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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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03. Јул 2018.  

”Конференција беба” у 
Требињу 

 

Наталија Гајић, Алексеј Црногорац и 
Лука Поповић побједници су 
традиционалне манифестације 
“Конференција беба”, која је под 
слоганом “Љепша Српска – бројнија 
Српска” одржана данас у 
Требињу.Бебе су се бирале у три 
категорије, па је тако Наталија Гајић 
побједник у категорији беба са 
највише браће и сестра, у категорији 
најстарије бебе побиједио је Алексеј 
Црногорац, а побједник категорије за 
најмлађу бебу je Лука Поповић.Као и 
претходне године, у сколопу ове 
манифестације предвиђено је да 
породице које су од “Конференције 
беба” одржане 2017. године до данас 
добиле четврто или више дјеце, а у 
којима родитељи нису запослени, од 
Града Требиња добију новчану помоћ 
у износу од 100 КМ. Међутим, ове 
године, према евиденцији Центра за 
социјални рад, нема ни једна 
породица у којој су оба родитеља 
незапослена, а добиле су четврто 
дијете у овом период.Ове године 

организовано је такмичење беба у 
пузању, а у забавном дијелу програма 
наступили су учесници фестивал 
“Звон звонке пјесме” и плесни клуб 
“Марис”. Програм је водио Дарко 
Куртовић.Ову манифестацију 
организовали су заједно град 
Требиње и Министарство за 
породицу, омладину и спорт 
Републике Српске. Манифестацију су 
подржале и “Бонита” д.о.о. Требиње, 
, “CM –Cosmetic Market” д.о.о. Витез, , 
“Swisslion” д.о.о. Требиње, “ДМ 
дрогерие маркет” и “Виолета” д.о.о. 

Груде. 

04. Јул 2018.  

Обиљежен Дан борца 
НОР-а 

Полагањем цвијећа и минутом ћутања 
за наше суграђане погинуле у свим 
ослободилачким ратовима, данас је 
на Споменику борацима НОР-а и 
жртавама фашистичког терора у 
Требињу обиљежен 4. јул, Дан борца 
Народноослободилачког рата.Цвијеће 
на спомен-костурницу у градском 
парку положиле су делегације 
Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту Градске управе и Скупштине 
града Требиња, требињког СУБРНОР-
а, те Социјалистичке 
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партије.Предсједник Градске 
организације СУБНОР-а 
Требиње Славко 
Шањевић подсјетио је да се 4. јул 
некада обиљежавао у свим 
републикама бивше Југославије, као 
успомена на датум из 1941. године, 
када је донесена одлука да се 
подигне устанак против фашистичког 
окупатора.Побједи на фашизмом, 
подсјетио је Шањевић, учешћем у 
борби и поднијетом жртвом Требиње 
је дало велики допринос, са 819 
погинулих бораца и 847 жртава 
фашистичког терора.  

6. Јул 2018.  

Нова донација породице 
Галеб и Кола српских 
сестара из Калифорније 

 
Породица Галеб и Коло српских 
сестара из Калифорније данас су 
уручили донацију вриједну 15.500 
америчких долара социјално 
угроженим породицама у Требињу. 
Тим поводом  уприличен је пријем за 
породицу Галеб  у Градској управи 
Града Требиња. 

Александар Копривица, директор 
Центра за социјални рад каже да је 
око 180 најугроженијих породица 
данас добило помоћ. 

„Осим новчане помоћи коју је добило 
100 корисника, социјално угрожени су 
добили огрев, храну и хигијенске 
пакете. Помоћ нам је од изузетног 
значаја. Породица Галеб нам пружа 
подршку већ десет година и 
неизмјерно смо им захвални на томе“, 
додао је Копривица. 

Мишо Матијашевић, сестрић 
Слободана Галеба каже да је повод 
доласка сваке године у наш град да 
се херцеговачки народ помогне 
колико је могуће. 

„Око десет година Коло српских 
сестара у Калифорнији организује 
скупљање новца за наш народ у 
Требињу. Запослени у Центру за 
социјални рад знају коме је 
најпотребније, а ми ћемо се трудити 
да наставимо помагати колико год је 
могуће“, истакао је Матијашевић. 

 

Слободан Галеб је познати хуманиста, 
херцеговачког поријекла, који је у 
Калифорнију отишао прије 58 година, 
а оснивач је и Очне фондације 
„Галеб“ при Болници Требиње. 

12. Јул 2018.  

Делегација Требиња у 
посјети Звечану 

У Звечану је данас, на Петровдан, 
обиљежен Дан општине Звечан, а тим 
поводом је одржана свечана академија у 
сали Општине Звечан, којој су 
присуствовале делегације братских 
општина са подручја уже Србије и 
Републике Српске. 
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Међу делегацијама које су данас биле 
у Звечану била је и делегација Града 
Требиња коју су чинили замјеник 
градоначелникa Мирко Ћурић и 
начелник Одјељења за друштвене 
дјелатности Зоран Милошевић. 

 

Општина Звечан формирана је као 
посебна јединица локалне самоуправе 
12. јула 1991.године. 

3. Јул 2018.  

Свечаном академијом 
обиљежена 26. 
годишњицa Требињске 
бригаде 

У Културном центру  синоћ је 
одржана свечана академија поводом 
Дана Требињске бригаде и 26. 
годишњице од формирања ове 
јединице Војске Републике Српске. 

Упућујући честитке борцима 
Требињске бригаде, градоначелник 
Требиња Лука Петровић истакао је да 
„овај велики дан није само сјећање на 
херојске дане отпора, него и на 
велику жртву која је у темељима 
наше слободе“. 

„Да у правом тренутку није 
формирана Требињска бригада, данас 
нас не би били на овом мјесту, били 
бисмо расути по свијету и не би знали 
једни за друге“, поручио је Петровић. 

На дугој линији фронта од преко 400 
километара, подсјетио је Петровић, 
Требињска бригада и њени борци 
стално су били на свом камену, 
бранећи своја огњишта и слободу, 
која је у Херцеговини скупља него 
игдје у окружењу. 

Научили смо се да слобода није дар 
који нам пада с неба и остаје вјечно 
наша, него је слобода, увијек, у 
једном маху, у једном гесту, жртва и 
велики свенародни покрет. Дио тог 
покрета су били и они који су 
бранили ову херцеговачку линију 
фронта, и они који су на њој пали, 
али и сви ми овдје, који се клањамо 
сјенима ратника чија имена са 
пијететом ишчитавана у плавом 
мермеру, ту у близини, на споменику 
браниоцима Требиња“, истакао је 
Петровић, додајући да је Градска 
управа употпуности опредјељена да 
нађе одговор на сва отворена питања 
и изазове који и данас оптерећују 
социоекономски положај борачке 
популације. 

„Ми смо потпуно посвећени том 
процесу. Стално смо уз оне који имају 
проблеме и имамо вољу и енергију да 
их рјешавамо“, поручио је Петровић. 

Епископ захумско херцеговачки и 
приморски Григорије казао је да су и 
борци Требињске бригаде прије двије 
и по деценије „поднијели велику и 
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изузетну жртву, бранећи  
беспоштедно своју дједовину и 
очевину, отаџбину и ближње, али и 
част својих предака – који су много 
пута прије њих голим животима 
одбранили и осигурали будућност 
својим синовима и унуцима“. 

Он је изразио и наду да наши 
потомци „своју земљу неће морати да 
бране крвљу и мецима“ и да ће бити 
„довољно паметни и разборити да из 
недаћа нађу безболнији и срећнији 
излаз, ако га игдје буде“. 

3. Јул 2018.  

Обиљежен Дан 
Требињске бригаде 

Полагањем камена темељца за 
спомен собу и дефилеом бораца и 
њихових гостију данас је у Требињу 
настављено обиљежавање Дана 
Требињске бригаде. 

Спомен соба биће саграђена поред 
споменика „Браниоцима Требиња 
1991-1996“, а камен темељац 
положио је градоначелник Требиња  

 

Лука Петровић и представници 
Борачке организације. 

Према ријечима Петровића ово ће 
бити једна од најљепших спомен соба 
у РС која ће бити изграђена до краја 
године. 

