 
320.000 марака са плаћеним поре-
зом на додату вриједност. 

Просто је невјероватно који су но-
вац бацили како би неком тајкуну 
припремили локацију и куповину 
острва, бившег воћњака Агрокопа, 
како су лоше извели радове јер је 
пут водио право у стуб док их ни-
сам упозорио, а тротоара за пјеша-
ке мало има па мало нема, зависи 
испод чије куће пролази, и на кра-
ју још траже 320.000 марака поред 
2,2 милиона, како би тим новцима 
могли куповати народ на изборима

Друга локација и велика праони-
ца новца, која ће прогутати 20 мили-
она а питање је да ли ће икада би-
ти у функцији, је затворени базен, 

Пред изборе ХЕТ је расписао тен-
дер вриједан 250.000 КМ без ПДВ-а, 
нешто мање од 300.000 КМ са поре-
зом, а изградњу паркинга испред 
затвореног базена. Јасно је да су оба 
ова тендера расписана како би се из 
ХЕТ-а извукли додатни новци за ку-
повину избора. 

вали паралелно „градско“ Удружење 
пензионера на чијем је челу одбор-
ник Ђоко Тарана, а буџетска средства 
за Удружење пензионера су смањена 
за двије трећине. Умјесто да престану 
са подјелама и понижавањем пензи-
онера, они су дошли на идеју да их до-
датно увриједе и понизе отварањем 
ћумеза површђине 10 м2. 

Надам се да ће пензионери доћи 
памети на овим локалним избори-
ма, да неће више насједати на јеф-
тине трикове и да ће казнити баха-
ту власт која их је направила сиро-
тињом, а потом их вријеђа, понижа-
ва и покушава купити са неколико 
конзерви, малим пакетима и пред-
изборним донацијама.

Продавница – понижење за пензионере

• Најстарији 
Требињци 
подијељени и 
изманипулисани

• Ћумез на који је потрошено пола милиона марака

• РАДОВИ НА ЋАТОВИЋА КРАКУ: Прилика да се челници 
енерго сектора фотографишу и допуне партијску касу
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Потрошено 3,5 милиона марака, а ни 
трага од пречистача на Требишњици 
Претхподна локална администра-

ција града Требиња постигла са 
шведском организацијом СИДА и 
Европском инвестиционом банком 
Споразум о реконструкцији и модер-
низацији пречистача отпадних вода 
на ријеци Требишњици, који се налази 
у Мостаћима, вриједан око 3,5 мили-
она марака. Посао је договорен 2016 
године,  а након расписивања међуна-
родног тендера Уговор са извођачем 
радова, конзорцијумом Фајфер-Кар-
кањас почетком 2017 године потпи-
сао је Лука Петровић, који је тада био 
на функцији градоначелника. Угово-
ром је било предвиђено да се радови 
на обнови, реконструкцији и модер-
низацији пречистача отпадних вода 
заврше до августа 2018. године. Поло-
вина средстава су грант, који је беспо-
вратан, а друга је кредит који се пла-
ћа у ратама.

Умјесто да воде Требишњице бу-
ду чистије након улагања 3,5 мили-
она марака, замјене постројења и 
модернизације новом технологијом, 
нажалост, дошло је до праве еколо-
шке катастрофе. Умјесто у пречи-
стач, отпадне воде и фекалије већ 
3 године одлазе право у ријеку Тре-
бишњицу, што је довело до уништа-

вања квалитета воде ријеке Треби-
шњице низводно од Мостаћа, помо-
ра рибе, а пољопривредници не мо-
гу да наводњавају парцеле јер је во-
да загађена и непријатног мириса. 
Умјесто августа 2018. године, како је 
договорено и планирано, радови на 
пречистачу до данас нису завршени, 
а градоначелник Ћурић никада ни-
је одговорио јавности гдје су новци 
који су потрошени за ове намјене, 
око 3,5 милиона марака, зашто ра-
дови касне више од 2 године, зашто 
се ријека и Попово поље загађују, ко 
је кривац и када ће напокон изво-
ђач радова завршити посао за који 

је плаћен. Већ пола године радни-
ка нема на градилишту, фекалије и 
даље директно иду у Требишњицу и 
може да се догоди велика еколошка 
катастрофа.

Осим материјалне, овај проблем 
са санацијом пречистача изазвао 
је и велику штету и еколошку ката-
строфу, последице на здравље грађа-
на су велике и сви испаштамо због 
злоупотреба, анархије и јавашлука. 

Ово, нажалост, није једини случај 
већ правило, а слично је са радовима 
на реконструкцији водоводне мреже, 
који је такође договорила претходна 
власт а радови се сада одвијају вео-
ма споро и са великим кашњењем. 
Као наук могао би нам послужити 
древни Дубровник у коме је итали-
јански стручњак Онофрије у XV ви-
јеку, без било каквих машина, за ма-
ње од двије године саградио водовод 
од Шумета до Старог Града Дубров-
ника преко насеља Коно (у преводу 
са италијанског канал)  давне 1438. 
године, свега 50 година након Ко-
совске битке, а данас наши неима-
ри са свом механизацијом, маши-
нама и опремом не могу да зами-
јене цијеви постојећег водовода за 
неколико година.

• Отпадне воде
 и фекалије 
већ три године 
одлазе право 
у ријеку 
Требишњицу, 
што је довело 
до уништавања 
квалитета 
воде низводно 
од Мостаћа, 
помора рибе, а 
пољопривредници 
не могу да 
наводњавају 
парцеле 

И ЦИЈЕНА ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ ДВА ПУТА УВЕЋАНА
Нема посла и подухвата у коме 

се градске власти нису драстич-
но повећали цијену јавне набавке и 
радова, омастили бркове и напуни-
ли џепове. Један од примјера дра-
стичног повећавања цијене догово-
рених радова је и изградња Градске 
тржнице на Тргу слободе у Требињу. 
Радови на реконструкцији и изград-
њи објекта између двије старе куле, 
почели су у јулу 2019. године, и пр-
вобитно је цијена радова проције-
њена на 427.350 марака без ПДВ-а, 
да би недуго после почетка радова, 
без објашњења и оправдања, цијена 
била увећана за 110.000 марака,  на 
537.199 КМ без ПДВ-а. 

Нажалост, Мирку Ћурићу и то је 
било мало да заврши објекат, па је 
августа 2020. године цијена радова 
по други пут додатно увећана за до-
датних 83.000 КМ без ПДВ-а, па умје-

сто првобитно предвиђених 427.000 
марака Градска тржница ће грађа-
не Требиња коштати скоро 700.000 
марака. 

Иако је првобитно било пред-
виђено да фасада буде од бијелог 
херцеговачког камена ипак он ни-
је уграђен, а постављена је обична 
демит фасада, која је пуно јефти-
нија од камена. 

Градске власт и надзор, кога чи-

не послушници Луке Петровића из 
ХЕТ-а, нису ни покушали да оправ-
дају и дају објашњење за напрасно 
повећање цијене јер се пројекат 
изградње није мијењао. Радови на 
објекту су каснили и нису заврше-
ни на вријеме, а према мојим са-
знањима град Требиње није пла-
тио извођачима радова фактуре и 
радове на објекту иако је Градска 
тржница затворена. 

• НЕКА ЧУДНА 
РАЧУНИЦА: 
Умјесто бијелог 
херцеговачког 
камена на 
градској 
тржници 
урађена јефтина 
демит фасада, 
а цијена радова 
два пута повећана
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Половна ватрогасна возила три 
пута скупља од реалне цијене
Отимање народних новаца и 

пљачка буџета преко Ватрогасне 
јединице Требиње и Ластва дуго го-
дина је разрађена шема, али никада 
се нису тако дрско отимали велики 
новци на сулудим јавним набавка-
ма као у протекле 4 године. Примје-
ра је пуно, а два су најсликовитија. 

Некада су се пљачке изводиле 
преко фирме „Шкрлец и синови“ из 
Загреба, преко које су набављана по-
ловна возила, а сада су основали сво-
је дворске фирме у Лакташима и Ба-
њалуци, за лакшу проходност и ви-
ше „кајмака“ који остаје у џеповима 
моћника. Тако је овог љета град Тре-
биње издвојио 109.857 КМ за купови-
ну комби возила руске марке „газ“, 
са обичном церадом, чија је цијена 
на тржишту 40.000 марака, што зна-
чи да је цијена скоро утростручена у 
односу на реалну. Ово возило је ше-
стосјед, предвиђен је превоз 6 особа 

а има свега двоје врата, што никако 
није погодно за брзе интервенције 
ватрогасаца. 

Ово је прво „ватрогасно“ возило у 
свијету које има цераду, а са њом се 
никако не иде у гашење пожара. Пум-
па за воду је накнадно уграђена, ста-
вљена је испод возила, на свега 19 
центиметара од пута, па се возило 
не смије кретати по макадаму и по-
пети на тротоар јер би се пумпа од-
мах откинула. 

Колико је све склепано говори и чи-
њеница да је уз возило набављена и 
посуда за прах који ствара пјену, али 
она није повезана са мотором и воде-
ном пумпом и потпуно је неупотре-
бљива, а пјена може једино да се ми-
јеша ручно неком кутлачом. 

Друго „ватрогасно возило“ без 
икакве опреме плаћено је 320.000 
марака, а реална цијена на тржи-
шту је око 60.000 евра, или 120.000 

марака, што значи да је неко у џеп 
ставио 200.000 марака. На ово возило 
накнадно су стављене старе боце за 
гашење пожара, које се избацују из 
предузећа због старости и промјене 
закона, како камион не би у потпу-
ности био празан.

И радови на Ватрогасном дому, на 
који се власт поноси, су лоше урађе-
ни. Кров пропушта воду, крпи се сва-
ко неколико мјесеци, а улазна врата 
на гаражи за ватрогасна возила су ви-
сока али уска, камиони једва улазе. 
И висина стропа у гаражи је већа од 
предвиђене па није могао да се поста-
ви тобоган и цијев за брзо спуштање 
и интервенције. Све је урађено као у 
филмовима Чарлија Чаплина, а нај-
смјешнија од свега је набавка кухиње, 
столова и опреме за Ватрогасни дом, 
која је плаћана најмање 3 до 5 пута 
скупље од реалне и тржишне цијене 
а најгорег је квалитета. 

• Возило које је плаћено 109.857 КМ може се купити за 40.000

• Колико је све 
склепано 
говори и 
чињеница да 
је уз возило 
набављена и 
посуда за прах 
који ствара 
пјену, али она 
није повезана 
са мотором и 
воденом пумпом 
и потпуно је 
неупотребљива,
а пјена може 
једино да се 
мијеша ручно 
неком кутлачом. 

Вјечнаја памјат ХЕТ-у уз добродошлицу Чоми Дипломи
Како сам то најавио крајем прошле године, 

најављујући цијепање социјалиста,  чуве-
ни билећки просветитељ Чома Диплома име-
нован је за извршног директора за финансије 
Хидроелектрана на Требишњици. 

Чома је требао бити именован за финан-
сијског директора, као провјерен кадар Петра 
др Ђокића и Социјалистичке партије, још кра-
јем прошле године. 

Реакције јавности након мог текста успо-
рило је именовање.чувеног стручњака кога је 
СИПА хапсила због фалсификовања диплома.

Билећани деценијама традиционално  ру-
ководе финансијама ХЕТ-а, само ће Љубо Ву-

ковић колач сада да дијели са побратимом 
Чомом Дипломом. Тако се наставља тради-
ција и политика да кључним установама и 
предузећима у Требињу СНСД поставља Фо-
чаке, попут Влада Владачића у Регулаторној 
агенцији за енергетику, Невесињце Лакете за 
прве пендреке и командире ПУ Требиње или 
Савића у Електро-Херцеговину, а Мостарце да 
контролишу комплетно правосуђе у коме не-
ма ниједног Требињца!?

ХЕТ је некако успио да преживи деценије 
систематског разарања али сам убијеђен да 
Чому Диплому и његово руковођење финан-
сијама неће, тражили сте -  гледајте. 
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ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД – НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ1.

Неђо Томашевић постао је симбол 
подаништва, конвертитства, из-

даје, али и просјечног присталице и 
активисте владајућег СНСД-а, који је 
спреман све да уради за Партију и 
лични интерес. СНСД и ДПС Мила 
Ђукановића су партнерске странке 
које годинама одлично сарађују иза 
кулиса, али су Неђо и последњи из-
бори у Црној Гори на најбољи начин 
то оголили. Томашевић је сам при-
знао да је увијек уз власт, да је у Тре-
бињу истакнути активиста Додика и 
владајућег СНСД-а, прикупља гласо-
ве за Луку и Мика, а у Црној Гори за 
ДПС и Мила Ђукановића, као пред-
сједник Удружења црногораца „Вук 
Мићуновић“ у Требињу. Он је сво-
јим јавним изјавама и признањем 
бескрупулозности изазвао огорчење 
и револт Херцеговаца, посредно по-
кренуо акцију да се заустави гласање 
Херцеговаца за Мила и ДПС, и њего-
ва улога је важна са више аспеката. 

НИЈЕ НЕЂО ЈЕДИНИ
Весели Неђо постао је предмет 

исмијавања након што је са привје-
ском СНСД-а покушао да пређе гра-
ницу са Црном Гором на Коритима, 
уђе у Црну Гору и гласа за ДПС, и до-
некле ми га је жао због његових по-
зних година, али се заборавља чиње-
ница да он није једини, и да је више 
истакнутих чланова СНСД-а у Треби-
њу и Билећи активно учествовало у 
кампањи за парламентарне изборе 

у Црној Гори, скупљали гласове Хер-
цеговаца који имају црногорску лич-
ну карту да гласају за Мила Ђукано-
вића. Ово представља акт издаје јер 
се не ради о политичком већ наци-
оналном питању, јер је Мило ударио 
на Цркву и темеље српства у Црној 
Гори покушавајући да отме цркве, 
храмове и манастире. Градоначел-
ник Требиња Мико др Ћурић ника-
да није одговорио на питање зашто 
је из градског буџета дао 8.000 ма-
рака Неђу Томашевићу непосред-
но пред  изборе у Црној Гори, и да 
ли су средства била намијењена за 
прикупање гласова? Зашто су гла-
сове за ДПС и Мила Ђукановића у 
Требињу и Херцеговини прикупља-
ли истакнути чланови и активисти 
владајућег СНСД-а?

РАТНИ ШВЕРЦЕРИ 
Народ у Црној Гори вратио је на-

ду људима у Херцеговини да се ре-
жим и унутрашња окупација могу 
скинути гласањем на изборима, те 
дали снажан подстрек борби против 
режима. Поред тога СНСД и Мило-
рад Додик су огољени до сржи, јер ни 
пар мјесеци после избора Милорад 
Додик, челници Републике Српске и 
СНСД-а нису упутили честитке Кри-
вокапићу, Бечићу, Абазовићу, побјед-
ницима у Црној Гори, и још су тако 
једном показали на чијој су страни. 

Додик и Ђукановић одлично са-
рађују још од рата и шверца цигаре-

та, Додик је 2006. године као преми-
јер  помагао Ђукановићу током ре-
ферендума за независност Црне Го-
ре, када је Србији гурнут нож у леђа, 
па нијемо посматрање насиља и по-
кушаја насилног отимања цркава и 
манастира у Црној Гори никог не чу-
ди и не изненађује.  Листа за правду и 
ред и остале опозиционе странке пре-
ко Декларације у Народној скупшти-
ни РС до учешћа и подршке литија-
ма, те ангажманом на сами изборни 
дан, јасно су подржали Србе и народ 
у Црној Гори и на крају можда имали 
пресудну улогу у побједи опозиоције 
и првом поразу Мила Ђукановића. 

