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Импресум: 
 
 

„Градски билтен“ је електронски 
информатор Градске управе 

града Требиња. Излази мјесечно. 
Билтен припрема Канцеларија за 

са јавношћу 
 

Адреса: 
Вука Караџића бр. 2 

Требиње 89 101 
Босна и Херцеговина 

 
Ел. пошта: 

grad@trebinje.rs.ba 
Телефон: 

+387 59 273 460 
Факс: 

+387 59 260 742 
http://www.trebinje.rs.ba 
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 ПРИЈЕМ ЖКК “ТРЕБИЊЕ 03” КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 ТРЕБИЊE ДОМАЋИН ДВА НАУЧНА СКУПА 
 ТРЕБИЊЕ ДОМАЋИН НАУЧНО-СТРУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „КРИВИЧНО 

ЗАКОНОДАВСТВО И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРАВНЕ ДРЖАВЕ“ 

 ПРИЈЕМ ЏУДО КЛУБА „ЛЕОТАР“ 

 НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО И 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРАВНЕ ДРЖАВЕ“ 

 ГРАД ТРЕБИЊЕ ПОМАЖЕ БРУЦОШЕ: СТИПЕНДИЈЕ ЗА ПЕТ 

ДЕФИЦИТАРНИХ ФАКУЛТЕТА 
 УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ СПРОВОДИ КАМПАЊУ ЗА УПИС 

СТУДЕНАТА У АКАДЕМСКУ 2018/19 ГОДИНУ 

 ПЕТИ „МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА И ТРУБЕ 2018″ 

 ПРИЈЕМ ДРАГАНА КОВАЧА У ГРАДСКУ УПРАВУ 

 ГРАД ТРЕБИЊЕ ОБИЉЕЖАВА 15. МАЈ – МЕЂУНАРОДНИ  ДАН ПОРОДИЦЕ 

 НОЋ МУЗЕЈА 

 ДРУГИ ФЕСТИВАЛ ФИЗИКЕ 

 РАДНИ САСТАНАК ПОВОДОМ “ЉЕТНЕ ШКОЛЕ СПОРТА” 

 РУСКИ КОСМОНАУТ У ПОСЈЕТИ ТРЕБИЊУ 

 ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА ПРВИ ПУТ ОБИЉЕЖЕН У ТРЕБИЊУ  

 РУКОМЕТНИ КЛУБ ЛЕОТАР НА ПРИЈЕМУ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

 “КАРСТ 2018.” 

 НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ НА ПРИЈЕМУ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 ОТВOРEНА ТРЕЋА МЕЂУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА “КОЛО 2018.” 

 ПОЧЕО МЕЂУНАРОДНИ КОШАРКАШКИ ТУРНИР 

 У ТРЕБИЊУ ОТВОРЕНА ЉЕТНА ШКОЛА СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 ПРИЈЕМ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ЧЛАНОВЕ КАЈАК КАНУ КЛУБА 

„ТРЕБИШЊИЦА“ 
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16. Април 2018.  

ПРИЈЕМ ЖКК “ТРЕБИЊЕ 03” КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Градоначелник Требиња Лука Петровић 
организовао је данас пријем чланица 
женског кошаркашког клуба „Требиње 03“, 
њиховог стручног штаба и управе поводом 
освајања титуле шампиона РС. 

У наредној сезони ове кошаркашице 
играће у Премијер лиги БиХ  под новим 
именом „Леотар 03“, јер су постали 
чланови спортског друштва „Леотар“. 

Градоначелник Петровић, изразио је 
задовољство jer овај клуб има потенцијал 
и што ће у наредном периоду моћи да се 
ослони на домаће снаге и обећао да ће 
Управа града у наредном периоду 
значајније да подржи клуб. 

„За нову сезону у Премијер лиги БиХ 
биће потребна значајна финансијска 
средства и ми ћемо их подржати 
путем спортског друштва “Леотар”, 
као и све друге активности клуба, а 
све са циљем да што више дјеце 
тренира у овом клубу и промовише 
наш град“, навео је Петровић. 

Играчицама шампионског тима ЖКК 
„Требиње 03“ Град Требиње обезбједиће 
нову спортску обућу. 

Драган Мрдић, предсједник ЖКК „Требиње 
03“ и Милорад Надаждин, тренер клуба,  
захвалили су се градској Управи на 
подршци у прошлој сезони која је за њих 
била одлична  и изразили су наду да ће у 
Премијер лиги БиХ освојити значајан 
резултат, али и да је најважније да дјеца 
буду на окупу и тренирају. 