„Мислим да је важно да сваке године 
унапређујемо одржавање овога дана, 
а синоћ смо одржали свечану 
академију, гдје смо се подсјетили на 
многе важне резултате ове бригаде, 
која је чврсто стајала на 80 
километара дугој линији фронта, која 
је имала и других задатака по РС и 
која је добила орден предсједника 
Српске, као најзаслужнија бригада за 
одбрану Републике“, навео је 
Петровић. 

Он је додао да ће Градска управа и 
даље наставити његовање и 
поштовање бораца који су пали за 
одбрану РС и Требиња, а остаће 
вјечна обавеза за будуће нараштаје 
да је наша Република приоритет коју 
и у наредном периоду морамо градити 
и унапређивати. 

„Градска управа издала је каталог о 
социјалним програмима града 
Требиња, којих је укупно уведено 25, 
а три су нова у изради и у тим 
програмима су значајно обухваћене 
борачке категорије. Немогуће је 
ријешити толике нагомилане 
проблеме, увели смо системски рад, 
желимо да препознамо све категорије 
и породице погинулих бораца и 
ратних војних инвалида и ускоро 
ћемо ријешити проблем жена умрлих 
бораца протеклог рата, које немају 
никаква примања, али и многе друге 
проблеме борачких категорија“, 
истакао је Петровић. 
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Претходно је у цркви Светог цара 
Лазара служен помен борцима 
јединице палим у Одбрамбено-
отаџбинском рату, након чега су у 
спомен соби Требињске бригаде 
упаљене свијеће и положено 
цвијеће.Услиједило је свечано 
постројавање бораца, изношење 
ратних застава у кругу некадашње 
касарне „Лука Вукаловић“ и дефиле 
ветерана градским улицама.Дефиле у 
строју зауставио се на централном 
спомен-обиљежју „Браниоцима 
Требиња 1991-1996“, гдје су 
положени вијенци и цвијеће и камен 
темељац за спомен собу.Програм је 
завршен у љетној башти хотела 
„Платани“ ручком и дружењем 
некадашњих сабораца. 

У оквиру обиљежавања 26 година 
Требињске бригаде данас је 
градоначелник Требиња Лука 
Петровић организовао пријем за 
некадашње команданте батаљона, 
бригаде и представнике Градске 
борачке организације. 

Организатор обиљежавања 26 година 
Требињске бригаде је Градске 
борачка организација Требиње. 

Дан Требињске бригаде успомена је 
на 13. јул 1992. године – када је уз 
тешке борбе и пожртвованост бораца, 
одбраном Влаштице, успјешно 
сломљена велика непријатељска 
офанзива. 

20. Јул 2018.  

Џудо камп у Требињу 

У оквиру „Љетне школе спорта“, Град 
Требиње је и ове године угостио 
велики број џудиста који учествују на 
традиционалном џудо кампу. 

Учеснике кампа данас је посјетио 
градоначелник Требиња Лука 
Петровић. 

“Наша Влада и Министарство 
породице, омладине и спорта већ 
скоро двије деценије препознају наш 
град као мјесто које има, можда, и 
најбољу спортску инфраструктуру у 
РС, а која ће ускоро бити употпуњена 
затвореним олимпијским базеном и 
модерним атлетским стадионом”, 
изјавио је градоначелник Петровић 

Он је истакао да је град ове године, 
по први пут, обезбиједио додатна 
финансијска средства за 15 џудиста, 
како би и они били учесници кампа, 
изражавајући захвалност ресорном 
министарству што је препознало 
Требиње као спортски центар 
Републике Српске. 

На кампу учествује више од 250 
џудиста свих узрасних категорија из 
Републике Српске,Србије, Црне Горе, 
Хрватске и Федерације БиХ. 

Промотери овогодишњег џудо кампа 
су најбољи џудисти из 
региона Александар Кукољ (Србија), 
Срђан Мрваљевић (Црна Гора),  
и Лариса Церић (БиХ). 

Џудо камп у Требињу организују 
Министарство породице, омладине и 
спорта Републике Српске, Градска 
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управе Требиње и Џудо клуб 
„Леотар“. 

 21. Јул 2018.  

Почео 61. Фестивал 
фестивалa 

У Требињу је вечерас почео 61. 
Фестивал фестивалa. Фестивал је 
свечано отворио градоначелник 
Требиња Лука Петровић, који је 
поручио да су кључеви града у 
наредних седам дана у рукама 
позоришних протагониста, који ће од 
града направити културну сцену. 

 
Желио бих да на овој сцени 
проговоре све ваше стварности, да 
нам на ову сцену донесете све оне 
дилеме и тегобе с којима се 
суочавате, али и да уз све то 
донесете и умјетничке одговоре и да 
и од овог Фестивала направимо 
изузетан умјетнички пир“, поручио је 
градоначелник Петровић. 

„Наш културни пројекат није само 
самоодржив и виталан, него он има 
много потенцијала на које се није 
могло рачунати, с посебним освртом 
на контакт између културе и 
туризма“, истакао је Петровић. 

Стручни жири 61. Фестивала 
фестивал ради у саставу: редитељ 
Јовица Павић, театролог Снежана 
Кутручки и глумац Небојша 
Кундачина. 

24. Јул 2018.  

Потписан Уговор о 
сарадњи Града Требиња 
и Института за за развој 
младих – КУЛТ 

У просторијама градске 
администрације данас је потписан 
Уговор о сарадњи Града Требиња и 
Института за за развој младих – 
КУЛТ, у чијој реализацији Град 
учествује са 25.000 КМ. 

Планирано је да се у наредном 
периоду распише јавни позив за 
додјелу средстава на који ће моћи да 
се пријаве млади од 18 до 35 година 
који намјеравају да покрену властити 
бизнис, каже замјеник 
градоначелника Требиња Мирко 
Ћурић. 

„Тим уговорима осигурана је подршка 
младим незапосленим особама у доби 
од 18 до 30 година у развоју бизниса 
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микро, малих и средњих предузећа, 
доприносећи на тај начин 
конкурентности локалних економија и 
стварању могућности за 
запошљавање младих као теже 
запошљивих категорија“, каже Ћурић. 

Институт је у мају објавио Јавни 
позив за учешће јединица локалне 
самоуправе у БиХ у програму – 
Подршка младима у развоју бизниса у 
оквиру Предузетничког фонда за 
младе, на који се пријавила 31 
јединица локалне самоуправе из БиХ, 
а изабрано је њих осам: Цазин, 
Требиње, Центар Сарајево, Јајце, 
Модрича, Нови Травник, Стари Град 
Сарајево и Теслић. 

01. Август 2018.  

Микрофин поклонио 
дјечије игралиште 
Требињу 

На радост бројних малишана у оквиру 
Градског парка у Требињу од данас 
постоји нови простор за игру и 
рекреацију дјеце. Новоизграђено 
дјечије игралиште на простору од 300 
квадрата донирала је компанија 
Микрофин у оквиру своје велике 
донаторске акције током које су 
изграђена модерна игралишта у још 4 
града Босне и Херцеговине.У 
присуству великог броја дјеце 
игралиште су свечано отворили 
Мирко Ћурић, замјеник 
градоначелника Требиња и Ненад 
Кандић, шеф филијале 
Микрокредитног друштва „Микрофин“ 
у Требињу. 

Замјеник градоначелника Мирко 
Ћурић захвалио се Микрофину на 
донацији истакавши да се оваквим и 
сличним донацијама шаље врло 
важна порука подршке и сарадње 
приватног и јавног сектора. 

„Мислим да је ово порука и осталим 
организацијама које послују у 
Требињу да подрже овакве пројекте и 
да се оваквим и сличним донацијама 
шаље важна порука подршке и 
сарадње приватног и јавног сектора“ 
истакао је Ћурић. 