УГЛЕДАЈМО СЕ НА БРАЋУ
Надам се да су Требињци и Херце-

говци схватили поруку из Црне Горе 
да се треба храбро и витешки борити 
против зла и корумпиране власти, да 
је сваки глас важан и да треба свако 
да искористи своје грађанско право, 
изаћи на изборе и гласати, јер од сва-
ког гласа зависи коначан резултат, и 
да ће то показати 15-ог новембра. Не-
мојмо поново продати будућност своје 
дјеце за неко старо лажно обећање и 
ситан поклон. Изађи на изборе и гла-
сај за нове младе и неуцијењене љу-
де, казни оне који су нас опљачкали 
и уништили, који су се обогатили на 
нашој муци, а Црна Гора је показала 
да народ може све када се устане и 
престане да клечи пред корумпира-
ним политичарима. 

НЕЂО ТОМАШЕВИЋ 
РАЗОТКРИО ИЗДАЈУ, 
ТАЈНУ САРАДЊУ 
СНСД-А И ДПС-А

• Градоначелник 
Требиња Мико 
др Ћурић никада 
није одговорио на 
питање зашто је 
из градског буџета 
дао 8.000 марака 
Неђу Томашевићу 
непосредно 
пред  изборе у 
Црној Гори, и да 
ли су средства 
била намијењена 
за прикупање 
гласова? 

• Зашто су гласове 
за ДПС и Мила 
Ђукановића 
у Требињу и 
Херцеговини 
прикупљали 
истакнути чланови 
и активисти 
владајућег 
СНСД-а?
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ДУШЕВНЕ ПАТЊЕ И 
СМАЊЕН ЛИБИДО 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ЋУРИЋА И КУМОВА!?
Судски вјештак неуро-психијатар из Требиња Госпава 

др Црногорчић извршила је преглед и вјештачење гра-
доначелника Требиња Мирка др Ћурића, на његов лич-
ни захтјев, и утврдила да има душевне патње и сметње, 
због којих отежано и уз велики напор обавља дужности и 
функцију градоначелника Требиња. Наиме Мирко др Ћу-
рић тужио је народног посланика Небојшу Вукановића, 
јер је писао о злоупотребама, незаконитом трошењу буџет-
ских средстава и намјештању тендера, а током вјештачења 
и посматрања градоначелника, неуро-психијатар Госпа-
ве др Црногорчић устврила је, по његовом свједочењу, да 
му је пао либидо, да губи концентрацију, болује од инсо-
мије, поремећаја сна, има појачано мокрење, да му пада 
концентрација и да најпростије послове обавља отежа-
но уз велики напор!? Поставља се питање да ли особа са 
оваквим душевним тегобама може да обавља одговорну 
функцију градоначелника Требиња и да ли је он за то спо-
собан, јер ако због истине и пар текстова пада либидо, не 
спава и губи концентрацију, како би се понашао у неким 
тежим ситуацијама и правим искушењима и изазовима!?

  Ћурић није једини, а Вукана су тужили готово сви 
моћници и функционери СНСД-а из Требиња, од кума 
и ген-сека Луке Петровића, шуре Илије Таминџије, ко-
ји је чак у три наврата пресавио табак, Стевана Бекана, 
Дејана Таране, Спрема, Керовића, Драгана Богданића,  
па до Игора и Милорада Додика. Сви они тврде да има-
ју душевне патње због Вукановог писања, али је најгора 
дијагноза и поремећаји код Мика др Ћурића.

 Јасно је да монтираним процесима и бесмисленим 
оптужбама покушавају финансијски уништити Вука-
на, натјерати га да одустане од борбе против корупције 
и криминала, престане да пише о злоупотребама али 
њихов притисак је узалудан јер ће бити борба непреста-
на све до коначне побједе. 

Лука Петровић преко скутоноше 
Мастиловића преузео Херцег ТВ
Како се и очекивало генсек Лука 

Петровић преузео је Херцег те-
левизију из Требиња од Рајка Папо-
вића, привредника из Гацка који је 
2014. у стечају купио пропалу теле-
визију Мата Уљаревића.

Првобитни план је био да Лука 
Херцег тв купи преко Карађорђа Бје-
лаковића, најцрњег и најпрљавијег 
пера у историји Херцеговине, али на-
кон што сам унапријед 
провалио шему и помр-
сио конце ипак су кар-
те мало промијешане. 

Бјелаковић, који је 
иначе запослен као 
портпарол градона-
челника, постављен је 
за директора Херцег тв, 
а формални нови вла-
сник је фирма Херцсофт у власни-
штву Владана Мастиловића, брата 
одборника СНСД-а Милутина Ма-
стиловића.

Милутин Мастиловић је одбор-
ник, функционер Електропривреде 
РС, веома близак и поуздан Лукин 
сарадник, па је Петровић одлучио 
да преко њега преузме локалну те-
левизију и потпуно контролише јав-
ност у Херцеговини. Херцсофт Д.О.О. 
је основана 26.10.2017. и једна у низу 
Лукиних ташна-машна фирми које 
контролише.

Да код нас постоји правна држава, 
надлежни органи би свакако испи-
тали трансакцију и поријекло нов-
ца за куповину телевизије, а иако се 
цифра и цијела трансакција крије од 
очију јавности, наводно се креће не-
што више од пола милиона.

Као што је на капију своје куће 

ставио знак СНСД-а, Лука је одмах 
након куповине осим уредничке 
политике промијенио и лого, па је 
умјесто плавог лого Херцег тв сада у 
СНСД црвеној боји.И овај примјер по-
казује колики је Лучиано болесник 
и слијепи страначки послушник са 
оглавом на глави.

Већ у првих неколико мјесеци Лу-
ка је успио да у програму Херцег тв 

угости и промовише го-
тово све свој сараднике 
и функционере СНСД-а, 
а мало простора дао је и 
коалиционим партнери-
ма Пеку и Рајку.

Од 2013. до 2016. Лу-
ка је купио или ставио 
под контролу све локал-
не портале, јер је након 

мог изборног резултата на локал-
ним изборима 2012. спознао каква 
је моћ интернета. Лука има на рас-
полагању милионе, и због тога је ку-
пио Херцег ТВ и троши огроман но-
вац, јер жели да апсолутно контро-
лише јавност и спријечи да истина 
и детаљи великих пљачки продру у 
етар до грађана.

СНСД је преко Станковића ку-
пио АТВ, а режим врши свакоднев-
ни притисак на све медије и нови-
наре који нису под њиховом кон-
тролом. Окупација је тешка, страх 
се шири на све стране, и режим по-
кушава да се одржи уцјенама, при-
тиском, куповинама и великом ко-
личином опљачканог новца. Прити-
сак на медије и новинаре је велики, 
вратили смо се у 1948. годину али 
некада је довољна и једна мала ру-
па да потопи велики брод.
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ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД – НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ1.

Како су кумови постали хаџије?
О трошку буџета града Требиња, 

а уз помоћ фратара и агенција 
из Дубровника, кумови Лука и Ми-
ко са својом свитом, Бјелаковићем, 
Ламбетом и осталим послушници-
ма путовали су у Јерусалим, стигли 
до ријеке Јордан и постали хаџије. 
Нажалост, није лако прекрстити и 
продуховити исконске комунисте, 
па ни одлазак у Свету земљу није 

помогао да се кумови умију хлад-
ном водом и умјесто за себе почну 
радити за народ. 

Лука користи сваку прилику да 
се огребе, па је и путовање Градског 
КУД.а Алат у Лондон и Велику Бри-
танију искористио да оде до британ-
ског острва и обиђе метрополу Лон-
дон.. Што је џаба и Богу је драго, оми-
љена је узречица кумова. 

Лука и Мико за 4 године 
задужили град за више од 
12 милиона КМ без камата

• ТРЕБИЊЦИ, ПОЗДРАВ ИЗ ИЗРАЕЛА: На хаџилук о трошку народа

И Божидар је 
помогао око 
Дубровника
Генсек владајуће Партије и директор 

Електропривреде Републике Срп-
ске похвалио се прије неколико дана 
у својим режимским медијима да је 
протјерао око 2.000 Требињаца у Ду-
бровник, и да су они, захваљујући ње-
говој дипломатији и умјeшности, до-
били посао код комшија на југу. Нема 
сумње да је велики и успјешни дипло-
мата заслужан што је протјерано не-
колико хиљада незапослених, који су 
побјегли од његове окупације, гушења 
града и сатирања привреде, али је не-
коректно што покушава омаловажи-
ти и умањити значај својих блиских 
сарадника у отопљавању односа са 
Дубровником.

Пуно је заслужних, али је први 
свакако Лукин сенатор и савјетник 
Божидар Вучуревић, који је такође 
имао важну улогу у отопљавању од-
носа са Дубровником. Зато је требао 
да спомене и своје савјетнике и де-
сну руку, а не само да себе хвали и 
истиче своју улогу.

Чега се паметан стиди, будала се 
поноси!  Требињци које је Лука отје-
рао у Дубровник огорчени су њего-
вим изјавама и понашањем, и вјеру-
јем да ће му се у новембру захвали-
ти на „дипломатској“ побједи и вра-
тима које им је он отворио.

Градске власти Требиња су штето-
чине које ме подсјећају на гагри-

це, ситне црве који нагризају и по-
једу пршут, а да се то не примијети 
јер гагрице поједу све осим коре, па 
газда штета примијети јасно, после 
дуго времена. 

Чим су Лука и СНСД, у зао час по 
град, Херцеговину и све Херцегов-
це, поново дошли на власт у Треби-
њу,  почетком 2017. године узели су 
6,35 милиона марака кредита и са 
њим нису направили ништа. 

И мр Мико др Ћурић, кренуо је 
стопама свога кума Луке Петровића, 
и чим га је замијенио и сјео у фотељу 
градоначелника одлучио је да узме 
нових 5,5 милиона марака кредита, 
средином 2019. године. Тако су ку-
мови за само 2 године Требиње за-
дужили за чак 12 милиона марака, 

или од укупних 18 милиона креди-
та и задужења, за око двије трећине. 

Распикуће хоће да потпуно уни-
ште град, тако да после њих траве не 
може да се озелени и обнови, као  по-
сле најезде скакаваца. 

Није јасно зашто је Мико узео 5,5 
милиона марака кредита и за које на-
мјене, када има скоро највећи буџет 
и приходе по глави становника у Ре-
публици Српској и БиХ? Гдје су потро-
шили 6,35 милиона које је 2017. годи-
не узео кум Лука, а новци су мисте-
рионо нестали без трага?

Градске власти Требиња су нарко-
мани који су овисници о новцу, и по-
пут хероина, што га више имају то им 
више новца као дроге треба. 

Нема сумње да су одборници вла-
сти, обичне марионете и пијуни у ру-
кама кумова, неконтролисано су се за-
дуживали како би се распикуће разба-
цивале, и узеле што више новаца на 
намјештеним тендерима и пословима. 

Штеточине и паразити не плани-
рају стати док има било шта да се 
оглође, намјеравају и даље крчми-
ти градску имовину, а следеће су на 
добошу су Градске апотеке, чији ла-
нац у читавој Херцеговини треба да 
преузму Шкрбић и Додик преко Мо-
је апотеке. 

Ако се грађани коначно не пробу-
де и не дигну на ноге, зауставе хорду 
која уништава пред собом, вођена по-
губном неолибералном догмом про-
дај и задужи се, од Требиња ће остати 
само корице, као успомена на некад 
лијепи град на тромеђи кога су поје-
ле црвене гагрице.

ГДЈЕ СУ НАШИ НОВЦИ?    
Ни Худини не би могао да изведе такве трикове и сакрије без 
трага 12 милиона марака. Поставља се питање када ће 
распикуће, штеточине и несреће положити рачуне народу и 
рећи гдје је народни новац потрошен? Зашто нема фамозних 
тунела и обилазнице Алексина Међа – Горица? Зашто није 
реконструисан пут Требиње – Љубиње – Столац? Зашто нема 
великих обећаних инвестиција и нових радних мјеста? Зашто 
није у функцији систем за наводњавање у Петровом пољу, иако 
га је др Мико отворио у фебруару, у току кампање?
Зашто није завршена реконструкција пречистача у Мостаћима, 
а рок за завршетак радова је истекао 2018. године, и зашто 
отпадне воде теку у Требишњицу, загађују Ријеку и околину? 
Зашто је искасапљен градски парк? Зашто бахате и охоле 
распикуће и несреће нису завршиле бар тротоар за пјешаке 
према Петровом пољу или Дражин Долу, да мјештани и ученици 
не гледају када ће их ауто ударити док се враћају кући?

• Није јасно зашто 
је Мико узео 5,5 
милиона марака 
кредита и за 
које намјене,
када има скоро 
највећи буџет
и приходе по 
глави 
становника 
у Републици 
Српској и БиХ? 
Гдје су 
потрошили 6,35 
милиона које је 
2017. године 
узео кум Лука, 
а новци су 
мистерионо 
нестали без 
трага?
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ГУБИТАК ХЕТ-а 13 
милиона, пад прихода 
чак 30 милиона КМ
Волио бих да нисам био у праву, али, нажалост, пред-

видио сам тачно да ће најгора Управа у историји ХЕТ-
-а на челу са генералним директором Горданом Мише-
љићем, извршним директорима Илијом Таминџијом и 
Љубом Вуковићем, направити најлошији резултат за 50 
година постојања и рада ХЕТ-а. Хидроелектране на Тре-
бишњици завршиле су пословну 2019. годину са губит-
ком од 13.067.475 КМ! Губитак у првих 6 мјесеци 2019. 
године био је већи од 10 милиона марака, па се може 
претпоставити да је реалан минус много већи од иска-
заних 13 милиона марака јер су га вјероватно смањи-
ли и прикрили разним математичким акробацијама.

То се може наслутити и из податка да су приходи 
ХЕТ-а у 2019. години смањени за чак 30 милиона ма-
рака у односу на 2018. годину, и пали су са 69 на свега 
39 милиона марака.

Нажалост, драстичан пад прихода, који су готово пре-
половљени, није довео до драстичног смањења расхода 
и непотребних трошкова, новац се и даље бахато тро-
ши и баца на глупости, између осталог само затворени 
базен ХЕТ ће коштати преко 20 милиона марака.  Уско-
ро ћу Финансијски извјештај ХЕТ-а и Електропривреде 
Републике Српске за 2019. годину детаљније анализи-
рати у видео колумни, да народ види гдје се и како ба-
ца новац и у какав амбис води ова Управа.

Ништа боље стање није ни у Руднику и термоелек-
трани Гацко, који је 2019. годину завршио са губитком 
од 13,5 милиона марака, већим него ХЕТ!? Рудник и тер-
моелектрана Угљевик су са минусом од 4,5 милиона ма-
рака завршиле прошлу годину, а обје јавне термоелек-
тране су у кредитима и дуговима до гуше.

Упркос чињеница да су само ова 3 производна пре-
дузећа пословала са више од 30 милиона марака гу-
битка и да је електро-енергетски систем на кољенима, 
требињски чаробњак Худини, директор Електропри-
вреде Републике Српске дон Лаки Лучиано Петровић, 
хвали се како је тобоже Електроприивреда Републи-
ке Српске са њим на челу прошлу годину завршила 
са најбољим резултатима у историји и рекордном до-
бити од 33 милиона марака. Навикли смо да масно и 
крупно лаже, али га у заносу баш претјера, вероватно 
са циљем да лажима и хвалисањем парира на ударце 
и прозивке бившег пријатеља Родољуба Драшковића.

ПРВА КИША ПОТОПИЛА 
ГЛАВНУ УЛИЦУ
Први мало већи љетњи пљусак пот-

пуно је потопио реконструисану 
главну требињску Улицу краља Петра 
првог ослободиоца и оголио анархи-
ју која царује градском администра-
цијом. Фотографије јасно показују да 
је краткотрајни пљусак потпуно пот-
пио цијелу главну улицу, тротораре и 
споредну Улицу Јована Дучића, иако 
се градоначелник хвалио да је током 
радова који су коштали 360.000 ма-
рака уз асфалт и оптику реконстру-
исана оборинска и канализациона 
мрежа. Вода је потпуно онемогући-
ла пролазак пјешака, а возила су са-
обраћала отежано и стварала велике 
таласе који су се разбијали од камене 
зидове околних зграда и новог хоте-
ла Платани. 