ЖКК „Требиње 03“ броји око 120 
кошаркашица у свим узрасним 
категоријама. 

 

 

18. Април 2018.  

Требињe домаћин два научна скупа 
У Требињу су данас отворена два научнo- 
стручна скупа “Мементо – Јевто Дедијер” и 
“Локална самоуправа у планирању и 
уређењу простора и насеља – генезе и 
перспектива развоја”. У наредна три дана 
скупове ће посјетити више од 200 
еминентних стручњака из географске и 
других научних области из БиХ, Србије, 
Хрватске, Словеније, Мађарске и 
Македоније. 

Скупове је отворио предсједник Скупштине 
града Требиња Драгослав Бањак истичући 
да је “Мементо – Јевто Дедијер” научни 
скуп посвећен човјеку који је оставио 
богат опус научних студија из области 
антропогеографије и геоморфологије. 

Говорећи о другом научно-стручном скупу 
господин Бањак  нагласио је да је ово 
добра прилика да се нешто што је 
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актуелно уклопи са освјетљавањем лика и 
дјела научника који је из Херцеговине. 

“Организацијом ових скупова, као и оних 
који су већ одржани или ће то бити у 
скорије вријеме, Требиње се афирмише 
као озбиљан конгресни центар”, изјави је 
Бањак. 

У програму научних скупова су и двије 
изложбе – документарна изложба 
оригиналних списа и фотографија „Јевто 
Дедијер и Херцеговина“, те стручна 
„Планерска умрежавања 3“, која ће 
представити око 60 урбанистичких и 
просторних планова из земаља окружења. 

Организатори скупова су Град Требиње, 
Географски факултет Универзитета у 
Београду и Асоцијација просторних 
планера Србије. 

19. Април 2018.  

ТРЕБИЊЕ ДОМАЋИН НАУЧНО-СТРУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „КРИВИЧНО 
ЗАКОНОДАВСТВО И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРАВНЕ ДРЖАВЕ“ 

У организацији Српског удружења за 
кривичноправну теорију и праксу из 
Београда, а уз подршку Града Требиња, у 
Требињу ће се 20. и 21.04.2018. године 
одржати редовна годишња конференција 
на тему „Кривично законодавство и 
функционисање правне државе“. 

Српско удружење за кривичноправну 
теорију и праксу из Београда, као 
јединствена асоцијација правника 
кривичара (професора, судија, тужилаца и 
адвоката) Републике Србије и Републике 
Српске већ девет година узастопно 

организује редовну годишњу конференцију 
на простору Републике Српске. У складу са 
том традицијом Предсједништво Удружења 
је одлучило да се овогодишња 
конференција одржи у Требињу. 

У раду конференције узеће учешће 
правници који се баве предметном 
проблематиком из Србије, Републике 
Српске и Црне Горе. 

Конференција ће се одржати у хотелу 
„НАР“ у Требињу. Свечано отварање 
конференције је 20.04.2018. године ( 
петак) у 09,30 часова.

20. Април 2018.  

Пријем џудо клуба „Леотар“ 

Градоначелник Требиња Лука Петровић 
уприличио је данас пријем чланова џудо 
клуба „Леотар“. 

Градоначелник Петровић поздравио је 
присутне и захвалио се на посјети Градској 
управи, те им овом приликом честитао на 
постигнутим резултатима и освојеним 
медаљама. 
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„Драго нам је што имамо спортске 
колективе који у континуитету постижу 
добре резултете, а један од њих свакако 
је  и џудо клуб „Леотар“. Опредјељење 
Градске управе јесте да значајно подржава 
све активности успјешних спортиста у 
нашем граду“, рекао је градоначелник 
Петровић. 
 

Шеф Стручног штаба Џудо клуба „Леотар“ 
Миодраг Мрдић уручио је градоначелнику 
Петровићу Плакету за успјешну сарадњу и 
помоћ у развоју џудао и захвалио се Граду 
Требињу на подршци у организовању 8. 
Меморијала „Милош Мрдић“. 

На Првенству Републике Српске за јуниоре 
и старије пионире одржаном у Приједору 
такмичари џудо клуба “Леотар” освојили 
су осам медаља и то двије златне, двије 
сребрне и четири бронзане, док су старији 
пионири проглашени за трећу најбољу 
екипу на такмичењу. 

20. Април 2018.   