Жеља нам је била да дјеци створимо 
што боље услове како би своје 
слободно вријеме проводили у 
природи, у игри и дружењу, 
развијајући тако не само своје 
физичке способности, већ исто тако 
машту и креативност. С друге стране, 
морам нагласити да Микрофин више 
од двадесет година врло успјешно 
послује на подручју ове општине и 
драго ми је што смо управо на овај 
начин имали прилику да се одужимо 
нашим бројним клијентима и 
грађанима Требиња”, истакао је 
Ненад Кандић.Градски парк смјештен 
је у центру Требиња, а због површине 
од  око 28.000 квадратних метара 
сматра се једним од највећих паркова 
на подручују Босне и Херцеговине. 
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Компанија Микрофин је у изградњу 
петог по реду дјечијег игралишта 
уложила 15.000 конвертибилних 
марака, а опремљено је савременим 
реквизитима које чине између осталог 
тобоган, клацкалица, тродијелни 
тунел, љуљашке, кош итд.Од 1997. 
године до данас, Микрофин је 
пласирао више од двије милијарде КМ 
кредита за становништво и привреду, 
задржавши чврсту лидерску позицију 
на тршишту микрофинансија. За 20 
година пословања Микрофин је 
активно допринио развоју заједнице у 
којој послује кроз бројне инвестиције 
у културу, образовање и хуманитарне 
пројекте, подржавших донацијама 

више од 70 школа. 

02. Август 2018.  

Отворен фестивал 
класичне музике „Music 
& More SummerFest 
Trebinje 2018.“ 

 
Интернационални фестивал класичне 
музике „Music & More SummerFest 
Trebinje 2018.“ отворен је вечерас у 
Требињу.Покровитељ и домаћин 
фестивала је Град Требиње, а испред 
Градске управе „Music & More 
SummerFest Trebinje 2018.“ отворио је 

замјеник градоначелника Мирко 
Ћурић који је истакао да је Град 
Требиње, уз подршку градоначелника 
Лука Петровића, са задовољством 
прихватио позив да буде покровитељ 
пројекта који ће својим умјетничким 
квалитетом несумљиво допринијети 
даљем напретку у области културе. 

Ћурић се захвалио организаторки 
фестивала, госпођи Татјани Ранковић, 
која је у дугогодишњем трагању за 
локацијом за реализацију овога 
пројекта препознала град Требиње 
као идеално мјесто за окупљање 
музичара из различитих крајева 
свијета. 

„Сигуран сам да ћете се увјерити да је 
град Требиње отворен град и да је 
мјесто сусрета, дијалога и сарадње. 
Отворен је јер је град који је свјестан 
промјена и поздравља их као као 
прилику за културни раст. Наше 
опредјељење је да градимо будућност 
која подразумијева разумијевање 
другог, уважавање различитости, 
сарадњу на свим пољима рада и 
дјеловања.“, рекао је замјеник Ћурић. 

Фестивал је конципиран у виду 
синтезе  музичких workshoppova, 
семинара и концертних извођења 
дијела класичне музичке умјетности и 
окупља истакнуте педагоге, студенте 
и ученике завршних разреда средњих 
музичких школа, интернационалних 
конзерваторијума и универзитета из 
САД, Источне Азије и Европе. 

Основни циљ овог музичког 
Фестивала је едукација 
ученика/студената музике и развој 
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умјетничке музичке креативности 
кроз класичну музику, са акцентом на 
промоцији и размјени културолошких 
различитости у музичким 
перформансима  младих музичких 
умјетника. 

Фестивал траје до 13. августа 2018. 
године и биће изведено укупно 8 
концерата. 

05. Август 2018.  

Предсједник Српске у 
посјети Требињу: Фонд 
солидарности оправдао 
постојање 

Предсједник Републике Српске 
Милорад Додик  рекао је данас у 
Tребињу да на рачуну Фонда 
содлидарности за лијечење дјеце у 
иностраству има довљно новца да се 
може помоћи сваком обољелом 
дјетету у РС. 

 

Он је приликом посјете породици 
шеснаестомјесечне Софије 
Радовановић, која болује од тумора 
ока, рекао да му је жао што раније 

није формиран Фонд, али му је, у 
сваком случају  драго, да сада људи 
знају да постоји мјесто гдје се могу 
обратити и добити неопходна 
средства. 

У тим тешким тренуцима најважније 
је да се што је могуће брже дође до 
великих зравствених установа, а у 
инсторанству нема интервенција, ако 
се унапријед не плате, што већина 
људи до сада није могла, него су 
организоване различте акције. Овако 
је проблем ријешен, новцем из Фонда 
солидарности се одмах реагује“, 
навео је Предсејдник РС. 

Он је додао да је имао жељу да, када 
први пут дође у Требиње посјети и 
малу Софију, и да му је драго што је 
операција у Швајцарској била 
успјешна. 

Гранодаченик Требиња Лука 
Петровић рекао је, да је примјер мале 
Софије Радовановић показао да Фонд 
солидарности треба да постоји, а не 
да људи у најтежим ситуацијама 
„просе“ и организују различите 
хуманитарне акције. 

Софијина мајка Вукица каже да је 
дјевојчица сада добро, опоравак траје 
планирано и ускоро ће имати 
контролу у Швајцарској. 

Подсјећамо, за лијечење мале Софије 
средстава су обезбиједили Фонд 
здравственог осигурања РС и Фонд 
солидарности за дијагностику и 
лијечење обољења, стања и повреда 
дјеце у иностранству, као и грађани 
својим добровољним прилозима. 
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05. Август 2018.  

Предсједник Додик у 
посјети пчелару 
Љубибратићу

Предсједик Републике Српске 
Милорад  Додик данас је посјетио и 
породицу Љубибратић у селу Љубово, 
гдје се три генерације баве 
пчеларством. 

Предсједник Додик је истакао да је 
посебно задовољство посјетити 
породицу  у којој се три генерације 
баве пчеларством и видјети младог 
човјека који показује интерес за овај 
посао. 

„Ми ћемо учинити све да оваквим 
људима помогнемо на подизању 
квалитета, који може да конкурише  
са најбољим производима, не само у 
региону, него и у свијету“, рекао је 
предсједник Додик. 

Најмлађи пчелар у породици Милорад 
Љубибратић, који је наставио 
породичну традицију каже да је 
задовољан квалитетом меда али и 
условима.„Проширили смо породични 
посао и сада се интезивније бавимо 
пчеларством. Предсједник Додик 
поробао је наш мед и задовољан је 

квалитетом меда, кога ове године има 
у изобиљу“, казао је најмлађи 

Љубибратић. 

06. Август 2018.  

Отворен Фестивал 
медитеранског филма 

 
Додјелом награде “Златни платан” 
глумцима Светлани Цеци Бојковић и 
Мету Јовановском вечерас у 20.30 
часова у Требињу почео је 6. 
Фестивал медитеранског и европског 
филма.Испред Града Требиња, као 
покровитеља ове манифестације, 
фестивал је отворио Зоран 
Милошевић, начелник Одјљења за 
друштвене дјелатности. 

Милошевић је истакао да је Град 
Требиње, уз подршку 
Градоначелника, са задовољством 
прихватио позив организатора да и по 
6. пут буде покровитељ ове 
манифестације. 

„Главни циљ овог фестивала је да 
промовише регионалну и свјетску 
кинематографију, отварајући простор 
за ауторе и филмове који његују 
аутентичан умјетнички сензибилитет“, 
рекао је Милошевић. 
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Први филм приказан на овогодишњем 
фестивалу је “Проклети пас”, 
редитеља Драгана Пешикана, а током 
седам фестивалских дана биће 
приказано 26 филмова из 12 
земаља.Пројекције свих филмова 
биће приказиване на љетној сцени 
Дома младих са почетком у 20.30 
сати.Фестивал медитеранског и 
европског филма организују “Танграм 
центар” из Београда, Алпе Адриа 
културна мрежа и Дома младих 
Требиње, а под покровитељ је Града 
Требиња и Управе за дијаспору 
Републике Србије. 

07. Август 2018.  

Пријем за лауреате 

 
У требињској градској управи данас је 
организован пријем за  Светлану 
Бојковић и Мету Јовановског, 
добитнике овогодишњег „Златног 
платана“, награде Фестивала 
медитеранског филма. 

Замјеник градоначелника Требиња 
Мирко Ћурић је рекао да му је 
посебно драго да је баш у Требињу 
додељена награда великим глумачким 
именима попут Бојковићеве и 
Јованског. 