Умјесто да се радови на рекон-
струкцији главне улице изводе пла-
нираном динамиком, по пројекту и 
фазама како се то ради у свим нор-
малним и иоле уређеним држава-
ма, градски бос Лаки Лучиано је пр-
вог дана извођења радова промије-
нио план и тражио да се за 10 дана 
реконструишу улице од каменог мо-
ста до бивше касарне и Ватрогасног 
дома. Првобитно је била планирана 
само реконструкција дијела Главне 
улице од каменог моста до Радио Тре-
биња и новог хотела Централ парк, па 
је привремено био укинут паркинг у 
Улици цара Лазара и умјесто једно-
смерне отворен двосмјерни саобраћај 
како би се смањиле гужве због пре-
сјецања главне саобраћајне артерије 

града. Овај режим трајао је свега је-
дан дан, а Лаки и његове незналице 
брзоплето мијењају план игноришу-
ћи упозорења искусних инжењера и 
струке, и траже од извођача радова 
да у рекордно кратком року, без пре-
цизног пројекта и плана, радови про-
шире све до бивше касарне. 

Свакако не треба нимало кривити 
Херцеговина-путеве за грешке које 
су направљене, и чињеницу да Глав-
на улица није издржала први мањи 
тест јер је потопљена са првим љет-
ним пљуском, јер је сва одговорност 
искључиво на незналицама и необра-
зованим медиокритетима који руко-
воде градом. Познато је да Херцегови-
на-путеви желе да сачувају квалитет 
радова, стари имиџ и референце, да 
се директор Мишо Шћепановић труди 
да буде коректан и према својим рад-
ницима и према инвеститорима, али 
је под Лакијевим притиском морао 
завршити обимне радове у рекордно 
кратком року, па су грешке биле не-
миновне. Иако ће неки малициозни 
помислити да браним Миша, јер ми 
је комшија, то нема апсолутно ника-
кве везе. Сваки искусни грађевинац 
који је био упознат са начином изво-
ђења радова свјестан је да сва одго-
ворност лежи искључиво на градској 
администрацији и жељи челника оп-
штине да се похвале медијима рекон-
струисаном улицом уочи тзв „Инве-
стиционе конференције“, која узгред 
није довела ни до отварања једног 
малог киоска.
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ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД – НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ1.
ЋУРИЋ ПУНИЦИ ДАО ДРЖАВНУ 
ЗЕМЉУ У ЗАКУП НА 20 ГОДИНА
Градоначелник Требиња Мирко 

Ћурић дао је у закуп 1,6 хекта-
ра земље у својини Републике Срп-
ске на подручју града Требиња сво-
јој пуници. Пуница има седамдесет 
и једну година, а земљу је добила у 
закуп на 20 година.

Пољопривредно земљиште које 
се налази у насељу Гомиљани до-
дјељује се у закуп ради обављања 
воћарско-виноградарске производ-
ње, наведено је у одлуци. То значи 
да би се седамдесетједногодишња 
старица у наредним годинама тре-
бала бавити воћарством или вино-
градарством.

Наиме, у јуну је Град Требиње рас-
писао Јавни оглас за давање у закуп 
пољопривредног земљишта, а као 
најповољнија понуда прихваћена 
је она на име Славојке Чалије, ина-
че пунице градоначелника Треби-
ња Мирка Ћурића. Градоначелни-
кова пуница се једина јавила на јав-
ни позив који је био расписан. Јавни 
оглас је био расписан за површине 
од 2,2 хектара земље које се налазе 
у катастарским општинама Гомиља-
ни 2, Величани и Драчево.

Поступак давања у закуп пољо-
привредног земљишта спровела је 
комисија коју је формирао градо-
начелник Требиња Мирко Ћурић.

На избор понуде није било писа-
них приговора, па је исту градона-
челник Требиња потврдио као нај-
повољнију.

У складу са одлуком, градоначел-
никова пуница је дужна да Граду 
Требињу годишње плаћа 145 КМ на 
име закупа. Приједлог одлуке о из-
бору најповољнијег понуђача и до-
дјели у закуп пољопривредног зе-
мљишта у својини Републике Срп-
ске на подручју града Требиња на-
шао се на посљедњој сједници тре-
бињске Скупштине. 

Ова тачка није била међу редов-
ним тачкама, већ је на дневни ред 
као допуну предложио градоначел-
ник Ћурић. Скупштина је без распра-
ве и икакве замјерке локалне опози-
ције усвојила ову одлуку.

Сагласност на ову одлуку дало је 
претходно и Министарство пољо-
привреде, шумарства и водопривре-
де Републике Српске.

„Директ“ сазнаје да је градона-
челникова пуница и раније, 2018. 
године, добила дио државне земље 
у закуп.

Парцела коју је градоначелник 
дао својој пуници налази се непо-
средно уз парцелу која је означена 
као к.ч. 1527/3 на чијем су дијелу, 
како сазнајемо, засађене масли-
не. У листу непокретности, у који 
је „Директ“ имао увид, видљиво је 
да једино парцела на којој су дије-
лом засађене маслине нема еви-
дентираног свог закупца нити кон-
цесионара.

Остале парцеле које се налазе у 
окружењу имају наведене концесио-
наре или закупце. Тако је на примјер 
концесионар парцела 1527/4/5/6/7 
„Агрофин“, а наведено је и неколи-
ко физичких лица која су добила зе-
мљу у закуп.

До објаве овог текста из требињ-
ског Катастра, ни из Града Треби-
ња, као ни из Министарства пољо-
привреде, шумарства и водопривре-
де нисмо добили одговор коме је та 
парцела дата у закуп, када и под ко-
јим условима.

Незванична сазнања до којих смо 
дошли кажу да би плантажа масли-
на могла бити повезана управо са 
градоначелником Ћурићем и ње-
говим кумом, директором Електро-
привреде Републике Српске, Луком 
Петровићем.

НИКОЛИЈА БЈЕЛИЦА / ДИРЕКТ

• 1522 - парцела 
градоначелникове 
пунице, 1527/3 - 
парцела на којој 
је маслињак
 

• Градоначелникова 
пуница (71) се 
једина јавила 
на јавни позив који 
је био расписан 
за површине 
од 2,2 хектара 
земље које 
се налазе у 
катастарским 
општинама 
Гомиљани 2, 
Величани и 
Драчево

БОРЦИМА ПРИЈЕТЕ ЗБОГ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОТЕСТА
У симболичних 5 до 12, на Тргу и 

платоу испред Дома културе у 
градском парку у Требињу, одржан 
је протест демобилисаних бораца ко-
ји су незадовољни положајем у дру-
штву и маћехинским односом власти 
која није испунила обећање и која је 
борце ставила на маргине друштва. 

Лука Петровић и његов кум-гра-
доначелник Мирко др Ћурић боје се 
бораца, народа, протеста и сваког јав-
ног исказивања незадовољства, па су 
притисцима, уцјенама и телефон-
ским позивима покушали  да борце 
уплаше  да не изађу на улицу. Неза-

довољства бораца у Требињу изазва-
ла је најава да ће тзв „Асоцијација 
стваралаца“ и посланици првог са-
зива Народне скупштине Републике 
Српске добити 66 посланичких пла-

та, као и чињеница да локална и ре-
публичка власт није испунила обе-
ћање дато 2014. године и запослила 
одређен број демобилисаних бораца, 
а што је било договорено на састанку 
тадашњег руководства Борачке орга-
низације града Требиња са Милора-
дом Додиком и Луком Петровићем, 
који је одржан уочи Општих избора 
2014. године. 

Претходно руководство Борачке 
организације града Требиња било је 
блиско СНСД-у, од контролом Луке Пе-
тровића, што је и узроковало тешким 
положајем демобилисаних бораца.

• Организатор 
протеста била 
је Борачка 
организација 
града Требиња.



www.nebojsavukanovic.info  23   

ДО КОНАЧНЕ ПОБЈЕДЕ!ДО КОНАЧНЕ ПОБЈЕДЕ!

Ако сам на  неки резултат поно-
сан у посланичкој борби и ра-

ду у Народној скупштини Републи-
ке Српске, онда је то свакако борба 
за побошљање положаја радника и 
радничких права. 

Радници Мљекаре Пађени годи-
нама су радили у тешким условима, 
нису имали топли оброк, одмор, па-
узу нити радно вријеме у складу са 
одредбама Закона о раду. 

НЕЗАСИТИ ГАЗДА ВУКОЈЕ
У више наврата сам писао прија-

ве Инспекцији рада, која је изашла 
на терен, утврдила неправилности 
и казнила послодавца, директора и 
власника Ненада Вукоја, јер је кршио 
права радника и Закон о раду. При-
јетњама бојкотом производа, крити-
кама у Народној скупштини Репу-
блике Српске и јавности, те прити-
ском на Инспекције и институције, 
натјерао сам Вукоја да значајно по-
бољша положај запослених, повећа 
плате, уведе топли оброк са више 
различитих врста хране, почне пла-
ћати превоз и друге обавезе радни-
цима из Закона о раду, те обезбије-
ди други слободан дан у седмици и 
довољан број дана годишњег одмо-
ра у складу са Законом. 

ОПОМЕНА ДРАШКОВИЋУ
После дугог низа година испла-

ћивања личног дохотка мањег од за-
коном утврђеног минималца, успио 
сам се изборити за повбећање пла-
та радника у Индустрији алата Тре-
биње. Критиковао сам јавно и у На-
родној скупштини Републике Срп-
ске власника Родољуба Драшковића 
и директоре због ниских плата, због 
тога имао оштар сукоб са Родољубом 

Побједе у борби за радничка права
који је тврдио да га рекетирам и уцје-
њујем, рушим углед фирме и дис-
кредитујем, али је на крају пристао 
да повећа плате, неким радницима 
и удвостручи лични доходак, и то 
сматрам својим великим успјехом. 

   
НЕШКОВИЋЕВО КУЛУЧЕЊЕ

Посебно сам имао „пик“ на тајку-
на и милијардера Драгана Нешкови-
ћа, власника холдинга и компаније 
„Нешковић“ која се бави продајом 
нафте, возила, осигурањем, која има 
стотине милиона марака промета и 
десетине милиона марака профита 
годишње а радници се кулуче и ис-
кориштавају као робови. Нешковић 
је такође након серије напада и ка-
зни Инспекције рада био приморан 
да радницима бензинске пумпе у 
Требињу и другим мјестима повећа 
плате, уведе топли оброк  те радно 
вријеме усклади са законом. 

БРЗА РЕАКЦИЈА БИНГА
Прије неколико мјесеци радници-

ма два тржна центра „Бинго“ у Тре-
бињу стигло је обавјештење да ће, 
због смањеног промета, без посла 
остати 30 радника. Одмах сам реаго-
вао и позвао на друштвену одговор-
ност компаније, која треба да сноси 

терет кризе у пандемији, те запри-
јетио Управи и власницима „Бинга“ 
да ћу покренути снажну негативну 
кампању бојкота. Одмах је реагова-
ла портпаролка „Бинга“, госпођа Та-
тјана Пауновски, која је тражила да 
не покрећем кампању и не рушим 
углед фирме а да ће се одустати  од 
Одлуке о смањењу броја радника. 
На  крају под притиском, сви рад-
ници су остали на послу и нико ни-
је добио отказ, што такође сматрам 
својим великим успјехом. 

Ако се из опозиције, без било какве 
моћи и власти, значајно може побољ-
шати положај радника, плате и усло-
ви рада, онда тек треба да се замисли 
шта се све може урадити када би се 
преузела власт и ослободиле заробље-
не институције, и како би се за крат-
ко вријеме побошљао и унаприједио 
положај радника у Требињу. 

Чим прођу избори, преузме се 
власт и формира нова скупштинска 
већина, са свим послодавцима из Тре-
биња ће се одржати састанак на коме 
ће се јасно поручити да их нико ви-
ше неће рекетирати ни изнуђивати, 
на било који начин, неће се тражи-
ти новац за црне фондове, плаћање 
рачуна, спортских клубова и разних 
цехови политичарима, али ће се мо-
рати строго поштовати права радни-
ка и неће се толерисати било какво 
кршење радничких права и Закона о 
раду. Послодавци ће се стимулисати 
на разне начине да повећају прима-
ња и стандард запослених, јер Треби-
ње и његова привреда, са приходима 
од око милијарду марака годишње, 
имају довољно капацитета да се пла-
те запосленим, број радника и живот-
ни стандард становништва, значајно 
повећају и побољшају.

• Ако се из 
опозиције, 
без било какве 
моћи и власти, 
значајно може 
побољшати 
положај радника, 
плате и услови 
рада, онда тек 
треба да се 
замисли шта 
се све може 
урадити када
би се преузела 
власт и 
ослободиле 
заробљене 
институције, 
и како би се за 
кратко вријеме 
побошљао и 
унаприједио 
положај 
радника у 
Требињу. 
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ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД – НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ1.

ГДЈЕ ЈА ОКОМ
ОНИ СКОКОМ
Власт и моћници све ме боље слушају, и 
зато их треба и похвалити када брзо 
реагују и исправљају грешке! Само два 
дана након што сам снимио 
невјероватни пропуст и пут који води 
директно у надвожњак и бетонски стуб, 
чију изградњу је финсирао ХЕТ, одмах се 
реаговало а грешка је већ данас 
исправљена. Радници су нацртали зебру 
и саобраћајне знакове, обојили су и 
ивицу на стубу у црвено-бијелу боју, баш 
како сам им говорио, и сада је пут доста 
безбједнији и сигурнији. 
Бахати Лука Петровић је у претходном 
периоду до своје хацијенде у пустом 
селу Загора, удаљеном 20 километара 
од центра града,  довео асфалт. 
Међутим, у његовом насељу Хрупјела, 
становници улице Стаке Скендерове 
нису имали ту срећу. Ипак, све се може 

кад се хоће! Свега седам дана након што 
сам објавио разговор са мјештанином из 
ове улице Спасом Лучићем који је 
испричао да се асфалт чека пуних 60 
година дошли су радници и асфалтирали 
стотињак метара пута. Послушна је ова 
власт,  још само треба да их натјерам да 
тендере не намјештају и не стављају 
народне новце у свој џеп.

• ПРИТИСАК 
ДАЈЕ РЕЗУЛТАТ!
Улица Стаке 
Скендерова 
у Хрупјелима 
асфалтирана 
седам дана након 
објављивања 
снимка

Саобраћајна 
деблокада 
Херцеговине

Пуно времена, енергије и диску-
сија у Народној скупштини Ре-

публике Српске народни посланик 
Небојша Вукановић искористио је на 
скретање пажње на запостављену 
Херцеговину, коју је актуелна власт 
претворила у слијепо цријево из кога 
се извлачи огроман новац а не улаж 
ништа. Посебно је Херцеговина за-
постављена када се има у виду ула-
гање  у саобраћајну инфраструктуру 
и друмове. И док се у западном ди-
јелу Републике Српске, од Бијељи-
не до Бањалуке, Лакташа и Прије-
дора, гради мрежа аутопутева а сви 
магистрални и регионални путеви 
су реконструисани и у одличном су 
стању, од Бијељине и Зворника го-
тово ништа се не улаже у изграду и 
реконструкцију путева, а посебно је 
тешка ситуација од Фоче до Треби-
ња и Невесиња. 