Научно-стручна конференција „Кривично законодавство и 
функционисање правне државе“ 

 

Годишњој конференцији на тему 
„Кривично законодавство и 
функционисање правне државе“, којој 
присуствује тридесетак истакнутих 
правника кривичара са простора бивше 
Југославије и Русије, оджана је данас у 
Требињу. Конференцију је организовало 
Српско удружења за кривичноправну 
теорију и праксу из Београда уз подршку 
Града Требиња. 

Данашњи скуп у име града домаћина 
поздравио је градоначелник Требиња Лука 
Петровић, истичући да је важно што се 
управо у нашем граду, под 
покровитељством Града Требиња, одржава 
скуп најбољих стручњака из области 
правосуђа. 

„Нама је драго да су се овдје окупили 
еминентни људи ове области из региона, 
као и уважени правници Русије. Веома је 
важно да су ови стручњаци препознали 
град Требиње као гостољубивог домаћина 
и ми ћемо настојати да наставимо плодну 
сарадњу са њима и у будућности“. 

Проф. Станко Бејатовић, предсједник овог 
удружења, истакао је  да му је  драго што 
се овај скуп по други пут организује у 
Требињу.  Годишња конференција 
одржава се већ десет година на простору 
РС, с циљем сагледавања кривично-
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правних аспеката функционисања правне 
државе и размјене искустава. 

 Српско удружење за кривичноправну 
теорију и праксу из Београда наставак je 
Југословенског удружења за кривично 

право, најстарија је асоцијација правника 
кривичара на простору бивше Југославије. 

 

 

20. Април 2018.  

 Град Требиње помаже бруцоше: СТИПЕНДИЈЕ ЗА ПЕТ 
ДЕФИЦИТАРНИХ ФАКУЛТЕТА 

 

Град Требиње ће наредних дана расписати 
јавни позив за стипендирање студената 
прве године дефицитарних факултета у 
нашем граду – грађевинског, 
архитектонског, машинског, 
електротехничког и информатичког 
факултета. 

Ово је саопштио градоначелник 
Требиња Лука Петровић након састанка 
у градској управи са требињским 
средњошколцима завршних разреда, који 
имају намјеру да студирају. 

Према његовим ријечима, биће 
стипендирани студенти који редовно 
упишу ове факултете. 

“Мишљења смо да ће ових пет струка бити 
потребно нашем граду у наредним 
годинама и Град Требиње ће за који дан 
расписати јавни позив, како бисмо 
омогућили стипендирање дјеце у првој 
години факултета, ако их упишу редовно. 
Стипендију ћемо продужити и за другу 
годину, ако је такође редовно упишу, а 
износ стипендије сигурно неће бити испод 

250КМ за ове струке“, прецизирао је 
Петровић. 

Градоначелник Требиња је навео да је 
циљ градске управе да млади, 
високообразовани људи Требиња остају у 
свом граду и да нађу запослење за она 
занимања за која су се школовали. 

„Циљ нам је да недостајуће струке буду од 
наших људи, наших кадрова, да родитељи 
упућују дјецу на факултете који ће имати 
запослење одмах, а не да гомиламо струке 
на Заводу за запошљавање, тако да 
појединци, на жалост, завршавају 
факултете а не налазе запослење. Наш је 
циљ да сви они који заврше и раде у тој 
струци, и у том смјеру градска управа ће 
правити своје активности, како би Град 
Требиње био пун младости која ће се 
враћати у овај град а не одлазити из 
њега“, истакао је Петровић. 

Јелена Кукурић, ученик завршног 
разреда Техничке школе, смјер 
грађевински техничар, нада се да ће 
уписати студије екологије у Подгорици. 

„Планирам да упишем еколошки факултет, 
смјер заштита животне средине. Волим 
екологију и надам се да ћу наћи посао у 
Требињу“, каже она. 

Њен вршњак Јован Тарана, са скором 
дипломом Средње техничке школе на 
смјеру техничар за компјутерско 

https://www.trebinje.rs.ba/author/majstor/
https://www.trebinje.rs.ba/wp-content/uploads/2018/04/DSC_9794-1650.jpg
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конструисање, истиче да су стипендије 
Града Требиња велика помоћ и подстрек 
за што успјешније школовање. 