„Фестивали су веома важни за 
умјетнике, али и за град гдје се 
одржавају и они треба да постоје. То 
је тренутак кад се публика мобилише 
и укључује . То је једна културна 
ињекција за сваки град“, навела је 
Светлана Бојковић. 

Глумац Мето Јовановски, који је по 
први пут у Требињу, је рекао да 
Требињци, вероватно, нису свјесни 
гдје живе, у толико чистом, уређеном 
и мјесту  пуном зеленила и платана. 

„Зато ми је ова награда још дража“, 
 истакао је он. 

Филмски фестивал наставља се 
вечерас на љетној сцени Дома младих 
пројекцијом  краткометражних и 
дугометражних филмова из Хрватске, 
Македоније, Марока и Велике 
Британије. 

Супрузи Небојше Глоговца сутра ће 
бити уручен „Златни платан“ који је 
савјет фестивала постхумно додјелио 
глумцу Небојши Глоговцу, а у Музеју 
Херцеговине биче отворена изложба 

фотографија „Вјечни Небојша“.08.  

Август 2018. 

Изложба „Вјечни 
Небојша“ и додјела 
„Златног платана“ 
супрузи преминулог 

глумца 

Милици Глоговац, супрузи глумца 
Небојше Гоговца вечерас је уручена 
награда „Златни платан“ којом је је 
њен супруг постхумно награђен од 
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Савјета Фестивала медитеранског 
филма, који се по шести пут одржава 
у Требињу. 

„Тужна сам што сам ја та која прима 
награду. Небојша би то урадио са 
неком лежерношћу, лакоћом, љубави. 
Тако је и живио , радио и волио“, 
рекла је Милица додавши да би 
глумац на требињску награду био 
посебно поносан и хвало се њоме. 

Она је истакла да „Златни платан“ 
доказ да му родно Требиње и 
требињски фестивал узвраћају љубав 
и поштовање, коју је Небојша 
изузетно гајио према свом Требињу. 

Прије додјеле награде у Музеју 
Херцеговине отворена је изложба 
награда које је добио Небојша 
Глоговац, под називом „Вјечни 

Небојша“. 

09. Август 2018.  

 

Представљено 
архитектонско рјешење 
за духовни центар у 
Мркоњићима 

 

У Требињу је данас представљен 
пројекат урбанистичко- 
архитектонског рјешења за 

православни духовни центар у 
Мркоњићима, родном селу Светог 
Василија Острошког у Поповом 
пољу.Најбоље архитектонско 
рјешење понудио је требињски 
пројекти биро „Контура“, а за  градњу 
духовног центра Влада Србије 
издовојиће 800 хиљада КМ.  Укупна 
вредност пројектованог комплекса са 
конаком  је око 1.600.000 КМ, а 
простираће се на површини око 800 
метара квадратних. Град ће из буџета 
финансирати израду главног пројекта, 
почетак радова је планиран за 
прољеће наредне године, а градња ће 
трајати две до три године.„Заједно 
ћемо радити у договору са Владом 
Србије и РС, мјештанима Мркоњићима 
и  донаторима који су заинтересовани 
за изградњу овог комплекса. Већ 
имамо донаторе, сав износ новца смо 
обзебедили и  неће нам бити 
потребна додатна буџетска средства“, 
рекао је градоначелник Требиња Лука 
Петровић.Осим изградње конака на 
мјесту сеоске школе и уређења 
објеката  око цркве подигнуте на 
родној кући Светог Василија биће 
урађене и пјешачке стазе, проширени 
паркинзи и прилазни путеви,  а у  уз 
гробно место мајке Светог Василија 
биће урађено посебно место за 

паљење свијећа. 
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13. Август 2018.  

Мини грантови за 42 
пољопривредника 

Индивидуални пољопривредни 
произвођачи са подручја Требиња 
потписали су данас са Аграрним 
фондом уговоре о додјели 
бесповратних подстицајних 
средстава.Укупна вриједност 
средстава, која је обезбиједио Град 
Требиње  износи 50.450 КМ, а уговоре 
су потписала  42 пољопривредника. 

Бесповратна подстицајна средства 
 додијељена су пољопривредним 
произвођачима, без сталног 
запослења, који су задовољили 
критеријуме по јавном позиву, које је 
расписао Аграрни фонд. 

Градоначелник Требиња Лука 
Петровић истакао је да је ово само 
један од програма помоћи 
пољопривредницима. 

„Помоћ и убудуће неће изостати 
уколико пољопривредници буду 
истрајали на проширењу 
пољопривредне производње.  Град 
Требиње жели да има производњу за 
своје потребе, а значајно је и то што 
Требиње претендује да буде носилац 

туризма у Републици Српској, па су 
потребе за домаћим производима 
знатно веће. Ми желимо да имамо 
домаће пољопривредне производе за 
извоз,  а не да увозимо храну, као 
што је то сада случај,“ казао је 
Петровић. 

Како је истакао градоначелник 
Требиња, половина од потписника су 
млади људи, што како је рекао, буди 
наду да имамо квалитетну 
генерацију,  која неће оставити село 
и пољопривреду и како је обећао, 
 они ће имати издашну помоћ у 
наредним годинама.Укупан износ 
појединачних субвенција је  од 1.500 
до 1.750 КМ. 

15. Август 2018.  

Премијерка Цвијановић 
са најмлађима из 
удружења „Бебе“ 

Предсједница Владе РС радну посјету 
Требиње данас је почела дружењем 
са дјецом из Удружења породица са 
проблемима стерилитета 
“Бебе”.Предсједница Удружења 
“Бебе” Снежана Мисита је истакла да 
подршка Владе РС и локалне 
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заједнице значи да је цијела 
Република Српска уз породице које 
имају проблем са стерилитетом, што 
може резултирати само успјехом. 
Мисита је подсјетила да је у 
удружењу 190 породица из 
Херцеговине, да је у протеклих осам и 
по година рођена 81 беба, од којих је 
51 у Требињу.Премијерка 
Српске Жељка Цвијановић је истакла 
да у Српској има више од хиљаду 
беба рођених након бесплатних 
вантјелесних оплодњи.„Говоримо о 
хиљаду и више становника у РС, 
много више одјељења у школама, а 
најважније је да је усрећено хиљаду 
породица“, истакла је она и 
похвалила рад требињског 
удружења.Она је подсјетила да је у 
оквиру мјера подршке Владе РС 
недавно уведена трећа бесплатна 
вантјелесна оплодња, од раније се 
проводи једнократна помоћ за 
новорођенчад, једнократна помоћ за 
треће и четврто дијете, обезбијеђени 
су и бесплатни уџбеници за одликаше 
из вишечланикх породица, а 
однедавно – и матерински додатак од 
405 КМ за све незапослене 
породиље.„Нећемо овдје стати и 
мјере ћемо даље унапређивати са 
локалним заједницама. Кад скупа 
радимо све је могуће и то мора дати 
резултат“, казала је 
Цвијановић.Грaдоначелник 
Требиња Лука Петровић је најавио да 
ће Требиње и даље финансирати 
једну вантјелесну оплодњу, без 
обзира на године, јер је циљ – срећни 
родитељи, потомство и срећна 
породица.„Кад усрећимо једну 
породицу, нећемо имату негативне 
енергије, радићемо, стварати и даље, 

јер заједно можемо све“,поручио је 
Петровић. 

15. Август 2018.  

Предсједник Владе 
Жељка Цвијановић 
посјетила радове на 
изградњи олимпијског 
базена у Требињу 

Премијер Републике Српске Жељка 
Цвијановић завршила је данашњу 
посјету Требињу  обиласком 
градилишта затвореног пливачког 
комплеска на Абазовини, за чију су 
изградњу Хидроелектране на 
Требишњици, одобрењем Владе РС, 
издвојиле око 10 милиона КМ. 