ПУТ ТРЕБИЊЕ-ЉУБИЊЕ 
ИЛИ ВУКАНОВ ДРУМ

Упорном борбом у Народној скуп-
штини РС, те пријетњом блокадом 
аутопутева и наплатних рампи на 

западу Српске, Вукановић се избо-
рио да се промијени План инвести-
ција Путева Српске од 2020 до 2022. 
године, у коме није била планирана 
ни марка инвестиција у путну мре-
жу Херцеговине, и да се издвоји 12,3 
милиона марака за реконструкцију 
пута од Требиња до Љубиња, који је 
у очајном стању, те да се обезбједи 
преко 3 милиона марака за рекон-
струкцију и модернизацију пута од 
Гацка до Врбе на путу према Фочи. 
Србија је 2018.  издвојила 5 милио-
на евра за реконструкцију пута од 
Тјентишта до Фоче, али, нажалост, 
радови још нису почели. 

Циљ је да су у наредне двије го-
дине потпуно саобраћајно деблоки-
ра Херцеговина, да се заврши рекон-
струкцију и модернизација пута Гац-
ко – Фоча, те пут од Гацко – Невеси-
ња до Мостара и од Љубиња до Сто-
ца, јер је то предуслов да се развије 
Херцеговина, привреда и туризам. 

Реконструкција пута је обећава-

на неколико пута, пред сваке изборе, 
а Лука Петровић је још 2016. године 
пред локалне изборе почео свечано 
радове са Ненадом Нешићем, али су 
радови прекинути одмах после из-
бора, и јасно је да се радило о пред-
изборној превари. 

ОПШТИНА РАВНО УРАДИЛА  
ПУТ ДО ШЋЕНИЦЕ

Такође након притиска на руко-
водство општине Равно и скретања 
пажње на проблеме повратника у 
општини Равно, асфалтиран је пут 
на Бобанима, од Мисита до Шћени-
це, а претходно су после 20 година 
струју добили мјештани села Кути-
не, у општини Равно, након прило-
га који је снимио и емитовао Небој-
ша Вукановић. 

Ово је доказ да се и из опозиције 
могу промијенити многе ствари, а 
треба само размислити и замисли-
ти шта би се тек урадило кад се до-
ђе на власт. 

• Реконструкција 
пута је обећавана 
пред сваке 
изборе, а Лука 
Петровић 
је још 2016. 
године свечано 
почео радове 
са Ненадом 
Нешићем, али су 
прекинути одмах 
после избора

• Вукановић се 
изборио да се 
промијени План 
инвестиција 
Путева Српске 
од 2020 до 
2022. године, у 
коме није била 
планирана 
ни марка 
инвестиција у 
путну мрежу 
Херцеговине
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СПОРАЗУМ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ ТРЕБИЊА
Потписници Споразума, Не-

бојша Вукановић и Илија 
Станковић, нови градоначелник 
града Требиња, обавезују се да: 

- Одмах по објављивању ко-
начних изборних резултата на 
локалним изборима и прогла-
шењу побједе уједињене опози-
ције за градоначелника и Скуп-
штину града Требиња, нови гра-
доначелник Илија Станковић 
формира Комисију за примо-
предају, у којој ће бити најмање 
по један правник и један еконо-
миста, која ће извршити анали-
зу и ревизију рада Кабинета гра-
доначелника, свих градских пре-
дузећа и институција, утврдити 
стварно стање, прегледати сву 
документацију, од протокола и 
јавних набавки до завршног ра-
чуна, те суспендовати и покре-
нути кривични и дисциплински 
поступак против свих одговор-
них лица и службеника града 
Требиња за које се утврди да су 
злоупотријебили положај, скло-
пили штетан уговор, причинили 
штету граду, незаконито троши-
ли буџетска средства, без осве-
тољубивости према политичким 
неистомишљеницима

- Нова градска управа извр-
шиће контролу јавних набавки, 
издатих грађевинских дозвола, 
замјене и прекатегоризације зе-
мљишта, те покренути одговара-
јући поступак и ставити ван сна-
ге одређене одлуке ако се утврди 
да су оне штетне за град Требиње.

- Са циљем изградње но-
ве професионалне и ефикасне 
градске администрације, која 
ће максимално бити на услузу 
свим грађанима, нова градска 
администрација извршиће де-
политизацију и професионали-
зацију институција, утврдити ја-
сне конкурсне процедуре те по-
зитивну селекцију најспособни-
јих и најобразованијих кадрова 
на кључним мјестима.

- Нова градска администра-
ција у прва 3 мјесеца основаће 
Канцеларију за борбу против ко-
рупције и контролу квалитета, 
која ће вршити контролу рада 
администрације и службеника, 
те израдити јавни Регистар имо-
вине свих именованих званич-
ника и функционера.

- Умјесто досадашње праксе 
да се буџет града креира према 
интересима мање групе поли-
тичара, моћника и тајкуна, већ 
од приједлога буџета за 2021. го-
дину примијениће се нови кон-
цепт у изради буџета који ће у 
центар интересовања ставити 
интересе „обичног“ човјека, те 
посебну пажњу посветити рав-
номјерном развоју свих дијело-
ва града, обнови и развоју тури-
зма и привреде, живота на се-
лу и пољопривреде, те отварању 
радних мјеста у реалном секто-
ру, користећи природне ресурсе 
и потенцијале.

- Од јануара 2021. године уве-
шће се обавеза тромјесечног 
подношења Скупштини града 
и јавности Извјештаја о раду гра-
доначелника и градске админи-
страције, свих прихода и расхо-
да, те потпуно јавном и транс-
парентом трошењу буџетских 
средстава.

- Свим ученицима у основ-
ним школама из градског буџе-
та обезбиједиће се средства за 
куповину уџбеника и школског 
прибора, који ће се остављати 
на крају школске године за сле-
деће генерације које долазе, те 
израдити школски мантили са 
именом и презименом учени-
ка, школе и разреда који поха-
ђа, и значајна пажња на сваком 
кораку посветити образовању и 
васпитању младих.

- Радио и Глас Требиња биће 
истински јавни сервис који не-
ће више пратити искључиво ак-
тивности градоначелника већ 
ће отворено писати и указива-
ти на кључне проблеме у дру-
штву, критиковати слободно све 
пропусте администрације а са 
циљем стварања слободних и 

отворених медија, на које поли-
тика неће имати утицај, у град-
ском буџету ће бити планирана 
средства као награду за најбољу 
истраживачку причу и откри-
вену аферу током године, те ће 
бити отворена Канцеларија за 
рад Удружења новинара града 
Требиња, чије ће трошкове сно-
сити град Требиње.

Цијенећи потребу за слобод-
ним и објективним информи-
сањем, не желећи да се мије-
ша у уређивачку политику било 
ког медија, имајући у виду њен 
значај као једине регионалне 
телевизије, те да се рад Херцег 
телевизије дјелимично финан-
сира из градског буџета, јавних 
предузећа и установа, град Тре-
биње ће детаљно истражити на-
чин финансирања и куповине 
Херцег телевизије, те покрену-
ти судски спор и тражити одго-
ворност власника Херцег теле-
визије ако се утврди да је било 
прања новца и злоупотреба јав-
них средстава.

- Један градски службеник 
моћи ће да има само једно при-
мање из градског буџета, а изра-
диће се посебни регистри свих 
чланова управних и надзорних 
одбора са висином примања и 
трошкова свих изабраних чла-
нова, директора, функционера 
и градских службеника радни-
ка у администрацији,

Град Требиње, као највећа ло-
кална заједница, посветиће по-
себну пажњу нормалном раду и 
функционисању Савеза општи-
на и града источне Херцеговине, 
заузимање јасног става и односа 
према републичким институци-
јама Републике Српске и зајед-
ничким институцијама Босне и 
Херцеговине, водећи рачуна о 

равномјерном регионалном ра-
звоју, покретати заједничке ра-
звојне пројекте. те израдити ела-
борат о оснивању Херцеговачке 
развојне банке, са сједиштем у 
Требињу, дијелом од средстава 
које општине добијају као нак-
наду за производњу електрич-
не енергије.

- Са циљем успостављања 
правне државе и владавине 
права, контроле рада изабра-
них представника судске вла-
сти, завођења правде и реда у 
друштву, у склопу градске ад-
министрације формираће се по-
себан тим за сарадњу са право-
судним органима и полицијом, 
а уколико се не промијени рад 
судова и Окружног тужилаштва 
у Требињу, градоначелник и но-
ва градска администрација има 
обавезу да организује мирне гра-
ђанске протесте, блокира Палату 
правде, позове на јавну одговор-
ност те користи друга легитим-
на и демократска средства како 
би се судије и тужиоци вратили 
у оквир система, обуздали и на-
тјерали да раде по Уставу и за-
кону, а не по жељама тајкуна и 
моћника.

- Хидроелектране на Треби-
шњици и Електропривреда Ре-
публике Српске су јавна преду-
зећа од стратешког значаја за 
Требиње и Херцеговину, и због 
тога ће град Требиње, његове ин-
спекције и контролни органи, де-
таљно пратити пословање ових и 
осталих приовредних субјеката, 
правовремено реаговати како би 
алармирали јавност и спријечи-
ли склапање штетних Уговора, 
којима се индиректно чини ште-
та и граду Требињу, те покрену-
ти све видове борбе и отпора ка-
ко би се спријечила авентуална 
приватизација стратешких пре-
дузећа у електро-енергетском 
сектору у наредне 4 године.

- Тежећи да подигне на што 
већи ниво сарадњу администра-
ције и грађана, створи слободно 
и демократско друштво те укљу-
чи што више грађана у процес 
доношења одлука, за сва важни-
ја питања биће организовани ре-
ферендуми на коме ће се народ 
изјашњавати о одређеним пита-
њима и проблемима.

• Заједничка конференција опозиције у Требињу
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ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД – НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ1.
ЧЕГА СЕ И КОГА ПЛАШЕ ТРЕБИЊЦИ?

Као дугогодишњи симпатизер и 
поборник вредности које загова-

ра Небојша Вукановић који је према 
моме мишљењу истински Српски 
алтруист у Источној Херцеговини, 
а и шире, нашао сам се на листи за 
правду и ред, Небојша Вукановић, 
за одборника Скупштине Требиња 
за локалне изборе који ће се одржа-
ти у новембру 2020. године. 

ЛЕТАРГИЧНОСТ 
КАО ОСОБИНА

Од пре 3 године интензивно бо-
равим на селу надомак Требиња, а 
од пре скоро 2 године перманент-
но живим, после више од 50 година 
живота у Београду. За ово релатив-
но кратко време у Требињу, нагле-
дао сам се свакаквих чуда и чудо-
вишта, непосредно сам осетио сва-
ку могућу релативну ограниченост 
живота и рада у малом, али нада-
све лепом граду какав је Требиње. 
Требињци су сами себи наметну-
ли летаргичност као особину до те 
мере да је сматрају чак и врлином. 
Моје изненађење је било утолико 

веће што сам имао сасвим 
другу спознају и увере-
ње темељено на тради-
ционалним вредности-

ма, па је зато и чуђење оправдано 
веће. Схватио сам да су чуда и чудо-
вишта иста и у окружењу, она су из-
гледа судбина наших простора, што 
би народ рекао кастиг један. Асоци-
јација је и на Паскаљевићев филм 
„Време чуда“ из 1989. према исто-
именом роману Борислава Пекића 
из 1965.године.

Како је могуће у друштву које бу-
квално не постоји са својим фунда-
менталним прерогативима, успоста-
вити контролу над њим. Погубна је 
чињеница да су велможе у Републи-
ци Српској све што су нам дарива-
ли постигли уз помоћ друштва, да-
кле нас самих и фаталну немоћ да 
се разуме позиција људи неодговор-
них за своју судбину и што је још ва-
жније, судбину своје деце.

Да ли су нам криви властодр-
шци и велможе, који би у сваком 
нормалном вредносном систему 
или амбијенту били заиста то што 
и јесу, нико и ништа, несрећни-
ци који покушавају да извуку све 
што се може из своје потресне не-
способности. Њихови успони су не-
замисливи без нашег пада, њихо-
ви плусеви у свему претпостављају 
наше минусе. Они су свакако после-
дица равнодушности према губит-
ку свега што нас је чинило или још 
увек чини људима. Шта би многима 
од њих нормалан човек поверио, а 
да при томе буде спокојан, будимо 
реални, многима од њих не знам да 
ли бих дао да ми и ауто оперу. Такви 
су узели нашу судбину у своје руке и 
управљају нашим животима.

Ђаво је поодавно дошао по своје, 
све што је наше, нихово је. Они нас 
перманентно искушавају докле мо-
жемо да издржимо у трпљењу. Неве-
роватно је да мирно покоравање љу-
ди, који ће увек гордо беседити о сво-
јој бунтовности, нема граница. Могу 
да чине са нама буквално шта им се 
прохте. Ништа нам не вреди ламен-
тирати над изгубљеним временом, 
како се уопште десило да нас нико-
говићи, бездушници и фукаре зау-
здају и учине нас безвојлним и ни-
мало одлучним да их барем у само-
одбрани ухватимо за гушу.

Једино у надреалности, у којој смо 
хтели то или не, под тоталном нар-
козом, па нам је свеједно где смо се 
затекли и не правимо разлику из-
међу кошмара и буђења, могући су 
митинзи помахниталих властодржа-

ца усамљених од себе и уздигнутих 
над свима, како нам тек предстоји 
будућност светлија више него икада 
(аеродроми, аутопутеви, клинички 
центри, гондоле,.., ). Када би сутра 
неко чак и у лудилу треснуо идеју о 
градњи метроа у Требињу, најмање 
50% становништва би поверовало у 
такву будалаштину. Шојић са Тур-
цима и Швеђанима је дете Вујица 
према овим велможама.

Овде се историја понавља сваки 
дан. Овде изгледа људи живе од бу-
дућности, јер на садашњост немају 
право. Судски поступци трају ду-
же од живота. Овде људи сматра-
ју да ћемо као друштво више на-
предовати, ако што више назаду-
јемо. Овде си нормалан само ако 
не полудиш и што је најгоре жи-
виш само зато да би умро. А што се 
тиче времена, оно је бесконачно.

Нису људи које је произвео нака-
радни вредносни систем одговорни 
за своје тужне поступке, већ замор-
чићи који се можда и радују новим 
„сецирањима“ на живо. 

ТРИ ПРИНЦИПА 
КНЕЗА МИХАИЛА

Ако нам је икада био потребан 
вредносни систем у коме ће влада-
ти правда и ред онда је то свакако 
данас. Када би смо се некако вра-
тили у 1865. годину и угледали се у 
време када је Српски кнез Михајло 
Обреновић прокламовао 3 принци-
па на којима је Држава Србија тада 
функционисала: закон једнак за 
све, политички противник ми није 
непријатељ и звања према знања.

У то време, баштован, коњушар, 
батлер и хостеса на двору су били ку-
дикамо образованији од целокупне 
данашње Владе Републике Српске. 

Највећа снага Требиња је у њего-
вим људима односно грађанима, али 
је та снага на жалост заробљена, уни-
жена, понижена и у рукама је неколи-
ко умишљених велможа, самозваних 
бегова. Снагу грађана као највећу у 
Требињу треба паметно артикулиса-
ти. Политика треба да уступи место 
професионализму и вредностима ко-
је истински значе живот.

Требињци и Требињке треба да бу-
ду достојанствени и достојни будућно-
сти своје деце и да схвате да је њихов 
глас суверен и да може донети слобо-
ду у којој ћемо се без икаквих бреша 
осећати цивилизовано, јер ћемо мо-

СРПСКИ САН РЕМО
Требиње треба да постане „Српски Сан Ремо“. За то је 
неопходна потпуна и безусловна деполитизација или 
департизација, а најпогоднији израз је професионализација, 
градске управе-администрације и свих Општинских јавних 
предузећа.
То није лако постићи и биће потребна пуна подршка јавности 
односно грађана Требиња. Требиње као несумњиво 
најразвијеније место у Источној Херцеговини и најлепши град 
у РС може, као пример свима другима, провести релативно 
брзо суштинску и темељну професионализацију институција 
града Требиња примерено времену у коме живимо, како би 
били минимално у кораку са савременим светом. Предуслов за 
то је политичка воља коју би  свакако требало обезбедили.
Свака професионализација сама по себи је болна, а апсолутна 
апсолутно болна. Истинска професионализација има за 
последицу по правилу трајну позитивну вредност, јер систем 
функционише на институционалним основама.
Сви махом досадашњи, а посебно садашњи политичари су 
имали и имају политичку конзистентност у којој политичка 
лојалност и родбинска припадност имају предност у односу на 
професионализам. И политичка лојалност и родбинска 
припадност нису саме по себи лоше, већ је лоше што се по 
правилу стављају испред професионализма. Трајно гледано то 
може имати несагледиве негативне последице које се 
временом тешко коригују, јер неминовно постају хроничне као 
друштвено штетне.