„Надам се да ћу уписати Машински 
факултет у Новом Саду, зато што ми добро 
иду стручни предмети, имам врло добар и 
одличан успјех у средњој школи. 
Стипендије Града Требиња ће сигурно 
помоћи бројним породицама, односно 
ученицима који немају средстава да се 
школују. Тако ће се помоћи ученицима 
који су добри и марљиви у школи, а лошег 
су имовног стања. То је важно за град, јер 
сматрам да су сиромашнији ученици 
марљивији, више ће дати овом граду 

сигурно него они који су имали сва 
потребна средства за школовање“, каже 
Тарана. 

Састанку са требињским средњошколцима 
присуствовали су и замјеник 
градоначелника Мирко Ћурић, те 
начелници одјељења за друштвене 
дјелатности и општу управу Зоран 
Милошевић и Ненад Милићевић. 

 

 
 

 

23. Април 2018 

Универзитет у Источном Сарајеву спроводи кампању за упис 
студената у академску 2018/19 годину 

Универзитет у Источном Сарајеву, као 
водећа институција високог образовања у 
источном дијелу Републике Српске, 
спроводи кампању за упис студената у 
академску 2018/19 годину. 
Универзитет у Источном Сарајеву први је 
јавни акредитовани универзитет у Босни и 
Херцеговини, а у свом саставу има 
15факултета и 2 академије, смјештених у 
10градова и општина у источном 
дијелуРепублике Српске.  

Универзитет, на којем студира око 11 
000студената, представља 
генераторразвоја локалних заједница у 
којимаегзистирају организационе 
јединицеУниверзитета у Источном 
Сарајеву. 
Будући студенти могу да изаберу један од 
56 студијских програма на првом циклусу 
студија Универзитета у Источном Сарајеву 
и то из пет научних области – друштвене, 
природне, медицинске, хуманистичке и 
умјетничке, као и студијске програме на 
другом и трећем циклусу студија. Стручно 

едукован и научно компетентан наставни 
кадарУниверзитета подучава студенте на 
основу савремених наставних планова и 
програма, израђених по принципима 
Болоњске декларације. 

Универзитет у Источном Сарајеву нуди 
могућност студирања у савремено 
опремљеном простору за извођење свих 
наставних активности, као и мобилност 
студената кроз међународну сарадњу с 
еминентним европским и свјетским 
универзитетима. Дипломе и звања стечена 
на Универзитету у Источном Сарајеву су 
међународно признати. 

Универзитет има развијену сарадњу са 
реалним сектором, те привредници у 
Српској, региону и шире, рачунају на 
стручност младих људи образованих на 
нашем Универзитету, док је, са друге 
стране, студентима неопходна пракса у 
привредним предузећима како би стекли 
вјештине неопходне за касније обављање 
послова. 
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Осим квалитетног наставног процеса, 
студентима се нуди и учешће у бројним 
културним, научним, стручним и спортским 
дешавањима у организацији 
организационих јединица Универзитета, 
као и студентских организација. 

 

03. Мај 2018.  

 Пети „Међународни фестивал фолклора и трубе 2018″ 

 

 

 

5. „Међународни фестивал фолклора и 
трубе 2018″ који заједно приређују 
Туристичка организација града Требиња и 
организација “Blue Diamond Events” из 
Београда одржан је вечерас у Требињу. 
Наступило је укупно шест фолклорних 
друштава и то три домаћа и културно-
умјетничка друштва из Бугарске и Грчке. 
На фестивалу су наступили и учесници 
Сабора трубача у Гучи.  

08. Maј 2018.  

Пријем Драгана Ковача у Градску управу 

 

Градоначелник Лука Петровић уприличио 
је данас пријем за Драгана Ковача, 
добитника признања Златна значка 
Културно-просвјетне заједнице Србије.  
Признање „Златна значка“ додјељује се 

истакнутим личностима који су дуго година 
радили на афирмацији културних 
вриједности. 

Драган Ковач, доктор медицинских наука, 
специјалиста за ургентну медицину, 
књижевним радом почео се бавити прије 
пет година, а до сада је написао  три 
романа “Дневник несна”, “Писмо папи” и 
“Погажени тестамент”  и три збирке 
приповиједака “Изложба клиничких 
слика”, “Епитаф” и “Непотписане приче”.. 

Посљедњи роман “Погажени тестамент”, 
који је био и пресудан за добијање једног 
оваквог признања,  представља 

https://www.trebinje.rs.ba/author/sladja/


 
 

 

 10 

романсирану биографију Требињца Луке 
Ћеловића, највећег добротвора 
београдског Универзитета. 

Награда добитницима биће уручена 15. 
маја у Народном позоришту у Београду. 

11. Мај 2018.  