 

„Ово ће бити мјесто које ће у 
Требињу окупљати такмичења и 
различита друга дешавања, оно је и 
шанса за развој спорта и укључивање 
дјеце у спортске активности, а исто 
тако и за развој туризма у којем 
Требиње заиста иде крупним 
корацима напријед“, казала је 
Цвијановићева. 
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Градоначелник Требиња Лука 
Петровић захвалио је Влади што је 
препознала значај овог пројекта и 
дала зелено свјетло за инвестицију 
Хидроелектрана на Требишњици, 
највећу након рата у једну локалну 
заједницу. 

Требињски пливачи и новоформирани 
ватерполо клуб више неће морати да 
путују на зимске припреме и 
такмичења у сусједне градове Херцег 
Нови и Дубровник. Друга важна ствар 
је да ће сва дјеца Херцеговине овдје 
имати могућност да прођу кроз школу 
пливања и у зимским условима“, 
истакао је Петровић. 

Он је додао да ће затворени пливачки 
комплекс у Требињу, са олимпијским 
и помоћним базеном за 
распливавање, имати потенцијал и за 
организацију европских и свјетских 
пливачких такмичења, а биће и више 
од тога – мултифукционалан и, што је 
посебно важно, самоодржив објекат. 

Преко 200 соларних панела смањиће 
трошкове загријавања воде, у оквиру 
комплекса биће и мини мотел, 
теретана и спа центар, шест 
трговачких објеката, као и просторије 
за такмичаре и судије, те трибине за 
500 гледалаца“, појаснио је Петровић. 

Он је казао да ће се као инвеститор 
за помоћне садржаје објекта 
укључити и Град Требиње, који ће 
посредством ЈУ „Базени Требиње“ 
најпосле преузети и газдовати 
цјелокупним комплексом. 

Са захтјевним системом 
климатизације и ПДВ-ом, укупна 
вриједност пројекта, напоменуо је 
Петровић, процијењена је на преко 
13 и по милиона марака. 

17. Август 2018.  

Потписани уговори о 
стипендирању 56 
бруцоша 

Град Требиње ће у наредној 
академској години финансирати 56 
студената, свршених средњошколаца, 
који су  уписали дефицитарне струке 
за град Требиње, а уговор о 
стипендирању данас је потписан у 
градској управи.Градоначелник 
Требиња Лука Петровић потврдио да 
су на факултетима као дефицитарна 
занимања подразумијевају 
архитектура, грађевинарство, 
машинство, електротехника, 
информатика и српски језик и 
књижевност.„Ових шест дјелатности 
нема на евиденцији требињског 
Завода за запошљавање и у том 
смислу смо процијенили да је 
потребно да финансирамо оне 
студенте који су уписали 
дефицитарне струке. Радује нас и то, 
да је од 300 свршених 
средњошколаца,  уговор о 
стипендирању потписало њих 56, од 
чега је 55 уписало државне 
универзитете – Нови Сад, Београд, 
Крагујевац, Истично Сарајево, 
Бањалука и Подрорица“, казао је 
градоначелник Петровић.Владимир  
Дедијер уписао је смјер информатика 
у Новом Саду и сматра да је овај 
програм користан бруцошима, а 
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стипендије ће знатно олакшати 
финансирање родитељима. И Анђела 
Тасовац која је уписала смјер 
енергетика на Факултету за 
производњу и менаџмент у Требињу 
сматра да ће јој стипендија много 
помоћи и захвалила се градској 
управи.Износ стипендије је по 200 KМ 
мјесечно за 10 мјесеци – четири 
мјесеца у 2018. и шест мјесеци у 
2019. години.Бруцошима који су 
остварили  право на ову стипендију 
додјељиваће се стипендија и за другу 
годину студија, под условом да је 
редовно упишу, без објављивања 

новог јавног позива. 

 

17. Август 2018.  

Градоначелник на 
радном састанку са 
новооснованим 
ватрогасним друштвима 

Данас је у просторијама Градске 
управе Града Требиња одржан радни 
састанак коме су присутвовали 
градоначелник Требиња Лука 
Петровић и представници 
новооснованих ватрогасних друштава 
Бјеласница, Јасен-Моско и Зубци.На 
сасатанку је договорен плана рада 

новооснованих ватроганих друштава, 
као и начин координације и 
хијерархија.Градоначелник Петровић 
истакао је да Град Требиње стоји на 
располагању новооснованим 
ватрогасним друштвима у домену у 
коме Град може додатно помоћи рад 
поменутих друштава.Три нова 
ватрогасна друштва за подручја 
руралних мјесних заједница, уз 
постојеће Ватрогасно друштво Ластва 
и Територијалну ватрогасну 
јединицу,  биће ангажована на 
пословима заштите и спасавања у 
пожарима и другим ванредним 

ситуацијама. 

 

18. Август 2018.  

Отворен Сајам меда и 
вина 

Поводом Светог преображења 
Господњег, крсне славе саборног 
храма и града Требиња, данас је у 
требињској градском парку отворен 
Сајам меда и вина, који је окупио 
двадесетак произвођача из 
Херцеговине и са 
Романије.Градоначелник Требиња 
Лука Петровић је рекао да је градска 
управа уложила максималне напоре 
да многе ствари у Требињу буду 
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боље, да се укључи што више људи, 
понуди шанса многима, те да једни 
друге подрже. 

„То је допринијело чему смо 
стремили, а то је мир и јединство у 
Требињу, јер ћемо у миру правити 
најбоље резултате и остваривати 
најбољу комуникацију, а онда ћемо 
имати и чиме да се поносимо“,  
истакао је Петровић. 

Директор требињског Аграрног фонда 
Веселин Дутина је подсјетио да је ово 
једанаести сајам који се организије у 
оквиру преображенских 
свечаности.„И ова манифестација 
показује да се Требиње развија и да 
тежи да буде најпожељнији град за 
живот на западном Балкану“, истакао 

је Дутина. 

 

18. Август 2018.  

Изложба поводом 70 
година од смрти 
Атанасија Поповића 

У оквиру преображенских свечаности 
у галерији Музеја Херцеговине 
вечерас је отворена изложба радова 
Атанасија Поповић – првог академски 
образованог ликовног умјетника из 
Требиња, а поводом седамдесет 
година од његове смрти.Обједињене у 

сликаревом родном мјесту, на 
изложби су представљене 
Поповићеве слике и цртежи – 
портрети, пејсажи, градски мотиви, 
платна социјалне тематике –  из 
фундуса Умјетничке галерије Босне и 
Херцеговине из Сарајева, Умјетничке 
галерије Дубровника, Српске 
православне црквене општине 
Дубровник, као и Музеја Херцеговине 
Требиње, који у сталној поставци 
чува и највећи број умјетничких дјела 
овог знаменитог Требињца.„Ево 
примјера да ни ентитетске ни 
државне границе нису препрека да се 
у култури сарађује, само ако постоји 
добра воља са свих страна и да таква 
сарадња увијек резултира великим 
културним догађајем, какав је овај 
вечерашњи засигурно“, казао је 
отварајући изложбу градоначелник 
Требиња Лука Петровић.Он је 
изразио наду да ће изложба радова 
Атанасија Поповића из ове три 
установе културе бити представљена 
и ликовној публици у Дубровнику и 
Сарајеву. 

 

Изложба је реализована под 
покровитељством Министарства 
просвјете и културе РС и Града 
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Требиња, а требињска публика биће у 
прилици да је погледа до 18. 
септембра. 

19. Август 2018.  

Требиње прославља 
Свето Преображење 
Господње

 

Ломљењем славског колача и 
освјештањем грожђа испред Саборног 
храма Светог Преображења 
Господњег у Требињу, данас је 
настављено обиљежавање славе 
Преображења Господњег, славе овог 
храма и града Требиња.Његово 
преосвештенство епископ ЗХиП 
Григорије поручио је вјерницима у 
Саборном храму Преображења 
Господњег у Требињу да једни друге 
воле и поштују, те да ружно не говоре 
једни другима.“Није добро када један 
другога ружимо, него треба да један 
другога волимо и поштујемо”, рекао је 
владика Григорије у бесједи послије 
Свете архијерејске литургије у 
Саборном храму којом су настављена 
прослава Преображења Господњег, 
славе овог храма и града.Он је 
напоменуо да је Прображење 
Господње празник спасења, 

одобротворења и повратка у 
првобитну љепоту, те је вјерницима 
препоручио да олако не изгубе 
свјетлост из срца коју су данас 
примили. 