• Овде изгледа 
људи живе од 
будућности, јер на 
садашњост немају 
право. 

•  Овде људи 
сматрају да ћемо 
као друштво више 
напредовати, 
ако што више 
назадујемо. 

• Овде си нормалан 
само ако не 
полудиш и што је 
најгоре живиш 
само зато да би 
умро.
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ДО КОНАЧНЕ ПОБЈЕДЕ!ДО КОНАЧНЕ ПОБЈЕДЕ!

ЧЕГА СЕ И КОГА ПЛАШЕ ТРЕБИЊЦИ? ћи градити односе достојне човека, у 
правом смислу те речи. Израз најве-
ће љубави и патриотизма према Тре-
бињу треба да буде економија и насу-
шна тежња да се живи боље. Тек тада 
можемо говорити о достојанству гра-
ђана, када створимо услове да може-
мо да генеришемо већи и бољи жи-
вотни стандард. Највећи интерес Тре-
бињаца је да имамо професионалне 
институције одвојене и изоловане од 
политичког утицаја у сваком смислу. 

СЛОБОДА НЕМА ЦЕНУ
Да ли је могућа односно дости-

жна таква слобода у којој ће сваки 
Требињац моћи на сред Платана ста-
вити хоклицу, на њу се попети и нај-
гласније односно најгрлатије изне-
ти свој критички став и мишљење о 
функционисању градске админи-
страције и да му због тога неће за-
фалити ни длака са главе већ напро-
тив, његово мишљење ће се узети у 
обзир с поштовањем? 

Да ли је могућа у Требињу нор-
мална култура дијалога неистоми-
шљеника и као таква доприносити 
афирмацији напредног Требиња, где 
ће политички противник бити при-
јатељ, а не непријатељ?  

Да ли је могуће да у слободном 
Требињу нико не зависи од било ко-
га другога, а поготову политичара, 
па таман он био најмоћнији човек 
на свету? 

Апсолутна независност човека 
треба да представља највеће достиг-
нуће Требиња као града. Да ли је мо-
гуће од Требиња направити место 
живота и стваралаштва где се ни-
коме успех и знање неће узимати за 
зло, јер се не уклапа у „нечију“ схему 
стваралаштва и да због тога има ви-
ше главобоље него спокојства?

ГОСПОДАРИ СВОЈЕ СУДБИНЕ
Да, све је то заиста могуће ако би 

Требињци узели своју судбину у сво-
је руке и својим бунтом и гласом ка-
знили све оне који су их учинили 
углавном грађанима другог реда, 
довели до руба егзистенције и пу-
ког преживљавања и натерали да се 
селе са својих вековних огњишта не 
би ли како тако преживели. Дошло 
је што би народ рекао „цара до ду-
вара“ да напокон завлада правда и 
ред у којима ће закони бити једнаки 
за све. Немамо се више чему надати 
без радикалних односно темељних 
промена, никакво нам „подмазива-
ње“ више не би помогло.

ВИДОМИР Б.Ј. ПАРЕЖАНИН

Прави карактер, бестидност и бе-
скрупулозност градских власти 

Требиња, оличен у кумовима Мику 
Ћурићу и Луки Петровићу, најбоље 
се огледа у прогону младог љекара 
Саше Борјана, одборника ПДП-а у 
Скупштини града Требиња. Лука и 
СНСД годинама су уцјењивали др 
Борјана, тражили да напусти опо-
зицију и пређе у владајућу странку 
ако жели да добије специјализаци-
ју и буде љекар спацијалиста у тре-
бињској Општој болници. 

Због мијешања моћника и поли-
тике, др Борјан је на сваком конкур-
су био први испод црте, и није добио 
специјализацију, јер није желио да 
изда гласаче и своја убјеђења. 

СИН ПАЛОГ БОРЦА
Др Борјан је син погинулог бор-

ца, и имао је свега 9 година када је 
његов отац погинуо на првој линији 
фронта стварајући Републику Срп-
ску. Нажалост, не само да СНСД није 
цијенио велику жртву коју је породи-
ца Борјан дала за Републику Српску, 
већ је почетком 2019. године усли-
једио брутални  прогон Саше Борја-
на, крше његових основних људских 
и грађанских права. 

По налогу Луке Петровића и Мир-

ка Ћурића, директор Дома здравља 
у Требињу Васо Мијановић донио је 
рјешење да др Саша Борјан више не 
ради као љекар у Хитној помоћи и 
Дому здравља, већ је по казни преба-
чен у немедицинску службу а плата 
му је преполовљена. 

СРАМНО УЦЈЕЊИВАЊЕ
Мико и Лука ову срамну одлуку, 

која је супротна закону, донијели су 
као вид притиска и уцјене јер се др 
Борјан пријавио као заједнички кан-
дидат опозиције за градоначелника 
Требиња на ванредним локалним 
изборима 2019. године. 

  У знак протеста, др Борјан је по-
цијепао своју диплому са Медицин-
ског факултета у Новом Саду, гдје је 
дипломирао са десетком и просјеч-
ном оцјеном 8.33 током студија, те 
је био приморан да оде и ради као 
љекар у Дому здравља Дубровник.

 Срамно је да у Дубровнику ви-
ше цијене и поштују др Борјана не-
го у Требињу, за чију је слободу и 
Републику Српску његов отац угра-
дио живот. 

ДЕМОБИЛИСАНИ БОРЦИ 
ГРАЂАНИ ДРУГОГ РЕДА

Др Борјан није једини демоби-
лисани борац или дијете погинулог 
борца Војске Републике Српске коју 
је бахата и отуђена власт, оличена 
у лику и недјелу ген-сека Луке Пе-
тровића, оставила без посла, вршила 
прогон, кршила закон, основна људ-
ска и грађанска права. Однос према 
др Борјану, спречавање да добије по-
сао у Општој болници, потом специ-
јализацију и на крају удаљавање из 
љекарске ординације, примјер су од-
носа власти СНСД-а према образова-
ним, способним, али и борачкој по-
пулацији, коју су раније у више на-
врата понизили, смањујући борач-
ки додатак, те претворили демоби-
лисане борце у грађане другог реда. 

• ВИШЕ ГА 
ЦИЈЕНЕ У 
ДУБРОВНИКУ:
др Саша Борјан

Прогон доктора Борјана
• По налогу Луке 

Петровића и 
Мирка Ћурића, 
директор Дома 
здравља у 
Требињу Васо 
Мијановић донио 
је рјешење да др 
Саша Борјан више 
не ради као љекар 
у Хитној помоћи 
и Дому здравља, 
већ је по казни 
пребачен у 
немедицинску 
службу а плата му 
је преполовљена. 
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ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД – НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ1.

Грађани Требиња имају сва пра-
ва да знају како се троше буџет-

ска средства, јер су то превасходно 
њихова средства. Међутим, грађани 
мало знају о начину  како се фор-
мира буџет и да они могу активно 
да учествују у том процесу, нема-
ју довољно информација ни како 
се троши новац из буџета, а актуел-
на локална власт не чини суштин-
ки ништа како би се то променило. 
“Закон о буџетима ФБиХ (Службе-
не новине ФБиХ бр. 19/06) предви-
ђа да се припремање програмског 
буџета укључи као обавеза на свим 
нивоима власти, те се наводи да су 
буџетски расходи прописани зако-
ном и прописима донесеним на те-
мељу закона запослове, функције и 
програме који се планирају у буџе-
ту и финанцијским плановима бу-
џетских корисника“.

Закон о буџетском систему Ре-
публике Српске (пречишћени текст, 
Службени гласник РС, број 54/08) та-
кође говори о припремању програм-
ског буџета само у контексту извр-
шења буџета, али не и у планирању 
и припреми. Међутим, ове закон-
ске одредбе не дају довољно упута 
корисницима у припрему захтјева 
за буџетска средства по програми-
ма, односно њиховим активности-
ма, нити у праћење њиховог извр-
шења по принципима припремања 
програмског буџета.”

ОСНОВ ЗА ПЛАНИРАЊЕ
Буџетом се често назива опера-

тивни план, што у суштини и јесте, 
или стручно речено Основни план. 
Користи се за планирање расхода и 
води општину или град кроз насту-
пајућу фискалну годину. Буџет слу-
жи као основа за финансијско извје-
штавање градоначелника и Скуп-
штине, Министарства финансија, 
Општинских начелништава, и бу-
џетских институција и грађана. Бу-
џет се може дефинисати и као мо-
ћан алат за расподјелу ограничених 
ресурса између конкурентних при-
оритета унутар друштвене заједни-
це. Пошто потребе увек премашују 
расположива средства, средства ко-
ја се дају за једно начелништво мо-
рају бити одбијена од другог. Износ 

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ПЛАНИРАН
ДА ПОДМИРУЈЕ ПОЛИТИЧКЕ АПЕТИТЕ

средства која се троше мере се не 
само стеченим предностима, него 
и оним од чега се мора одустати, па 
то значи да буџет представља пра-
вљење исправних одабира. Општин-
ски буџет укључује:
• Планиране активности, пројекте и услуге
• Процена ресурса или доступних прихода 
• Процене јавних издатака потребних за 

финансирање планираних активности.
У свом најједноставнијем облику 

или изразу, буџет се састоји од де-
таљног пописа предвиђених прихо-
да и предложених расхода за сваку 
функцију управе за будућих двана-
ест месеци, односно фискалну годи-
ну. У идеалном случају, буџет пред-
ставља свеобухватну расподјелу ре-
лативно ограничених ресурса међу 
потенцијалним корисницима. До-
бро организована локална управа, 
као што данас свакако није случај, 
буџет треба да конституише као не-
ку врсту уговора између грађана и 
Требиња као града.

Наиме, грађанима су наметнути 
порези које су обавезни плаћати, та-
ко да заузврат ће добијати одређене 
услуге од стране локалне админи-
страције. Буџет свакако треба да слу-
жи као изјава да ће се одлуке и од-
говорности провести кроз одређене 
програме и активности. Као инстру-
мент за управљање, добро осмишљен 
буџет може помоћи да се постигне 
административна ефикасност, еко-
номичност и што је најважније не-
корумпираност као одлика свих да-
нашњих креатора и реализатора бу-

џета, кроз професионално понаша-
ње. Буџет, дакле, треба да генерише 
експлицитно такозвану управљачку 
одговорност. Сваки добро припре-
мљен, осмишљен и планирани бу-
џет мотивише градске службе тако 
што поставља циљеве и служи као 
механизам за партиципирање и ис-
пуњење обавеза. Буџетом се осигу-
рава метод за мјерење постигнутих 
циљева и за квантитативно и ква-
литативно компарирање стварних 
с планираним резултатима. Најод-
говорнији градски оци ће за прет-
поставити бити ефикаснији и задо-
вољнији ако имају јасна сазнања о 
сврси програма, што ће им омогући-
ти да боље схвате крајњи циљ и како 
га постићи. На крају, буџет као меха-
низам финанцијске контроле може 
послужити као средство за дефини-
сање и доделу одговорности за фи-
нанцијску контролу. Буџет адекватно 
структуиран може пружити односно 
омогућити добру контролу над рас-
ходима појединих делова градске 
администрације и умањити упра-
вљачке одлуке начелника поготову 
у политичком миљеу какав данас 
влада Републиком Српском.

Буџет у крајњем је корелативни 
инструмент извршних и законодав-
них мера. Буџет свакако треба садр-
жавати детаљне спецификације свих 
циљева које треба остварити према 
предложеним издацима. Као сред-
ство планирања, буџет мора у себи 
садржавати детаљан строго контро-
лисани „cash-flow” што је ваљана и 
довољна претпоставка да ће он би-
ти и реализован без дубиоза. Прак-
са израде буџета у граду Требињу 
заговара индуктивни модел иако 
би примереније било примењива-
ти дедуктивни модел, дакле специ-
фицирати све потребне појединачне 
активности да би се дошло до инте-
гралне форме.

СУФИЦИТ УКАЗУЈЕ НА 
ЛОШЕ ПЛАНИРАН БУЏЕТ

Буџет Требиња је веома дуго по-
дређен политици и превасходно има 
за циљ да подмирује политичке ап-
петите и учвршћује политичку моћ 
партије на власти. Никада није до-
бро остварити суфицит буџета, јер се 

• Извештај о 
реализацији 
буџета за 2019. 
годину још није 
урађен па самим 
тим није доступан 
грађанима 
Требиња. 
Недопустиво је 
овакво кашњење у 
изради извештаја 
о реализацији 
буџета, јер 
корективност 
постаје 
бесмислена у 
ситуацији када 
креирамо буџет за 
наредну фискалну 
годину, а да 
немамо његову 
реализацију 
за претходну 
фискалну годину. 
Несхватљиво је 
на такав начин 
ниподаштавање 
грађана као 
носилаца буџета.

• КУМОВСКА 
ЕКОНОМИЈА: 
Мико Ћурић и 
Лука Петровић
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у томе случају ради о лоше плани-
раном буџету. Најбоља варијанта је 
она која омогућава да расходи буду 
покривени приходима односно да се 
оствари баланс између та два израза.

Ребаланс добро постављеног бу-
џета је могућ у ретким приликама 
када планске претпоставке прекора-
че пројектоване циљеве односно ка-
да расходовна страна је у значајном 
нескладу са приходовном страном. 
Тада се обично иде на задуживање 
или оптерећивање пореских обве-
зника новим наметима без проми-
шљања какве то све последице мо-
же изазвати пре свега на друштвену 
заједницу и њене грађане.

Професионализација Јавних пре-
дузећа и градске управе сасвим си-
гурно омогућава оптимизацију бу-
џета кроз домаћинско функциониса-
ње, јер се тиме неутрализују уска гр-
ла, али и широка места у управљању 
буџетом. Буџет није никаква мисти-
фикација како се сада често грађа-
нима предочава, па им је, због такве 
чињенице недокучив или непристу-
пачан, то је јавни документ који се 
тиче сваког грађанина без разлике, 
јер је сваки грађанин појединачно 
актер у пуњењу односно обезбеђи-
вању буџета и природно је да по тој 
основи очекује повратну корист од 
тога. Ниједан нормалан човек није 
заинтересован да се буџетом под-
мирују било какви политички апе-
тити, о коме год се конкретно ради-
ло, што је у конкретно нашој прак-
си то по правилу случај и више не-
го евидентно.

ПЛАНИРАНО ТРИ МИЛИОНА 
МАРАКА СУФИЦИТА

Буџет који претпоставља потро-
шњу већу него развој је одраз ло-
ше организације градске админи-
страције. Пре свега грађани треба 
да одређују приоритете које треба 
да обухвати сваки развојни буџет, а 
не да то чине појединци политич-
ки опредељени у њихово име. Ка-
питалне инвестиције морају има-
ти плебисцитарну подршку грађана 
као пореских обвезника. У политич-
ком миљеу у коме на жалост функ-
ционишемо, буџет је место у коме у 
највећој мери долази до корупције 
па самим тим његове негације у ин-
ституционалном смислу.