Град Требиње обиљежава 15. мај – Међународни дан породице 

Град Требиње ће традиционално и ове 
године обиљежити 15. мај – Међународни 
дан породице, с основним циљем 
оснаживања породице, као основне ћелије 
друштва и указивања на чињеницу колико 
је здрава породица важна и колики је њен 
значај. 

Програмом је предвиђен „Цвјетни 
караван“-дефиле улицама града полазника 
дјечјих вртића, у организацији ЈУ за 
предшколско образовање и васпитање 

„Наша радост“ Требиње, са почетком у 
10,00 часова. 

На платоу хотела „Платани“, биће 
организована приредба у склопу 
обиљежавања Међународног дана 
породице, у којој ће учествовати ученици 
основних школа. Почетак приредбе је 
15.05.2018. године (уторак) у 10,15 часова. 

Позивамо наше суграђане да нам се 
придруже у циљу обиљежавања овог 
значајног датума и тиме сви заједно 
допринесемо афирмацији породичних 
вриједности. 

 

19. Мај 2018.  

  

Ноћ музеја 

Музеј Херцеговине Требиње, једанаесту 
годину заредом, обиљежио је 
Међународни дан и Европску ноћ музеја. 
Музеј Херцеговине Требиње организује 
Ноћ музеја под покровитељством Града 
Требиња и Министарства просвјете и 
културе Републике Српске. 

Овогодишња тема Ноћи музеја је “Хипер-
повезани музеји: нови приступи, нова 
публика”. Музеј Херцеговине организовао 
је неколико догађаја на тему технолошке и 
међуинституционалне хиперповезаности: 

Ноћ музеја почела је отварањем изложбе 
„Удахнимо умјетност заједно“ , школе 
сликања и цртања „Центар Кембриџ“ 
Требиње, Билећа, Гацко и Невесиње. 
Изложбе „Удахнимо умјетност заједно“ 
отворио је начелник Одјељења за 
друштвене дјелатности Зоран Милошевић. 

На отварању су наступили ученици 

Музичке школе Требиње.Музеј 

Херцеговине Требиње организовао је 

предавање „Судар култура – Мјеста 

сусретања“, проф. др Мартине Кавур и 

https://www.trebinje.rs.ba/author/sladja/


 
 

 

 11 

проф. др Бориса Кавура, као и радионицу 

за дјецу „Нацртај илирског ратника“ и 

направи објаву на својој Facebook 

страници о Ноћи музеја у Музеју 

Херцеговине Требиње.У Ноћи музеја 

отварана је изложба „Мјеста сусретања“, 

аутора проф. др Мартине Кавур и проф. др 

Бориса Кавура, којом Музеј Херцеговине 

уједно обиљежава и Европску годину 

културног насљеђа. Предсједник 

Скупштине Града Требиња Драгослав 

Бањак отворио је ову 

изложбу.Манифестација је завршена 

концертом требињске рок групе „Кругови у 

житу“.Град Требиње овим програмом 

започео је манифестацију ”Требињско 

културно љето”. 

 

19. Мај 2018.  

Други Фестивал физике 

Друштво физичара источне Херцеговине, 
већ другу годину за редом, у нашем граду 
организује Фестивал физике. Други 
Фестивал физике помогли су Градска 
управа Требиње, Гимназија ”Јован Дучић”, 
Факултет за производњу и менаџмент и 
Основна школа ”Вук Караџић”. 

Фестивал је започео предавањем др 
Милана Пантића из департмана за физику 
из Новог Сада, на тему “Актуелни 
проблеми физике и астрофизике у 21. 
вијеку”, послије чега ће присутни моћи да 
чују и предавање др Љубише Нешића из 
департмана за физику из Ниша на тему “У 
царству ума Стивена Хокинга”. 

У послијеподневним часовма у Дому 
младих одржаће се демострациони огледи 

из физике, као и посматрање телескопом 
небеских тијела. 

Циљ пројекта је популаризација физике и 
пружање могућности ученицима да развију 
склоност ка природним наукама. 

Смотра фолклора завршава вечерас, када 
ће, уколико временске прилике дозволе од 
20 часова на Тргу слободе најбољим 
ансамблима бити додијељене златна, 
сребрна и бронзана статуа Јована Дучића. 
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21. Мај 2018.  

Радни састанак поводом “Љетне школе спорта” 

 

У Градској управи данас је одржан радни 
састанак градоначелника Луке Петровића 
са представницима Министарства 
породице, омладине и спорта и локалних 
предузећа, јавних установа и спортских 
колектива. Тема састанка била је “Љетнa 
школa спорта”. 