Владика Григорије каже да су сви 
људи створени да живе у љепоти, па 
да из тога разлога не смију да је се 
плаше. 

Он је додао да љепоти учи и 
данашњи празник због чега се 
требињски Саборни храм увијек, 
изнова преображава у љепоту, као и 
град Требиње. 

“Није нам добро бити у никаквој 
ружноћи, него увијек у љепоти, јер 
нико не пожели да остане у некој 
ружној кући у којој се сви свађају”, 
рекао је владика Григорије.Током 
Свете литургије обављена је Света 
тајна причешћа, након чега је 
освештано прво овогодишње грожђе 
испред Саборног храма, а потом је 
приређен богат културно-умјетнички 
програм. 
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19. Август 2018.  

Предсједник Републике 
Српске на прослави 
славе града Требиња 

Предсједник Републике Српске 
Милорад  Додик изјавио је вечерас у 
Требињу да су се овај град и људи у 
протекле двије године преобразили и 
да је успјешно реализован низ 
значајних инвестиција и процеса који 
ће обиљежити и повећати његов 
капацитет, снагу и љепоту.„То је, 
свакако, разлог због чега сам овдје, а 
додатни разлог је и тај, јер је наш 
владика Григорије одређен на нову 
дужност и хоћу вечерас да будем са 
њим“, рекао је Додик у Требињу, гдје 
је присуствовао прослави крсне славе 
града Требиња и саборног храма – 
Преображења Господњег.Он је 
нагласио да је владика Григорије 
много учинио за Херцеговину и 
Требиње, те да је са њим радио на 
многим пројектима и док је био 
предсједник Владе, али и као 
предсједник Републике Српске, те да 
су имали воље и снаге да заједничком 
синергијом обезбиједе значајне 
инвестиције за овај град.Предсједник 
Српске је истакао да радо долази на 

овај величанствен дан у Требиње који 
има и симболични, а не само вјерски 
карактер.Додик је вечерас 
присуствовао празничној вечерњој 
служби саборном храму у Требињу. 

19. Август 2018.  

Одржана промоција 
књиге „Американци-
српски добровољци из 
САД (1914-1918)“ 

У оквиру прославе Славе Града 
Требиња и Саборног храма Св. 
Преображења Господњег данас  је  у 
Музеју Херцеговине Требиње 
 одржана промоција књиге др Милана 
Мицића „Американци-српски 
добровољци из САД (1914-1918)“. На 
промоцији су поред аутора 
 учествовали  Јовица Јашин, глумац 
Народног позоришта Тоша Јовановић 
из Зрењанина са „Апотеозом“ Милоша 
Црњанског,  Душан Милићев и Петар 
Бодирога.У музичком дијелу програма 
наступио је  хор “Свети Серафим 
Саровски” из Зрењанина. Водитељ 
промоције је г. Милан Бјелогрлић, 
директор народне библиотеке ”Жарко 
Зрењанин” из Зрењанина.У покушају 
његовања сјећања на славне претке, 
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књигом  Милана Мицића говори се  о 
људима и догађајима који су дио 
националног идентитета, а који су 
маргинализовани и предати забораву. 
У причи од двадесет и пет казивања, 
која су опстала у породичном 
памћењу о српским добровољцима, о 
њиховом подвигу, жртви и судбинама 
садржане су и приче о људима из 
Херцеговине колонизованих у Банату. 

20. Август 2018.  

Концертом на Тргу 
слободе завршена 
прослава крсне славе 
града 

Концертом Александре Радовић 
вечерас је у Требињу завршена 
прослава крсне славе града и 
саборног храма – Светог 
преображења Господњег.На хиљаде 
Требињаца и гостију нашег града на 
Тргу слободе и околним улицама до 
касних ноћних сати пјевало и играло 
уз хитове познатих поп пјевачица 
раскошног гласа.За загријавање пред 
спектакл била је задужена Вања 
Мишић са групом 
„Moondance“.Програм обиљежавања 
крсне славе града и саборног храма 

организовали су Град Требиње и 
Црквена општина Требиње.  

20. Август 2018.  

Почели радови на 
изградњи источне 
обилазнице 

У Требињу су данас званично почели 
радови на источној обилазници града, 
након што је Градска управа послије 
четири године од обуставе радова 
ријешила имовинско – правне односе 
чиме су и стекли услови да се ријеши 
једна од најнеуређенијих приградских 
улица. 

Инвеститор радова чија је вриједност 
900.000 КМ,  дужине око 500 метара 
су Путеви Републике Српске и радиће 
се до тунела, а предвиђено је да све 
буде завршено за 90 дана, а 
најављено је  и раније. 

Градоначелник Требиња Лука 
Петровић је изразио задовољство што 
ће напокон бити ријешена једна од 
најнеуређенијих улица и најгори 
прилаз у требињском насељу , те 
напоменуо да је било врло тешко 
ријешити имовинске односе и да се 
морало приступити измјени пројекта и 



 

25 
 

скраћења шетачких стаза са једне 
стране. 

„Један од пројеката који је стављен у 
план инвестиција за 2018/2019. 
годину јесте и изградња западне 
обилазнице за што је за ову годину 
планирано 700.000 КМ, а остатак 
средстава за сљедећу“, рекао је 
Петровић и напоменуо да је завршена 
пројектна документација и да слиједи 
израда елбората.„У доброј 
комуникцији Владе Републике Српске 
и локалне заједнице као и Путева 
Републике Српске можемо много да 
постигнемо за добробит грађана што 
смо и доказали „, истакао је 
Петровић. 

27. Август 2018.  

За пољопривреднике 35 
пластеника 

У оквиру пројекта подршке 
пољопривредним произвођачима, 
који реализује Агенција за развој 
малих и средњих предузећа, у 
сарадњи са Градом Требиње и 
Аграрним фондом, у градској управи 
данас су потписани уговори о 
додијели 35 пластеника површине 100 
метара квадратних 

 пољопривредницима са подручја 
Требиња. 

Према ријечима градоначелника 
Требиња Луке Петровића, циљ овог и 
осталих пројеката, које градска 
управа реалилузује како би 
унаприједила пољопривреду је 
производња веће количине домаће и 
органске хране и  стварање адекватне 
базе добављача те, у крајњој мјери и 
обезбиједити сигуран откуп и 
адекватну цијену 
производа.„Укључили смо и осам 
инжењера из Аграрног фонда,  који 
ће помоћи у савјетима како 
направити здрав производ и 
обезбиједити неколико жетава у 
нашим пластеницима. Расположени 
смо да и у наредном периоду 
помногнемо ове породице на сваки 
начин“, казао је градоначелник 
Петровић. 

Он је најавио и да ће градска управа 
у наредном периоду набавити машине 
на прераду и паковање воћа и поврћа 
и на тај начин омогућити бољу зараду 
овим породицама. 

„Набавићемо 50 уређаја, за исто 
толико породица које се баве 
искључиво пољопривредом и то ће 
бити јак подстицај за развој 
пољопривредних газдинстава у нашем 
граду“, истакао је он. 

27. Август 2018.  

Град Требиње финансира 
уређењa заједничких 
дијелова зграда 
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Поводом Јавног позива Града 
Требиња за финансирање уређења 
заједничких дијелова зграда и 
стамбено-пословних објеката на 
подручју града данас је у 
просторијама Градске управе одржан 
састанaк представника Града 
Требиња и апликаната .На адрecу 
Градске управе стиглo је укупно  70 
пријава, од којих је у потпуности 
одобрено 60, док је 8 пријава било са 
некомплетном документацијом, a 2 
пријаве дјелимично су 
усвојене.Укупна вриједност радова за 
62 пријаве износи oko 130.000 КМ са 
ПДВ-ом, а односи се на финансирање 
замјене улазних врата, уградњу или 
поправку интерфона, замјену 
заједничких стакала или прозора, 
кречење стубишта, замјену 
поштанских сандучића и дотрајалих 
заједничких инсталација. 

 

Право на учешће у јавном позиву 
имајали су све регистроване 
заједнице етажних власника и 
заједнице које су у процесу 
регистрације. 