Буџет Требиња за 2020. годину је 
планиран у износу од 25.031.035,00 
КМ на приходовној страни, а на рас-
ходовној у износу од 21.665.895,00 
КМ, са планираним буџетским суфи-

цитом од 3.300.140,00 КМ. Од укупног 
износа расхода, око 80% је предвиђе-
но за потрошњу манифестовану на 
различите начине, на лична прима-
ња је предвиђено око 50%, што је без 
сумње одраз гломазне и неефикасне 
администрације и њених предузећа.

Буџет који не садржи изразиту ра-
звојну компоненту, већ потрошачку, 
да у плану изражава суфицит је пот-
пуно бесмислено. Зар не би било свр-
сисходно да је планирани суфицит 
преточен у развој кроз одржавање 
инфраструктуре или изградњу но-
ве. У садржају буџета Требиња фи-
гурирају одређене позиције које су 
крајње неразумљиве за грађане и 
које провоцирају на “мали милион” 
питања. Циљ израде буџета је сим-
плификација структуре и садржаја 
како би га пре свих грађани Треби-
ња разумели, а не само књиговође 
или финансијски стручњаци. Сада 
то ни приближно није случај. Пот-
пуна транспарентност креирања бу-
џета, а посебно његове реализације 
је предуслов његове објективности.

ЈОШ НЕМА ИЗВJЕШТАЈА 
ЗА ПРОШЛУ ГОДИНУ

Извештај о реализацији буџета 
за 2019. годину још није урађен па 
самим тим није доступан грађани-
ма Требиња. Недопустиво је овакво 
кашњење у изради извештаја о ре-
ализацији буџета, јер корективност 
постаје бесмислена у ситуацији када 
креирамо буџет за наредну фискал-
ну годину, а да немамо његову реа-
лизацију за претходну фискалну го-
дину. Несхватљиво је на такав начин 
ниподаштавање грађана као носила-
ца буџета. Буџет Требиња кроз који 
се огледа и очитује сва ефикасност 
односно успешност функциониса-
ња локалне администрације треба 
структурно моделирати тако да се 
обезбеди приступачност и једностав-
ност у разумевању од стране грађана, 
као и да се обезбеди потпуно транс-
парентно праћење његове реализа-
ције на оперативном нивоу, дакле на 
месечном нивоу. Када се иначе вр-
ши планирање буџета за фискалну 
годину, добро стручно и професио-
нално пројектован буџет не би смео 
или требао имати ребалансе.

Разлози који доводе до ребалан-
са буџета Требиња су драстично 
искакање од планских претпостав-
ки узроковани волшебним појава-
ма које увек имају негативне после-
дице по грађане и њихов стандард.

ПРОФ. ДР ВИДОМИР ПАРЕЖАНИН

МИКОВИ ТЕРОРИСТИ
Навикли смо се на разноразне глупости, безобразлуке, 
подвале, сулуде изјаве и идеје челника града Требиња, од 
тога да су тобоже поскупили паркинг за 300% на захтјев 
грађана до сулуде идеје бушења тунела и градње обилнице 
од Алексине Међе до Горице, па велике количине глупости 
је сувишно коментарисати. Ипак уши многим Требињцима 
запарала је изјава и оправдања Лакијевог кума и замјеника 
градоначелника мр Мика др Ћурића, да од њиховог доласка 
на чело града више нема чувеног кампа Дејана Бодироге 
због тероризма? Бесрамни и бескрупулозни Ћурић тврди да 
нису он Лука, владика и компанија одговорни што је чувени 
кошаркаш након 10 година напустио Требиње, већ је крив 
министар Мектић јер је лоша безбједносна ситуација и 
постоји опасност од тероризма у Требињу?
Поставља се питање колико неко мора бити безобразан и 
бескрупулозан да би му нешто слично пало на памет, а не да 
то јавно изговори на сједници Скупштине општине 
пребацујући одговорност са себе на друге који немају 
никакве везе са кошарком, Бодирогом и кампом. На срећу 
Требиње и околно подручје никада нису били на мети 
терориста, и у најмањују руку је лицемјерно измишљати 
бесмислене изговоре како би скинуо одговорност са себе, 
јер и мала дјеца у Требињу знају да Дејана Бодироге и кампа 
у Требињу нема због нарушених односа и договора са 
челним људима на власти, световној и духовној. Једини 
прави терористи који тероришу све грађане Требиња који 
нису чланови СНСД-а су управо Мико, Лука и остала банда 
која је завела страховладу, отјерала раднике са посла, 
увела рекет … Немам намјеру никог бранити, али за 
безбједност у Требињу и Републици Српској одговорни су 
прије свега Лакета, Лукач и остали функционери СНСД-а 
који су постављени на чело полиције Републике Српске са 
задатком да спријече покретање процеса и било какве 
истраге крупног криминала који је уништио Српску, и 
Ћурићеве лажне оптужбе и конструкције најбоље говоре о 
њему и људима који воде град.
Ипак срећом опасни терористи нису спријечили Мика 
Ћурића да настави убацивати своју робу у јавне установе, па 
је Мико након серије јавних набавки за ХЕТ, 
Електрохерцеговину и Електропривреду, недавно добио и 
намјештени посао набавке намјештаја за градску 
администрацију. Јасно је да се ради о класичној 
злоупотреби положаја и сукобу интереса, али Мико, Лука и 
екипа више и не покушавају да сакрију велике злоупотребе, 
што показује чињеница да претварање Лукине куће у 
Хрупјелима у резиденцијалну вилу изводи предузеће СИГА 
из Требиња, коме је Лука без тендера набацио послове 
хитних интервенција са градом Требињом, те неколико 
великих тендера ХЕТ-а којима су плаћени радови у 
Хрупјелима, али и на Лукиним резиденцијама и вилама на 
Загори, Иваници, мору, Златибору….
И док пред очима сиромашног народа бахато разбацују 
милионе, мр Мико др Ћурић, Лаки и остали преко дворских 
портала и медија покушавају скренути пажњу јавности 
причама о томе како ће 70 марака дати родитељима ученика 
у подручним школама. Више ће градски буџет коштати три 
камене степенице пред новом Лукином резиденцијом, него 
скромна помоћ дјеци на селу. Ипак не треба сумњати и 
губити наду да ће све једном доћи на наплату, и да ће бахата 
дружина горко да зажали због свих подвала, обмана, крађа 
и превара које су Републику Српску претвориле у 
најсиромашније и најзаосталије парче Европе.
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ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД – НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ1.
ОБРАЗОВНИ ПЛАН: Талентовани 
ученици морају добити већу пажњу 
Још у вријеме старог Рима важило је 

правило да ће један град или држа-
ва, ако имају лошег обућара, храмати 
годину или још и мање, јер ће у ме-
ђувремену схватити да је то због ло-
ше обуће, па ће добавити новог бољег. 
Али ако једна држава или град имају 
лоше школство, онда ће храмати де-
ценијама. То правило важи наравно 
и данас. А данас, у 21. вијеку, свједо-
ци смо урушавања школства и школ-
ског система код нас, више него ика-
да и више него игдје друго. 

ХИПЕРПРОДУКЦИЈА 
ДИСЕРТАЦИЈА

Школство је урушено и даље се уру-
шава на скоро свим нивоима школ-
ског образовања и на више начина. 
На све стране имамо праву поплаву 
лажних диплома, средњошколских и 
факултетских, иза којих не стоји од-
говарајуће знање, или боље казано не 
стоји никакво знање. Низ приватних 
факултета нуди дипломе, при чему је 
искључиви циљ да се заради новац, 
али не и да студенти стекну одгова-
рајуће макар и минимално знање. Та-
кође, имамо и хиперпродукцију ма-
гистарских и докторских дисертација. 

Срби су данас, у односу на број ста-
новника, једна од водећих нација сви-
јета по броју доктора  наука. Да су сви 
они или већина њих, у својим доктор-
ских дисертацијама дали макар само 
један посто новог научног тумачења, 
онда би Срби заиста били водећа на-
учна нација свијета. Ми, међутим, у 
области школства озбиљно храмљемо 
и храмаћемо вјероватно још десети-
нама година, а што се прије избори-
мо за промјене набоље у тој области, 
и та хромост ће трајати краће.

Наравно, од свега наведеног није 
изузета ни општина Требиње, гдје та-
кође има простора и могућности да се 
ствари поправе набоље и да се крене 
путем који би омогућио да основци 
и средњошколци из школских клупа 
изађу са већим фондом знања из по-
јединих предмета и области.

Данашњи образовни систем код 
нас примјерен је првенствено просјеч-
ним ученицима, односно ученицима 
који се труде да савладају онолико 
школског градива колико је 
то школским програмом 

и предвиђено. При том, талентовани 
ученици су запостављени. Њима се 
не посвећује довољно пажње, нити се 
настоји да они своја знања прошире и 
мимо предвиђеног школског градива.

НИШТА БЕЗ ПРАКСЕ
Због свега сматрамо да акценат ак-

ције у области школства, у наредном 
периоду, треба првенствено ставити 
на обезбјеђење могућности да тален-
товани ученици дођу до изражаја и то 
на тај начин што би им се омогућило 
да стекну далеко већа знања из поје-
диних предмета и области него што 
је то предвиђено школским градивом, 
односно планом и програмом.

А да би се то постигло, било би по-
требно на општинском нивоу издво-
јити извјесна новчана средства с ци-
љем да управо ти ученици дођу до из-
ражаја. Таква пракса, у неким мјести-
ма попут Фоче у прошлим временима, 
показала се ефикасном, па је велики 
број ученика из те општине, из пред-
мета математика и физика годинама 
показивао висок ниво знања и тален-
та, тако да су многи од њих постигли 
огромне резултате, поготово на школ-
ским такмичењима из тих предмета, 
а и на други начин, накнадно у току 
студирања и даљег усавршавања. По 
томе је тај град био надалеко препо-
знатљив. Зато би било добро да се та 
новчана средства издвојена из оп-
штинског буџета, користе за финан-
сирање додатног рада професора који 
би радили са талентованим ученици-
ма мимо школске наставе. Са тален-
тованим ученицима ваљало би ради-
ти додатно још у основној школи и на 
тај их начин подстицати да још више 
заволе предмете и области за које се 
покаже да су талентовани. Све се то 
већ примјењује у области спорта, гдје 
постоје посебни фондови из којих се 
финансирају тренери за рад са тален-
тованим младим спортистима. Зашто 
онда тако не поступити и у, примјера 
ради, области математике и физике. 

МАТЕМАТИЧКО 
ОДЈЕЉЕЊЕ ГИМНАЗИЈЕ

Исто тако било би потребно фор-
мирати математичко одјељење 

гимназије. Највећи број 
ученика, послије за-

вршене гимназије, уписује техничке 
факултете, па би им знање из матема-
тике, физике и информатике, стечено 
у таквом једном одјељењу, добро до-
шло током даљег школовања.

Велики број талентованих младих 
људи, по завршетку студија првен-
ствено из области природних наука, 
одлази на рад у иностранство јер се 
код нас не запошљавају талентовани 
него првенствено партијски подоб-
ни. Због тога, пошто велики број свр-
шених гимназијалаца уписује елек-
тротехнички факултет, софтверски 
смјер, било би потребно формирати 
центар информационих технологија 
или још боље отворити технички ин-
ститут, гдје би се, по завршетку сту-
дија, окупили сви свршени електро-
инжењери тог смјера. Центар би мо-
гао веома лако да се повеже са ино-
страним компанијама којима је та-
ква високообразована струка потреб-
на. Занимљив је примјер Новог Сада, 
који је доживио огромну експанзију 
захваљујући тим софтверским фир-
мама, гдје је данас огромна потра-
жња за високообразованим програ-
мерима који, што није неважно, до-
бро и зарађују на тим пословима. За-
нимљиво у тим фирмама ради огро-
ман број програмера који су родом 
управо из источне Херцеговине. Због 
тога је једна таква њемачка фирма 
чак и организовала онлајн наставу 
из области математике и програми-
рања у сарадњи са новосадским фа-
култетом техничких наука за херце-
говачке средњошколце.

Премда за упис на Факултет тех-
ничких наука у Новом Саду сваке го-
дине конкурише знатно више средњо-
школаца него што има предвиђених 
мјеста, професори са тог факултета су 
ипак долазили у херцеговачке сред-
ње школе да промовише свој факул-
тет, како би се из овога краја уписао 
што већи број ученика. Наиме, они 
су схватили да у источној Херцегови-
ни постоји огроман број талентоване 
дјеце и да је тај крај прави рудник од-
личних математичара, физичара и 
информатичара.

Због свега, предлажемо да се што 
прије осмисли стратегија развоја ИТ 
сектора у Требињу. 

ПРОФ. НЕНАД ГРКОВИЋ

• На све стране 
имамо праву 
поплаву лажних 
диплома, 
средњошколских 
и факултетских, 
иза којих не стоји 
одговарајуће 
знање, или боље 
казано не стоји 
никакво знање. 
Низ приватних 
факултета нуди 
дипломе, при 
чему је искључиви 
циљ да се заради 
новац, али не и да 
студенти стекну 
одговарајуће 
макар и 
минимално
знање. 

• Велики број 
свршених 
гимназијалаца 
уписује 
електротехнички 
факултет, 
софтверски смјер, 
било би потребно 
формирати центар 
информационих 
технологија или 
још боље отворити 
технички институт, 
гдје би се, по 
завршетку студија, 
окупили сви 
свршени 
електроинжењери 
тог смјера
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Нинковић: Чуће се глас народа са улице!
Када би вас неко питао познајете 

ли Душка Нинковића, вјероват-
но многи не би знали о коме се ра-
ди, али када би вас питали за Дуле-
та књижара, готово сви би знали о 
коме је ријеч. Већ више од децени-
је под платанима у Требињу прода-
је књиге поставши препознатљиво 
лице не само Требиња, већ и источ-
нохерцеговачке регије, па и шире. 
Ратни војни инвалид, незапослен, 
тачније од завршетка рата па до да-
нас никад није добио конкретну по-
нуду за посао. Продајући књиге сва-
кодневно је у контакту са различи-
тим слојевима друштва. Годинама 
уочава незадовољство и тиху патњу 
обичног човјека. Недавно се путем 
свог профила на друштвеној мрежи 
Фејсбук обратио јавности, изнио оно 
што га тишти – није више могао да 
ћути. Протест бораца био је кап која 
је прелила чашу. Своје писање назвао 
је ”Глас народа са улице”. Контакти-
рали смо га за разговор, рекао нам је 
да сада жели да одмори од писања 
и обраћања јавности, да очекује да 
након њега ријеч узму и остали (не)
задовољни грађани. На крају ипак 
пристаје да у форми писма одгово-
ри на нека наша питања и каже још 
понешто о ономе што га тишти. Те-
шко је пристао на овај разговор, али 
отворио нам је своју душу…

Разлог првог обраћања Душка 
Нинковића својим пријатељима, по-
знаницима и осталим путем дру-
штвене мреже Фејсбук, био је борач-
ки протест, тачније огромни прити-
сци актуелне власти на људе из др-
жавних фирми. То је, како каже, би-
ла кап која је прелила чашу.

ПРИТИСАК НА БОРЦЕ
– Разлог мог првог текста је борач-

ки протест, тачније актуелна власт 
која је извршила велики притисак 
на људе из државних фирми па љу-
ди нису смјели да изађу на протест. 
Сем двадесетак одважних лавова 
који имадоше петљу. Донекле мо-
гу и да разумијем људе јер су у кре-
дитима, имају породице и дјецу и 
размишљају само да породица није 
гладна. Знам да је многим људима 
сад жао што не изађоше али отом 
потом… Глупо је да се о рату прича 
након 25 година, то више ником не 
треба, али сад мора, јер је актуелна 
власт потпуно запоставила ту кате-
горију. На бироу за запошљавање је 

четрдесеторо дјеце погинулих бора-
ца (који први морају добити запо-
слење ) и око 400 бораца који такође 
морају добити посао… Па рјешавај-
те даље по статусу који ко има, а не 
по вашој партијској књижици или 
књижици било које друге странке… 
– каже Нинковић.