“Љетна школа спорта” почеће са радом 24. 
јуна, а кроз њу ће током два мјесеца проћи 

више од 800 перспективних младих 
спортиста из двадесетак спортских савеза 
Србије и Републике Српске. 

Организатор пројекта је Министарство 
породице, омладине и спорта, а знатну 
помоћ ће пружити Град Требиње, 
предузеће “Хидроелектране на 
Требишњици” /ХЕТ/ и други домаћи 
субјекти. 

Помоћник министра за спорт Српске 
Драган Јаћимовић истакао је да је један од 
основних циљева ове спортске 
манифестације омасовљење спорта, 
напомињући да ресорно министарство 
подржава овакве пројекте којима се 
омладина мотивише да се у што већем 
броју укључи у спортске дисциплине. 

 
23. Мај 2018.  

Руски космонаут у посјети Требињу 
 

 
Поводом Међународног дана полијетања 
првог човјека у космос данас је у Музеју 
Херцеговине одржано дружење са 
Александром Михајловичем 
Самокутјаевим. Самокутјаев је 
представник „Научно-истраживачког 
пробног центра за припрему космонаута Ј. 
А. Гагарина“, херој Руске Федерације, 

пилот космонаут, замјеник команданта 
корпуса космонаута. 

Млади треба да схвате да човјечанство не 
стоји у мјесту већ иде крупним корацима 
напријед ка остваривању својих идеја – 
истакао је Самокутјаев. 

Драгослав Бањак, предсједник Скупштине 
Града Требиња каже да је сарадња са 
руским космонаутом почела прије двије 
године, када је Самокујаев први пут 
одржао предавање гимназијалцима. 

„ Ради се о веома необичној личности која 
је имала прилику да готово годину дана 
проведе у свемиру, који је учествовао у 
провођењу више десетина експеримената 
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и дефинитивно да пренесе искуства која 
наши људи до сада нису имали прилике да 
искусе“, истакао је Бањак. 

Самокутјаев je u космосу провео 331 дан, 
11 часова и 23 минута, док је његов 
излазак у отворени кoсмос трајо 3 часа и 
41 минут. 

Претходно је у Градској управи уприличен 
пријем за херој Руске Федерације. 

Организатори дружења су Културно-

информативни Центар Москва, Центар 

руског језика и културе „Возрождение“, 

Град Требиње, уз подршку Управе Града 

Москва, а поводом обиљежавања 

Међународног дана полијетања првог 

човјека у космос.

24. Мај 2018.  

Европски дан паркова први пут обиљежен у Требињу

Уз пјесму и игру наших најмлађих 
суграђана данас је у Требињу први пут 
обиљежен 24. Мај, Европски дан паркова. 

Европски дан паркова прогласила је 
Федерација националних паркова Европе, 
с циљем да скрене пажњу јавности на 
значај зелених површина. Овај датум је 
одабран као сјећање на проглашење првих 
европских националних паркова – девет 
националних паркова у Шведској, 24. маја 
1909. године. Први пут Дан паркова 
обиљежен је широм Европе 1999. године. 

 

Градска управа Требиња у 2017. години 
започела је са реновирањем парка. 
Уређење парка ушло је у завршну фазу, а 
већ сада се види да ће требињски парк 
постати најљепше уређени градски парк у 
БиХ. 

Допринос пројекту реновирања парка 
данас су дали и приватни предузетници из 
Требиња, донирајући саднице украсног 
биља. 

У забавном дијелу програма наступила је 
група аниматора из Црне Горе, а ученици 
основних школа и Ј.У “Наша Радост” из 
Требиња припремили су изложбу цртежа 
на тему “Градски парк у Требињу”

31. Maј 2018.  

Рукометни клуб Леотар на пријему у Градској управи 

У Градској управи Требиња данас је 
уприличен пријем за успјешне спортисте 
рукометног клуба Леотар. 

Рукометаши Леотара побједом у 
посљедњем колу Прве лиге Републике 
Српске изборили су другу позицију на 



 
 

 

 14 

првенственој табели, мјесто које им је 
осигурало пласман у Премијер лигу Босне 
и Херцеговине. 

Градоначелник Лука Петровић и његов 
замјеник Мирко Ћурић поздравили су све 
присутне и захвалили се на посјети 
Градској управи, те им овом приликом 
честитали на постигнутим резултатима. 