Радове ће изводити предузеће 
Радник, које je доставило предмјер 
радова. 

29. Август 2018.  

Први посао за 165 лица 

Kроз пројекат запошљавања Завода 
за запошљавање РС и Града Требиња, 
у нашем граду посао ће добити 165 
особа, истакао је градоначелник Лука 
Петровић на потписивању уговора са 
79  послодаваца из нашег града. 

За овај пројекат обезбјеђено је 
укупно 675.000 марака. 

“Град Требиње паралелно 
републичким институцијама проводи 
програме запошљавања и 
самозапошљавања и ангажовања 
људи у приправничком и 
волонтерском стажу. Активност и 
републичке институције Завода за 
запошљавање и Града Требиња  
допринијело је томе  да је  број 
високообразованих који није имао 
приправнички и волонтерски стаж до 
првог децембра 2016.  године  био 
242, а данас констатујемо да је остало 
око њих 40, који нису одрадили 
приправнички стаж, што не значи да 
неће бити ангажовани у наредних пар 
мјесеци“, истакао је градоначелник 
Петровић и додао да је ова активност 
веома важна и да је треба наставити. 
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Kако наводи, у синергији Завода за 
запошљавање и Градске власти, 
млади људи добијају шансу и добијају 
нова знања, контакте, многа искуства, 
нове васпитно-образовне активности. 

„И друге локалне управе треба да 
искористе своје буџете и да допуне 
оно што није завршио Завод за 
запошљавање. Мислим да смо ми 
овдје у потпуности успјели и да је то 
један од програма које смо 
промовисали и нашим породичним 
програмима гдје желимо да млади 
људи остају у РС, да им се да шанса“, 
казао је он. 

Данашњем састанку са 
послодсавцима присуствовао је и 
директор Завода за запошљавање 
Републике Српске је Мирослав 
Вујичић, који је је истакао да је ово 
примјер гдје локална заједница и 
републичке институције заједно 
сарађују и постижу добре резултате. 

29. Август 2018.  

Састанак Цвијановићеве 
и Брнабићеве у Требињу 

Састанак предсједника влада 
Републике Српске и Србије Жељке 

Цвијановић и Ане Брнабић одржан је 
данас у Требињу. 

Састанак Цвијановићеве и 
Брнабићеве почео је око 11.15 часова 
у кабинету генералног директора 
“Електропривреде Републике 
Српске”.У исто вријеме у згради 
“Електропривреде Републике Српске” 
одржан је и састанак ресорних 
министара из влада Републике Српске 
и Србије.Састанци су претходили 

заједничкој сједници двије влада. 

 

29. Август 2018.  

Петровић – Брнабић: 
Долазак Владе Србије у 
Требиње је велика част 
за град 

Градоначелник Требиња Лука 
Петровић састао се данас у овом 
граду са премијером Србије Аном 
Брнабић, коју је упознао о 
потенцијалима овог града, 
реализованим и планираним 
пројектима.Петровић је нагласио да је 
велика част то што је први пут у 
историји града у Требиње допутовала 
цијела Влада Србије на челу са 
премијером. 
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Он је додао да ће то много значити за 
промоцију ове локалне заједнице 
препознатљиве широм свијета по 
својим туристичким и другим 
потенцијалима. 

Брнабићева се претходно данас у 
Требињу састала са предсједником 
Владе Републике Српске Жељком 
Цвијановић. 

29. Август 2018.  

Свечано отворен вртић 
„Србија“

Предсједнице Влада Србије и 
Републике Српске, Ана Брнабић и 
Жељка Цвијановић и градоначелник 
Требиња Лука Петровић свечано су 
данас отворили вртић „Србија“ у 
Горици.„Захвални смо управо њима 
премијеркама и предсједницима 

Србије и РС, Александру Вучићу и 
Милораду Додику који су нашу 
иницијативу за изградњу вртића 
Србија прихватили и пуплатили 
500.000 еура за овај пројекат. Након 
само неколико мјесеци израде 
пројектне документације, рјешавања 
имовинских односа, провођења 
тендерске процедуре и извођења 
радова, овај вртић у понедјељак 
почиње са радом. Велика нам је част 
да имамо овакав догађај, какав није 
запамтило Требиње“, истакао је 
Петровић.Премијерка РС Жељка 
Цвијановић је изразила задвољство 
што ће овај вртић служити на 
добробит нашим породицама, 
малишанима који ће овдје 
боравити.„Посебно велика захвалност 
предсједницима и Владама Србије и 
РС, што су одлучили да заједно 
радимо, да покажемо нашем народу 
колико смо добри, колико заједно 
доста тога можемо да постигнемо и 
урадимо. И ово је један од 
многобројних пројеката који 
заједнички релизујемо широм РС и 
много више значе од новца који је 
уложен, јер сваки пројекат који 
подржи Србија значи да води рачуна 
о РС“, рекла је 
Цвијановићева.Премијерка Србије Ана 
Брнабић је рекла да је све почело 
2014. године када је Александар 
Вучић постао премијер Србије и 
истакла је да је Србија од 2014. 
године у Српску инвестирала и 
донирала 21.500.000 евра у пројекте 
које су кандидовале локалне 
заједнице.„Ова дјела говоре највише 
о јединству и братству између РС и 
Србије и наставићемо тако“, рекла је 
Бррнабићева.Капацитет вртића је 80 
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мјеста и биће на располагању за све 
узрасте – од јасличког до 
предшколског. 

 

29. Август 2018.  

Премијерке Српске и 
Србије у посјети 
Херцеговачкој кући 

 

Предсједници влада Републике 
Српске и Србије Жељка Цвијановић и 
Ана Брнабић данас су са 
руководством Града Требиња 
посјетилу Херцеговачку кућу у центру 
града.Цвијановићева и Брнабићева су 
дегустирали Херцеговачке 
производе,а највише су им се 
свидјеле смокве и грожђе.Директор 
Аграрног фонда Веселин Дутина их је 
упознао са богатим асортиманом 
домаћих производа и уручио им 

пригодне поклоне. 

03. Септембар 2018.  

Градоначелник пожелио 
добродошлицу 
првачићима 

У свим требињским основним и 
средњим школама јутрос је почела 
настава у новој школској 2018/2019. 
години.У школске клупе данас је по 
први пут у три требињске основне 
школе сјело укупно 272 
првачића.Првачиће у све три основне 
школе јутрос је дочекао 
градоначелник Требиња Лука 
Петровић са делегацијом и пожелио 
им срећу.„Прво сам дошао у О.Ш. 
“Јован Јовановић Змај” коју сам ја 
похађао. Честитам свим првачићима 
успјешан почетак школовања. 
Пожелио сам да стварају нова 
пријатељства, да слушају своје 
учитеље и родитеље и наравно да ће 
и они једног дана, када одрасту, 
водити и овај град и Републику 
Српску. И у том смислу, веома је 
важно да им се посвети пажња, већ 
од ових корака сада“, казао је 
градоначелник Петровић. 
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13. Септембар 2018.  

Отворен Студио два 
Радио Tребиња 

У просторијама Радио Требиња данас 
је градоначелник  Требиња Лука 
Петровић отворио реновирани Студио 
два ове медијске куће. Из градског 
буџета за ову инвестицију 
обезбијеђено је око 70.000 КМ. 

Петровић је запосленима у Радио 
Tребињу пожелио успјешан рад на 
новој опреми и навео да је ријеч о 
технологији посљедње генерације 
која ће омогућити квалитетнији звук, 
лакши рад и већу конкурентност 
једне од најстаријих радио-станица у 
региону. 

“Уложили смо 70.000 КМ за једну 
годину, колико је уложено у 
протеклих 26. То је наш резултат на 
који смо поносни. И у наредном 
периоду ћемо сваку иницијативу 
радника Радио Требиња подржати и 
помоћи да буде реализована”, навео 
је Петровић. 

Он је истакао да је поносан што у овој 
медијској кући, која дјелује при Јавној 
установи Центар за информисање и 

образовање, раде доказани новинари, 
који професионалним радом већ више 
од четири деценије благовремено 
информишу требињску и 
херцеговачку јавност. 