НЕ ТРЕБАЈУ НАМ
ПАРТИЈСКЕ ПОДЈЕЛЕ

Наставља да Требиње не смије 
да буде град било какве подјеле већ 
отворен град широког срца.

– Овом граду не требају партиј-
ске и било какве подјеле. Ово треба 
да буде град широког срца и отво-
рен град, као и цијела Херцеговина. 
Град свих нас који живимо у њему и 
свих који га напустише, а воле овај 
град. Али актуелна власт и партија 
донијели су највеће подјеле у граду. 
Људе уцјењују за посао, за продужа-
вање уговора, за приправничке, сти-
пендије. Све сте то смислили, не због 
људи и за људе него да бисте скупили 
људе око вас и држали их на повоцу. 
А људи нису пси, користите њихову 
муку и тешку економску ситуацију. 

Због тога кажем да нам треба дома-
ћин, човјек из народа, човјек који ће 
да живи са народом и за народ. Да 
се домаћински односи према свему 
што имамо, без икаквих подјела, да 
буде човјек свих грађана и човјек 
помирења, човјек љубави, без пар-
тијашења… –  искрен је Нинковић.

САЧУВАТИ МЛАДОСТ
Истиче да је Херцеговина земља 

у којој је огромна перспектива, али 
да се енергија мора усмјерити у ре-
ализацију идеја, првенствено мла-
дих људи, коју по његовом мишљењу 
треба спријечити у напуштању сво-
јих домова у потрази за бољим сутра.

–  Херцеговина је света земља, зе-
мља сунца, љубави, пјесника, вина, 
меда, љековитог биља… Свега има у 
изобиљу само треба сачувати нашу 
младост и њихову позитивну енер-
гију усмјерити у реализацију најбо-
љих дјела у Требињу и Херцегови-
ни. Мишљења сам да је у Требињу 
све кренуло набоље преносом по-
смртних остатака Јована Дучића и 
изградњом Херцеговачке Грачани-
це. Од тада нас некако сунце љеп-
ше грије. На том дару треба да сви 
будемо захвални владики Григорију. 

ЗАР СТЕ ЗАДОВОЉНИ?!
Каже да ће са својим ”Гласом на-

рода са улице” наставити, али да ће 
направити паузу, сада је ред на дру-
ге да се јаве и напишу или кажу не-
што о томе како су, како се осјећају, 
да ли им је добро. Зар сте сви задо-
вољни, пита се Нинковић…

 – Са ”Гласом народа са улице” 
ћу наставити кад осјетим потребу 
за тим. Мало ћу ипак одморити, да 
не бих претјерао. Сматрам да треба 
да се јави неки незадовољни про-
фесор, доктор, инжињер, економи-
ста, привредник…Или сте сви пре-
задовољни?”

На крају свог писања/обраћања 
интернет магазину ”Моја Херцего-
вина”, Дуле каже да се Требиње мо-
же развијати довођењем истинских 
амбасадора, а он сматра да бољег ам-
басадора од Новака Ђоковића нема.

– На крају грађанима Требиња 
предлажем да позовемо Новака Ђо-
ковића за почасног грађанина јер 
бољег амбасадора у свијету нема –  
каже Нинковић.

Дигните глас за свих нас спас!
ИГОР СВРДЛИН / МОЈА ХЕРЦЕГОВИНА

ДОСТА КАМЕНА ТЕМЕЉАЦА 
Нинковић позива власт али и све остале да се окрену 
конкретним инвестицијама без лажних обећања.
”Замолио бих власт, а и остале партије, доста је камена 
темељаца у Херцеговини. Они не само да се црвене, него су 
поцрњели од обећања… Манимо се шупљих прича! 
Нама,требају конкретне инвестиције и отварање производних 
радних мјеста. Као што је изградња Града сунца и Гимназије. 
Власт више никад не смије својом бахатошћу да заустави 
градњу таквих инвестиција.Власт мора да буде у служби 
народа, а народ треба да изађе на улицу кад власт гони такве 
велике инвеститоре.”

• Актуелна власт и 
партија донијели 
су највеће подјеле 
у граду. Људе 
уцјењују за посао, 
за продужавање 
уговора, за 
приправничке, 
стипендије. Све 
сте то смислили, 
не због људи и 
за људе него да 
бисте скупили 
људе око вас 
и држали их 
на повоцу. 
А људи нису 
пси, користите 
њихову муку и 
тешку економску 
ситуацију.
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ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД – НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ1.

Бојан Милићевић је рођен 1992. 
године, основну и средњу школу 

завршава у Требињу, а тренутно при-
води крају студије Руског и српског 
језика са књижевностима на Фило-
зофском факултету Универзитета 
у Источном Сарајеву. На предстоје-
ћим локалним изборима наћи ће 
се на одборничкој листи ‘’За правду 
и ред – листа Небојше Вукановића’’. 
• Каква су очекивања ваше листе?

– Вукан се већ дуже вријеме бо-
ри против овог накарадног система, 
али је у Скупштини Републике Српске 
својим дјеловањем указао на огром-
не неправилности и показао како се 
чак и из опозиције може утицати на 
промјене, и тим својим ангажманом 
је побрао велике симпатије и повјере-
ње грађана, који ће, сигуран сам дати 
нам подршку да мијењамо наш град 
набоље на задовољство свих.Колико су 
људи незадовољни, показује и чиње-
ница да нам подршку дају и чланови 
СНСД-а, бивши и садашњи, од којих 
многи не смију јавно да искажу своје 
мишљење, јер живимо у таквом дру-
штву, гдје се чак и због лајка на дру-
штвеним мрежама људи кажњавају. 
На људе је сигурно позитивно утицао 
резултат у братској Црној Гори, који 
нам је свима показао да су промјене 
могуће и да се за само пар мјесеци 
може срушити диктатор који је био 
на власти тридесет година. Сигуран 
сам да ће тај талас слободе и промје-
на доћи и до нас. Све ме подсјећа на 
Андрићеву мисао из времена док је 
друговао с члановима Младе Босне: 
“Радосно слутим дане великих дјела.”
•  Шта су  кључни проблеми система?

– У цијелој држави на снази је 
партократија и запошљавање по 
партијској подобности. Када је то 
на снази, онда на мјестима од др-
жавног значаја гдје су нам потреб-
ни школовани и способни људи има-
мо марионете и како онда да било 
шта функционише? Томе се заиста 
мора стати у крај. Из овог проблема 
проистичу и многи други, неспо-
собни људи на кључним мјестима 
су уништили нашу привреду, заду-
жили предузећа и све чега се дотак-
ну, упропасте. Останак младих и по-
дршка младим људима који хоће да 
заснивају породице је кључан, јер 
ако се овај егзодус и катастрофална 

наталитетна политика настави, по-
сљедице могу бити погубне. Такође, 
проблем државне политике је и што 
ми, као Срби, морамо пронаћи на-
ционални консензус по многим пи-
тањима. Наша борба за национална 
питања сеже дотле док нико нема 
примједби на њих. Ако било ко има 
примједбе, иако су оне неосноване, 
ми одустајемо од себе. Режим уви-
јек користи прилику да популистич-
ки прича о српству, али када се за-
гребе испод површине ситуација је 
потпуно супротна. Преокрет у вође-
њу борбе за питања од националног 
значаја је једна од кључних ствари. 
Наравно да су у овим тешким вре-
менима економија и привреда нај-
битније, и како запослити људе, али 
свака озбиљна држава много улаже 
у културу, умјетност и очување свог 
националног идентитета.
• Шта видиш као приоритет?

– Свакако да је у овом времену ка-
да многи једва састављају крај с кра-
јем, приоритет је завести ред у инсти-
туције и обезбиједити поштено запо-
шљавање и да људи што се каже “до-
бију кору хљеба”, али живот без кул-
туре човјека претвара у биће којим је 
лако манипулисати. У културно-исто-
ријском смислу, Јован Дучић је најве-
ћи бренд овог града. Стиче се утисак 
да његов родни град за њега није учи-
нио ништа осим оног што је  Дучић 
сам тражио, а и то је урађено добрим 
намјерама појединаца. И споменик 

и Црквина дио су његове визије, а да-
нас су то главне туристичке атракци-
је због којих нас, нарочито ове године, 
посјећују туристи из цијелог региона. 
Човјек са тако богатом биографијом 
и заоставштином заслужује више од 
збирке у оквиру Музеја Херцеговине. 
Живимо у времену кад музеји више 
нису мјеста гдје се просто чувају ста-
ри експонати. Напротив, такви објек-
ти захваљујући дигитализацији по-
стају привлачни свим генерацијама 
јер нуде бројне виртуелне садржаје. 
Прави примјер је Соба сјећања на Пе-
тра Кочића која је отворена у оквиру 
Народне универзитетске библиотеке 
Републике Српске. Поред проблема у 
васпитању и школству, истицању ан-
тихероја као идола, што је такође по-
сљедица одсуства културе и промо-
висања правих вриједности, један од 
највећих разлога зашто је то тако је 
проблем системског улагања у спорт 
и непостојање омладинских школа 
и стручњака који ће професионално 
радити са дјецом, а не да нам спорт-
ски клубови служе, као и култура, за 
политикантство и извлачење новца. 
• Шта је, по твом мишљењу, довело до 

предаје без борбе?
– Дјеца која одрастају окружени ри-

јалити програмима, уз лош образовни 
систем и недостатак квалитетних са-
држаја немају прилику да развију ва-
љано критичко мишљење. Тако стасају 
генерације којима је лако наметнути 
искривљене ставове. Они који су не-
задовољни, свој револт често исказу-
ју на погрешан начин, игнорисањем, 
апстиненцијом, односно неизласком 
на изборе (јер, опет, “не можеш ништа 
промијенити”) и, најчешће, одласком. 
Они одлазак посматрају као својеврсну 
одмазду држави и систему. У сушти-
ни, они својим понашањем несвјесно 
потпомажу систем, неутралишући из 
њега оно што је по систем најопасни-
је – снагу сопствене интелигенције.

ИГОР СВРДЛИН / МОЈА ХЕРЦЕГОВИНА

Милићевић: Будућност зависи
од гласа сваког појединца!

РАДНИЦИ ИЗ ДБК ПРЕСУДИЋЕ РЕЖИМУ
• Радио си у Дубровнику. Како коментаришеш тврдње Луке 

Петровића како је СНСД политиком помирења омогућио великом 
броју Требињаца рад у Дубровнику?

– Мислим да је та изјава срамотна и мене као неког ко је 
жртва такве политике СНСД-а, је то заиста погодило и био 
сам у шоку када сам је прочитао. Невјероватно је шта су неки 
људи у стању да изјаве и да увриједе сопствене суграђане. 
Надам се да ће Требињци који раде у Дубровнику добро 
упамтити ту изјаву када буду изашли на биралишта. Што се 
тиче самог посла, имам само ријечи хвале за мјесто у коме 
сам радио и људе код којих сам живио. И то нам говори у 
какву ситуацију нас је довела погубна политика владајућег 
режима када се према раднику и Требињцима боље опходе у 
Дубровнику него у родном граду. Држава не ради ништа да 
заштити радника и да му обезбиједи потребна права, 
напротив. Част изузецима и нашим приватницима код којих 
се радник цијени и поштује и плаћен је поштено и редовно за 
оно што ради. А знамо сви ко су.

•  Потребно је само 
да млад човјек 
мисли својом 
главом и да не 
пристаје ни на 
какве притиске, 
или још горе 
да продаје свој 
глас. Сјетимо се 
ријечи нашег  
Херцеговца, 
идеолога Младе 
Босне, Владимира 
Гаћиновића: “Ми, 
најмлађи, морамо 
почети стварати 
нову историју. 
У своје студено 
друштво морамо 
уносити сунца. 
Морамо повести 
смртносни 
рат против 
песимизма, 
малодушности и 
клонулости.”
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Вучинић: Прелетачима ћемо рећи - ЗБОГОМ!
Ђорђе Вучинић је рођен на Ме-

ђународни дан шале, 1. април, 
1999. године. Основну и средњу шко-
лу завршава у Требињу након чега 
уписује Правни факултет Универзи-
тета у Новом Саду. Прије двије годи-
не покреће блог ”Читамо ли се” на 
којем ауторским текстовима ука-
зује на бројне аномалије у друштву. 
На предстојећим локалним избори-
ма за мјесто одборника у Скупшти-
ни Града Требиња бориће се са ли-
сте ”За правду и ред – листа Небојше 
Вукановића”. Са навршеном 21. годи-
ном, најмлађи је одборнички кан-
дидат листе коју заступа, а један од 
најмлађих одборничких кандидата 
узевши у обзир све листе. 
• Да ли си имао пријетње због критичких 

текстова?
– Нисам имао превеликих непри-

јатности, иако сам их очекивао. До 
сада сам писао о разним темама, 
али кључни проблем је што су погре-
шни људи на озбиљним функцијама. 
Не мислим да су они погрешни та-
кви какви јесу, већ да нису достојни 
функција које обављају. Да карики-
рам, немам ништа против чобанина, 
али њему је мјесто међу овцама, а 
не у фотељи. Стара изрека каже: „Ко-
лико људи, толико ћуди“, па самим 
тим једнострана политика није до-
бра. Ако нема критике, онда човјек 
помисли да је на правом путу, иако 
можда није, па умјесто да дође до 
циља, одвезе се у провалију, а да то-
га није ни свјестан.
• Како из угла струке коју си одабрао видиш 

стање у РС?
– У успостављању правне државе 

шкрипи прије свега у „мој до мојега“ 
политици. Не смију се постављати 
двоструки аршини, само зато што је 
неко „наш“ или „њихов“. Судство би 
требало да буде независно, полиција 
не би смјела да служи појединцу или 
партији. Кад би се тумачили закони 
онако како су написани, безрезерв-
но према свакоме исто, а мање тра-
жиле рупе у тим истим, кад би по-
штење, морал и правда превладали, 
сигурно је да би све функционисало 
нормално. Али, у породици у којој је 
отац алкохоличар, а мајка проститут-
ка, тешко да можемо очекивати да 
дијете постане доктор наука.
• Какве су твоје прогнозе предстојећих 

избора?
– Мислим да ће Требињци рећи 

коначно ЗБОГОМ прелетачима, „са-

телитима“ који скачу као пас за ко-
ром хљеба, те да такве листе у нај-
бољем случају по њих могу имати 
по једног представника у градској 
скупштини. Исто то ЗБОГОМ очеку-
јем да ће добити и излизани људи с 
наше политичке сцене, а ако би нови 
људи добили шансу, сигуран сам да 
више никада неће бити исто.
• Какву подршку очекујеш од својих 

вршњака?
– Сад иде она досадна, милион 

пута изговорена, написана и прочи-
тана реченица: „На младима свијет 
остаје“. Али то је заиста тако. Нека се 
сви запитају какав је то град у којем 
желе да живе. Такође, зашто упису-
ју одређена занимања и зашто, уко-
лико им је то план, желе да напусте 
заувијек овај град и ову државу. Не-
ка гласају онако како мисле да тре-
ба. Наравно, не мислим да треба за 
50КМ, већ на то да гласају за онога 
за кога мисле да ће моћи да изне-
се терет власти и уз све то да донесе 
нешто ново. Ово је мали град и ре-
ално се готово сви људи познају, ако 
не лично, путем одређених гласина. 
Сигуран сам да свако може да се по-
истовијети са неком листом и да на-
ђе свог „фаворита“.
• С обзиром да студираш у Србији, у Новом 

Саду, можеш ли повући паралелу између 
овдашње и тамошње власти?