Предсједник ПК Леотар Владан Шегрт 
захвалио се Градској управи на помоћи 
коју су пружили рукометном клубу како у 
стабилизацији клуба на почетку тако и на 
помоћи пруженој у наставку сезоне. 

Град Требиње је успјешном клубу 
додијелио новчану премију на име 
резултата који су оставрили, а 

представници РК Леотар уручили су 
градоначелнику  Петровићу дрес клуба. 

„За нову сезону у Премијер лиги БиХ биће 
потребна значајна финансијска средства и 
ми ћемо их свакао подржати, јер је Град 
Требиње опредијељењ да издваја средства 
за спорт“, навео је замјеник 
градоначелника Мирко Ћурић. 

06. Јун 2018.  

“КАРСТ 2018.” 

У Требињу је данас почео Међународни 
научноистраживачки симпозијум под 
називом “КАРСТ 2018”. Симпозијум траје 
до 9. Јуна, а током његовог трајања 
Требиње ће угостити највеће свјетске 
стручњаке из области карста.  „Карст 
2018“ ће окупити више од 150 еминентних 
учесника из oko 30 земаља. 

Домаћин симпозијума је Град Требиње у 
сарадњи са Хидроелектраном “Дабар” и 
Хидроелектранама на Требишњици. 

На симпозијуму ће учествовати предавачи-
стручњаци који раде у хидролошком 
програму УН. 

За истраживаче хидрогеологије карста југ 
Херцеговине има посебан стручни значај 
због природних карактеристика подручја, 
али и инжењерских рјешења која су на 
овом простору примјењивана у 
вишенамјенском коришћењу карстних 
издани.
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08. Јун 2018.  

Најбољи ученици на пријему код Градоначелника 

Градоначелник Требиња Лука Петровић, 
његов замјеник Мирко Ћурић и начелник 
Одјељења за друштвене дјелатности Зоран 
Милошевић примили су данас најбоље 
ученике завршних разреда три основне и 
четири средње школе из Требиња, као и 
ученике који су на Републичким 
такмичењима остварили запажене 
резултате. 

 

На пријему који је уприличен у 
просторијама Градске управе 
градоначелник Петровић, заједно са 
својим сарадницима, разговарао је са 
добитницима дипломе “Вук Караџић”, којих 
у завршним разредима три основне школе 
има 25, а у завршним разредима четири 
средње школе 2, ученицима  генерације 
средњих школа и 8 ученика који су 
добитници признања на Републичком 
такмичењу. 

Уважавајући резултате који су наши млади 
суграђани постигли у претходнеом период 
школовања Град Требиње је обезбједио 
новчане награде за све њих. 

Новчане награде за ученике основних 
школа, добитнике дипломе “Вук Караџић”, 
износи 200 КМ. 

Новчане награде за ученике средњих 
школа, добитнике дипломе “Вук Караџић”, 
и ученике генерације износи 500 КМ. 

Награда за ученике који су остварили 
резултате на такмичењима Републике 
Српске су за прво мјесто 400 КМ, друго 
мјесто 300 КМ и треће мјесто 200 КМ. 

 

11. Јун 2018.  

Отвoрeна Трећа међународна ликовна колонија “КОЛО 2018.” 

Изложбом слика Миомира Миша Вемића, 

умјетника из Никшића, вечерас је у Музеју 

Херцеговине отворена Трећа међународна 

ликовна колонија „КОЛО 2018“. 

“Коло 2018.” отворио је предсједник 
Скупштине града Драгослав Бањак. 

„Специфичност ове колоније је „Колце‟, 
прва дјечија колонија, која ће под 
менторством академских сликара из 11 
земаља, омогућити најмлађим умјетницима 
да покажу своју креативност – подстакнути 
иницијалима из Мирослављевог 
јеванђеља, једног од најстаријих 
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ћириличних споменика српске 
писмености“, напоменуо је Бањак. 

Колонија ће трајати до 17. Јуна, а Музеј 

Херцеговине биће мјесто креативног 

сусрета умјетника региона. Њима ће се 

придужити и најмлађи који ће на тему 

„Мирослављево јеванђеље“ цртати и 

сликати у оквиру прве дјечије ликовна 

колоније под називом „Колце“. Сваке 

вечери биће приређен посебан програм – 

од ликовних изложби, радионице за дјецу 

са посебним потребама, промоције књига 

до музичких концерата. 

Трећа међународна ликовна колонија 

„КОЛО 2018“ одржава се у оквиру 

Требињског културног љета, чији је 

покровитељ Град Требиња. 

 

16. Јун 2018.  

Почео Међународни кошаркашки турнир 

У Требињу је данас отворен први 
Међународни кошаркашки турнир 
пријатељства за дјечаке рођене 2004. 
године, на коме учествује осам екипа из 
Републике Српске, Србије и Црне Горе. 

Отварајући турнир, предсједник 
Скупштине града Требиња Драгослав 
Бањак је истакао да су Србија, Црна Гора и 
Република Српска расадници кошаркашких 
талената од глобалног значаја. 

“Физичке предиспозиције људи и њихова 
психичка стабилност, уз несумњив 
квалитет локалних кошаркашких 
стручњака, кључни су фактор таквог 
статуса спортиста са ових простора”, 
истакао је Бањак. 

Он је нагласио да је Требиње локална 
заједница која много улаже у спортску 
инфраструктуру, подсјећајући да је у току 
изградња затвореног базена, атлетског 
комплекса, помоћног фудбалског терена, 
као и многих других објеката који уз 
изузетно повољну климу омогућавају 

квалитетне припреме и такмичења 
спортиста свих нивоа. 

 

Помоћник министра, породице, омладине и 
спорта у Влади Републике Српске Драган 
Јаћимовић изразио је задовољство што су 
се врхунске екипе младих кошаркаша 
састале у Требињу, граду спорта и 
омладине. 

“Сигурно је да ни Република Српска ни БиХ 
не морају да брину за будућност кошарке”, 
истакао је Јаћимовић и честитао 
домаћину, Кошаркашком клубу “Леотар” на 
добро организованом турниру. 
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Међународни кошаркашки турнир пријатељства траје два дана. 

 
16. Јун 2018.  

У Требињу отворена Љетна школа спорта Републике Српске 

Градоначелник Требиња Лука Петеровић 
отворио је вечерас у требињском Дому 
ученика седамнаесту по реду Љетну школу 
спорта Републике Српске. 

Школа спорта ће до 26. августа окупити 
око 1500 спортиста из Српске и Србије, за 
шта ће Министарство породице, омладине 
и спорта Републике Српске издвојити 
200.000 КМ. 

Помоћник министра породице, омладине и 
спорта у Влади Републике Српске Драган 
Јаћимовић рекао је вечерас да је Љетна 
школа спорта једна од најљепших 
манифестација коју Министарство 
подржава већ 17 година. 

Јаћимовић је захвалио Граду Требињу на 
помоћи око организације школе спорта и 
градоначелнику Петровићу уручио 
Захвалницу за допринос развоју спорта и 

реализацији Мале олимпијске игре 
Републике Српске 

Градоначелник Требиња Лука Петровић 
изразио је задовољство што је Требиње 
домаћин овакве манифестације која 
окупља младе и перспективне спортисте. 

“Ово је велика подрша развоју спорта, али 
и граду Требињу”, рекао је Петровић и 
захвалио Влади Републике Српске на 
подршци. 

Промотер Школе спорта Милан Гуровић 
рекао је да веома лијепо радити са младим 
спортистима, те нагласио да ће им радо 
пренијети своје искуство. 

у Требињу ће у периоди трајања Љетне 
школе спорта боравити 1.100 спортиста из 
20 спортских савеза Српске, и то 
кошаркаши, пливачи, џудисти, скијаши, 
рукометаши, боксери, теквандоисти, 
каратисти, гимнастичари, стонотенисери, 
те особе са инвалидитетом– стријелци, 
шахисти и кошаркаши у колицима. 

 

 

29. Јун 2018.  

Пријем у Градској управи за чланове Кајак кану клуба „Требишњица“ 

Градоначелник Требиња данас је 
уприличио  пријем чланова кајак кану 
клуба „Требишњица“који су освојили 
сребрну медаљу на такмичењу „Куп 
Хрватске у Руновићима“ у веома јакој 

конкуренцији више од 100 такмичара из 
Босне и Херцеговине, Хрватске и Црне 
Горе. 
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За успјешно презентовање Града Требиње 
и показане резултате на такмичењу, 
Градоначелник је  успјешним младим 
спортистима додијелио новчане награде, а 
за потребе кајак кану клуба обезбиједио 
новчана средства за набавку два нова 
кајака. 

Тиме ће бити створени још бољи услови за 
припреме и такмичења чланова кајак кану 
клуба „Требишњица“. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