– Нови Сад је много већи град, за 
који кажу да има око 80.000 студе-
ната. Такав град има своју перспек-
тиву, па је лакше доћи и до неког 
посла „за дневницу“, што често ра-
де студенти. Што се тиче тога да ли 
је владајућа странка све преузела, 

рећи ћу на примјеру управо преко 
студената. Готово све студентске ор-
ганизације сваког од факултета који 
припадају Универзитету у Новом Са-
ду контролише СНС. Често кажем да 
је разлика између СНС и СНСД баш у 
слову „Д“ које симболише Милорада 
Додика. СНСД је СНС са Милорадом 
Додиком и обрнуто.
• Плашиш ли се постизборних ”прелетача” у 

оквиру опозиционог блока? 
– Листа за правду и ред потпи-

сала је искључиво споразум са кан-
дидатом за градоначелника, Илијом 
Станковићем. Наравно, јасно је да ће 
наша листа евентуалну будућу већи-
ну чинити заједно са СДС-ом, ПДП-
-ом и ХНП-ом. Желим да вјерујем 
у то да је вријеме прелетача нешто 
што је остало иза нас. Ипак, вјеро-
вали смо у разне Коваче, због којих 
је народ „сковао“ читаву опозицију 
у реченицу: „Сви су исти“. Не желим 
носити ничији крст, али не бих био 
у кожи издајника.
• Колико тзв “сателитске партије” могу бити 

важан фактор на политичкој сцени, како 
Требиња, тако и шире?

–  Сателитске партије су СНСД у ма-
лом. Сигуран сам да би за шаку лич-
них користи биле и СС дивизија у ма-
лом.   Не знам шта такви нуде својим 
гласачима и на који их начин убиједе 
да гласају за њих, јер су многе од тих 
партија биле „у свакој пређи“, попут 
Социјалистичке партије или Покрета 
за Требиње, које интересује искључиво 
власт. Народ, нажалост, пада на сит-
на обећања, 50КМ, врећу брашна или 
кило кафе, па такви прелазе цензус. 
Њихов утицај је велики јер они зајед-
но са СНСД-ом чине већину из које не 
смију да изађу, јер немају снагу отпо-
ра, па тај исти СНСД по сваку цијену 
прате и подржавају. То се показало и 
на ДНС-у из којег је створен ДЕМОС, 
на Социјалистима који су се поције-
пали на пола...
• На који начин би ”натјерао” потенцијалне 

бираче да баш теби  дају прилику?
– Бираче не бих ни тјерао, ни мо-

лио да гласају за мене. Мислим да је 
Црна Гора показала да се режим мо-
же рушити и демократским путем, 
само ако сви учествујемо у томе, а 
незадовољних је и превише. Гласа-
ње је анонимно, нико нема ни пра-
во да те пита за кога ћеш гласати. Ту 
предност би требало искористити. 
Зато, памет у главу и оловку у руку.

ИГОР СВРДЛИН / МОЈА ХЕРЦЕГОВИНА

• Мислим да ће 
Требињци рећи 
коначно ЗБОГОМ 
прелетачима, 
„сателитима“ који 
скачу као пас за 
кором хљеба, те 
да такве листе у 
најбољем случају 
по њих могу 
имати по једног 
представника 
у градској 
скупштини. 
Исто то ЗБОГОМ 
очекујем да ће 
добити и излизани 
људи с наше 
политичке сцене, 
а ако би нови људи 
добили шансу, 
сигуран сам да 
више никада 
неће бити исто.

• Сателитске 
партије су
СНСД у малом. 
Сигуран сам да би 
за шаку личних 
користи биле 
и СС дивизија
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1. ЛИСТА ЗА ПРАВДУ И РЕД – НЕБОЈША ВУКАНОВИЋ

Програм развоја града Требиња 
од 2020. до 2024. године предста-

вља природан наставак развоја иде-
ја, пројеката и програма који је обја-
вљен 2012. године, а допуњен и до-
рађен 2016. године када је Централ-
на изборна комисија Босне и Хер-
цеговине забранила Листи учешће 
на изборима, због намјерне грешке 
и пропуста корумпираних требињ-
ских судија који су у служби власти. 

НАШЕ ИДЕЈЕ СУ 
ОДАВНО ПОБЈЕДИЛЕ

Готово све политичке опције, при-
вредници и јавно мјење у Требињу, 
прихватили су идеје које је Небојша 
Вукановић, представио 2012. годи-
не када је био независни кандидат 
за градоначелника и освојио скоро 5 
000 гласова. Тако је последњих годи-
на, посвећена значајна пажња разво-
ју туризма и уређењу старих дијело-
ва града, направљен пројекат откопа-
вања хендека и почело поплочавање 
Старог града, уведен је градски пре-
воз, постављен видео надзор, сагра-
ђена зграда за младе брачне парове, 
основан Аграрни фонд, Градско јав-
но предузеће „Рад“ као дио планира-
ног градског Холдинга, почела градња 
комплекса у Мркоњићима, изграђени 
нови гранични прелази на Иваници 
и Бргату, како би се смањиле велике 
гужве, посвећена пажња социјалним 
питањима и наталитету итд... 

Иако је власт покушала да узме 
дијелове програма и представи их 
као своје, због корупције, партијских 
интереса и заробљених институција, 
и јасно је да правду и ред у друштву 
може завести само нова генераци-
ја неуцјењених и слободних људи и 
интелектуалаца, која нема никакве 
хипотеке и која може да унесе нову 
енергију, сузбије корупцију, направи 
локалну администрацију функцио-
налном, како би сваки грађанин био 
равноправан и заштићен, направи 
заокрет у развоју града, искористи 
бројне потенцијале и ресурсе, те Тре-
биње до 2024. године направи отво-
реним и слободним градом у коме 
неће бити сиротиње,  понижених, 
обесправљених и незапослених, из 
кога се неће исељавати млади већ 
ће се враћати сви они који су мора-
ли напустити Херцеговину трбухом 
за крухом јер нису имали шансу, по-
сао и перспективу.

Кључни циљеви за период од 
2020. до 2024. године су:

 ИЛИ МИ ИЛИ ОНИ!
– Нема никакве сарадње у било 

каквим околностима За правду и 
ред – листе Небојше Вукановића са 
СНСД–ом и њиховим сателитима, 
папцима, прелетачима, корумпи-
раном политичарима који су изи-
грали гласаче

ГРАЂАНИ НИСУ БРОЈЕВИ
– Ослобађање града и истинска 

слобода људи, да не буду грађани 
бројке на списковима Партија ко-
је ће добијати мрвице, трпити уцје-
не, понижења, мобинг и живјети у 
сталном страху за егзистенцију, већ 
да ће живјети животом достојног чо-
вјека 21–ог вијека. Ствари се морају 
окренути и поставити на право мје-
сто, да се политичари плаше наро-
да, а не да грађани живе у сталном 
страху од корумпираних моћника. 
Врло је важно ослободити медије и 
новинаре, да слободно извјештава-
ју о суштинским проблемима, буду 
права седма сила и чувари интереса 
јавности друштва а не да буду слуге 
и марионете политичара на власти.

ЗБОГОМ КОРУПЦИЈИ
– Успостављање Канцеларије за 

контролу квалитета и сузбијање ко-
рупције, која ће имати кључну уло-
гу у сузбијању корупције и истрага-
ма спорних Уговора из прошлости. 
Нико неће бити амнестиран за било 
какав криминал и злоупотребе по-
ложаја, и свако онај који буде ухва-
ћен да је штетним уговором оштетио 
градски буџет, биће аутоматски су-
спендован и уз кривичну пријаву и 
документацију предат органима го-
њења и Тужилаштву. Мора се заве-
сти ред и правда у граду, сваки гра-
ђанин мора бити једнак пред зако-
ном, сваки градски службеник мора 
савјесно и одговорно радити свој по-
сао, а свака злоупотреба ће се строго 
казнити. Сви службеници морају се 
ослободити, радити без притиска и 
мобинга, јер само слобода може до-
принијети развоју, а било какав по-
литички притисак и подстрекавање 
на коруптивно понашање градских 
службеника и радника администра-
ције од стране одређених политич-
ких партија биће сасјечено у корјену.

– Канцеларија за контролу ква-
литета и сузбијање корупције има-
ће посебан тим, састављен од часних 
људи, правника и економиста, који 
ће откривати какву имовину и рачу-
не имају моћници и политичари, у 
Републици Српској, БиХ, региону и 
иностранству, а задатак је да се вра-
ти оно што је од народа покрадено. 
Због искуства у борби против кри-
минала и корупције инстираћемо 
да За правду и ред – листа Небојше 
Вукановића буде имала кључну уло-
гу у раду ове Канцеларије.

ВЛАДАВИНА ПРАВА
– Нема напретка без правне др-

жаве и владавине права, а нова 
градска власт има задатак да са-
сјече тајне везе између политичара, 
тајкуна, судија и тужилаца, и сна-
жним притиском натјера правосуђе 
да ради по закону и суди праведно, 
а не у интересу моћника и на ште-
ту сиротиње. 

Нова градска власт даће јасан рок 
и ултиматум челницима Окружног 
тужилаштва,Основног, Окружног и 
Привредног окружног суда у Тре-
бињу да морају да поднесу оставке 
или промјене начин рада, а свака 
пресуда и одлука биће јавно обја-
вљена и вршен жесток притисак на 
сваког судију и тужиоца који донесе 
спорну одлуку и пресуду. У конач-
ности, без имало оклијевања, нова 
градска администрација ће органи-
зовати масовне протесте и блокаде 
Палате правде, те користи сва де-
мократска средства и притиске ка-
ко би осуђени правосудни систем 
вратила у законске оквире. Правда 
и ред, функционисање правне др-
жаве и владавине права је од кључ-
ног значаја, без тога нема нових ин-
вестиција и посла, и на овоме ће се 
инсистирати до краја

ЗАШТИТИЋЕМО РАДНИКЕ 
И ПОСЛОДАВЦЕ

– Сваки послодавац мора пошто-
вати Закон о раду и права радника. 
Након промјене власти одржаће се 
велики састанак са свим привредни-
цима, послати јасна порука да више 
нема пенала, рекета, тражења нова-
ца за финансирање политичара, али 
да ће се заузврат тражити поштова-
ње радника и подршка отварању но-
вих радних мјеста

ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ
• Ствари се морају 

окренути и 
поставити на 
право мјесто, да 
се политичари 
плаше народа, 
а не да грађани 
живе у сталном 
страху од 
корумпираних 
моћника. 

• Врло је важно 
ослободити 
медије и 
новинаре, 
да слободно 
извјештавају 
о суштинским 
проблемима, буду 
права седма сила 
и чувари интереса 
јавности друштва 
а не да буду слуге 
и марионете 
политичара на 
власти.

• Отворићемо 
Канцеларију 
за контролу 
квалитета и 
сузбијање 
корупције, која 
ће имати кључну 
улогу у сузбијању 
корупције и 
истрагама 
спорних Уговора 
из прошлости. 
Нико неће бити 
амнестиран 
за било какав 
криминал и 
злоупотребе 
положаја. 

• Онај ко буде 
ухваћен да је 
штетним уговором
оштетио градски 
буџет, биће 
аутоматски 
суспендован
и уз кривичну 
пријаву и 
документацију 
предат органима 
гоњења и 
Тужилаштву.
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ДО КОНАЧНЕ ПОБЈЕДЕ!ДО КОНАЧНЕ ПОБЈЕДЕ!

ТРАНСПАРЕНТАН РАД 
АДМИНИСТРАЦИЈЕ

– Градска администрација мора 
радити транспарентно, деполити-
зовати се и професионализовати, 
сваки конкурс за пријем нових рад-
ника, тендер и јавна набавка, мора 
бити транспарентан, фер и поштен. 
Сви приходи и расходи, свако тро-
шење новаца, Уговор, јавна набавка 
и услуге мора бити јаван, објављен 
на градском сајту, а новинари мора-
ју у року од 24 сата добити одговор 
на свако питање, у складу са одред-
бама Закона о слободном приступу 
информацијама.

СОЦИЈАЛНА ПРАВДА
–  Од кључног је значаја да се на-

прави равнотежа и смањи јаз изме-
ђу мале групе људи, тајкуна и поли-
тичара, који су стекли огромно бо-
гатство, моћ и привилегије, и већи-
не грађана који су обесправљени и 
понижени, живе на ивици. Расподје-
ла буџетских средстава биће макси-
мално праведна, у граду неће бити 
гладних и свако ће до 2024. године 
живјети слободно животом достој-
ним човјека. Тек када се ријеше сви 
социјални проблеми, запосле сви де-
мобилисани борци, дјеца погинулих 
бораца, вишечлане породице, тек он-
да ће на ред доћи они на врху систе-
ма. Морају се зауставити подјеле у 
друштву узроковане полититиком.

БОРЦИ ПРИОРИТЕТ
– Маћехински однос према Борач-

кој популацији је сраман и недопу-
стив, и неопходно је у наредне чети-
ри године ријешити кључне пробле-
ме и захтјеве демобилисаних бораца, 
омогућити пристојан положај и вра-
тити положај у друштву који заслужу-
ју. Мора се израдити прецизар Реги-
стар бораца у Требињу, те свим неза-
посленим борцима обезбједити нов-
чана награда док се не пронађе посао.

УНИФОРМЕ ЗА ОСНОВЦЕ
–  Посебна пажња биће посвећена 

младима, студентима, сваки студент 
јавног факултета имаће помоћ и сти-
пендију, а свако дијете у основним 
школама добиће униформу, уџбени-
ке и неопходан школски прибор, јер 
је образовање и брига о дјеци и мла-
дима кључна тачка опоравка. Тако-
ђе све мајке са четворо и више дјеце 
и вишечлане породице имаће посе-
бан статус и положај у друштву. Вели-
ка пажња такође ће се посветити мо-
ралној обнови друштва и сузбијању 
свих негативних девијација, посеб-
но проблема са наркоманијом и тр-
говине дрогом у пограничном појасу.

ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДИ
–  Кључно је запошљавање, а ин-

веститора нема због корупције и оп-
струкција. Сваки инвеститор у прои-
зводњу и реелном сектору, производ-

но радно мјесто, добиће дозволу, зе-
мљиште и комуналне прикључке у 
Индустријској зони без накнаде, а из 
буџета ће се обезбједити средства за 
подстицаје и привлачење инвестито-
ра. Имамо одличан положај и ресур-
се, то се мора искористити, а дијаспо-
ра је највећи потенцијал. Важно је на-
кон кризе и корона вируса наставити 
значајна улагања у туризма, јер је то 
због положаја неограничен ресурс.

ПРЕИСПИТАТИ РАД 
ГРАДСКИХ ПРЕДУЗЕЋА

– Градска јавна предузећа, попут 
Паркинг сервиса који је регистрован 
као друштво са ограниченом одго-
ворношћу, те Установа за екологију и 
безбједност, бивша Цивилна зашита, 
која је формирана мимо закона и Рје-
шење о регистрацији би сигурно било 
оспорено на Уставном суду, и пробле-
ми у регистрацији и функционисању 
ових предузећа морају се ријешити. 
Такође пуно је проблема у раду Ра-
да, Аграрног фонда, Водовода, Кому-
налног, сумњивих трансакција и тре-
ба извршитити реорганизацију рада 
градских јавних предузећа и установа.

ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА 
– Политика мора да се повуче из 

свих спортских клуба и културе. 
• Комплетан програм можете прочитати нa: 

www.nebojsavukanovic.info
www.zapravduired.com

•  Тек када се 
ријеше сви 
социјални 
проблеми, 
запосле сви 
демобилисани 
борци, дјеца 
погинулих бораца, 
вишечлане 
породице, тек 
онда ће на ред 
доћи они на врху 
система. Морају 
се зауставити 
подјеле у друштву 
узроковане 
полититиком.

•  Свако дијете 
у основним 
школама добиће 
униформу, 
уџбенике и 
неопходан 
школски прибор, 
јер је образовање 
и брига о дјеци и 
младима кључна 
тачка опоравка. 
Такође све мајке 
са четворо и 
више дјеце 
и вишечлане 
породице имаће 
посебан статус