Из Студија 2 биће емитоване све 
уживо емисије овог радија, док ће се 
у постојећем студију убудуће 
монтирати прилози и снимати емисије 
које ће бити накнадно емитоване. 

Радио Требиње основан је 1975. 
године. Тако је “Глас Требиња” у 24. 
години постојања добио достојног 
помоћника у одговорном задатку 
информисања грађана Требиња и 
Херцеговине. Програм емитује на 
фреквенцији 95,9 мегахерца. 

25. Септембар 2018.  

Подијељено још 20 
пчеларских пакета 

Аграрни фонд Града Требиња данас је 
подијелио пчеларске пакете за 20 
пчелара почетника који су чланови 
удружења и јавили су се на јавни 
позив. 

Веселин Дутина, директор Аграрног 
фонда, истиче да је ово осми јавни 
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позив који су расписали ове године за 
помоћ пчеларима. 

„У прољетној сезони смо подијелили 
20 пакета, сада још ових 20, дакле 
укупно 40, за шта је Аграрни фонд и 
Град Требиње издвојио укупно 23.000 
марака”, навео је Дутина . 

Он је рекао да пчеларски комплет 
садржи подњачу, двије коцке, 
рамове, сатне основе, хранилицу и 
поклопац, све што је основа кошнице, 
те да је сваки пчелар добио по пет 
кошница. 

„Аграрни фонд је уз подршку 
градоначелника препознао проблеме 
у пољопривреди и одлучили смо се да 
наредних година више улажемо у тај 
сектор како би кроз развој 
пољопривреде подржали и развој 
туризма“, истакао је Дутина, додајући 
да је њихов циљ да се у требињских 
угоститељским, прехрамбеним и 
другим објектима продају искључиво 
домаћи производи. 

Градоначелник Требиња Лука 
Петровић је пожелио пчеларима 
сретан почетак овог посла истакавши 
да је ово за њих велики подстрек. 

„Ово ће људи користити за своје 
потребе, да се развијају. Они ће у 
Аграрном фонду имати и стручну 
помоћ стручњака, који ће упутити 
наше пчеларе да праве чист и 
квалитетан мед, а већ имамо потврде 
из Италије да је наш мед 
најквалиететнији на Балкану“, 
истакао је Петровић. 

Он је навео да ће ускоро бити 
набављено и неколико 
спацијализованих машина које ће 
паковати херцеговачки мед у мање 
посуде и кесе, а које ће се користити 
у требињским хотелима и 
угоститељским објектима. 

Петровић је додао да ће за неколико 
мјесеци набавити и 50 уређаја за 
паковање свих производа који се на 
природан начин праве у Требињу, 
попут домаћих сокова, џемова, 
смрзнутог воћа и кромпира. 

„Нама је у инетересу да брендирамо 
Требиње са домаћим производима. 
Ово је велика помоћ за развој 
туризма у нашем граду”, навео је 
Петровић. 

Истакао је да ће сваки пројекат који 
Аграрни фонд буде препознао као 
квалитетан у разговору са грађанима, 
Град Требиње финансијски подржати. 

27. Септембар 2018.  

Tребиње први град у 
Републици Српској који 
је добио статус 
туристичког мјеста 

Tребиње је први град у Републици 
Српској који је добио статус 
туристичког мјеста, саопштио је данас 
градоначелник Лука Петровић 
поводом 27. септембра – Свјетског 
дана туризма. 

Он је рекао да је за овај престижни 
статус требало задовољити низ 
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критеријума, што је Tребиње 
успјешно учинило и освојило 170 
бодова иако је било потребно свега 
85. 

 

Петровић је рекао да су тим поводом 
искуства, визију и циљеве у Градској 
управе подијелили са власницима 
ресторана, преноћишта, винарија, 
туристичких агенција, лиценцираним 
водичима, те са представницима 
удружења која су везана за развој 
туризма. 

“Tребињска Tуристичка организација 
напредовала је у сваком погледу и у 
протеклих годину и осам мјесеци 
њени радници су презентовали 
потенцијале Tребиња на чак 17 
сајмова и направили промотивни 
материјал на чак 21 свјетском језику”, 
поручио је Петровић. 

Према његовим ријечима, само 
заједничким радом се може урадити 
много на пољима која ће допринијети 
да Tребиње буде туристички центар 
регије. 

“Хоћемо да искористимо потенцијале 
које имамо у здравој храни, сунцу, 
води, те у садржајима који су 
изражени кроз `Град Сунца`, вјерски 

туризам, ријеку Tребишњицу, Стари 
град, Убла и Бјеласницу”, истакао је 
Петровић. 

27. Септембар 2018.  

Служен парастос војводи 
Видаковићу и 
припадницима Бобанске 
чете

Служењем  парастоса испред 
споменика војводи Неђељку 
Видаковићу, данас су обиљежене 24 
године од погибије команданта 
Бобанске чете Требињске бригаде. 

Парастосу су присуствовали 
градоначелник Лука Петровић, 
замјеник градоначелника Мирко 
Ћурић, припадници некадашње 
Бобанске чете и бројни грађани. 

На Крстовдан – велики хришћански 
празник, 27. септембра 1994. године 
на брду Кисер изнад Борачког језера 
погинули су војвода Неђељко 
Видаковић, мајор Драган 
Слијепчевич, капетан Љубиша 
Поповић, а тешко рањен најмлађи 
борац Требињске бригаде и цијелог 
Херцеговачког корпуса ВРС 
Александар Маслеша, који је 
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преминуо на ВМА у Београду након 
три мјесеца. 

Јединица славног војводе Видаковића 
основана је у селу Шћеница на 
Тројичиндан 1992. године, а након 
Видаковићеве погибије на Борачком 
језеру код Коњица, 1994. године, 
командовање четом је преузео Драган 
Ристић Бели. 

Бобанска чета је бројала око 120 
припадника  и држала линију фронта 
дугу 15 километара, а осим 23 
погинула борца, имали су и више 
десетина рањених. 

Споменик војводи Видаковићу 
подигнут је 2014. а припадницима 
Бобанске чете у селу  Рапти на 
Бобанима 2000. године. 

У цркви у селу Рапти у Бобанима 
јутрос је  служена света  литургија. 

27. Септембар 2018.  

Градоначелник Петровић 
посјетио “СЛ ИАТ“ 

Градоначелник Требиња Лука 
Петровић данас је посјетио 
руководство и производне погоне „СЛ 

Индустрије алата Требиње“ и упознао 
се са актуелним привредним 
тренутком овог производног 
колектива, који готово цјелокупну 
производњу пласира на инострано 
тржиште.„Град Требиње ће ускоро 
помоћи у санацији оборинског канала 
чије воде чак и залазе у погон“, рекао 
је Петровић.Према његовим ријечима, 
неопходно је ријешити и пут за 
прилаз транспортних возила који 
долазе у Индустрију алата, а биће 
обављени и послови у рјешавању 
појединих комуналних проблема у 
близини саме зграде Индустрије 
алата.Захваљујући се на посјети 
генерални директор „СЛ Индустрије 
алата“ Бранка Ратковић је рекла да 
овај привредни колектив са Градом 
Требињем има два споразума о 
запошљавању приправника и 
демобилисаних бораца.„Изузетно сам 
задовољна радом ових младих људи и 
хвала градоначелнику који је изразио 
спремност да се ови проблеми, везани 
за комунална питања, у најскоријем 
року ријеше“, рекла је Бранка 
Ратковић, која је истакла да је 
разумијевање локалне заједнице 
добродошло овом привредном 
колективу, који тренутно има 
запослено 520 радника 

29. Септембар 2018.  

Требиње угостило 
кајакаше региона 

Градоначелник Требиња Лука 
Петровић данас је у нашем граду 
свечано отворио 17. међународну еко 
регату „Требиње 2018“ и прво 
Првенство РС у кајаку и кануу на 
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мирним водама, уз учешће близу 100 
кајакаша и кануиста из десет клубова 
РС, Федерације БиХ, Србије и 
Хрватске.Он је Петру Пантовићу, 
предсједнику Кајак-кану клуба 
„Требишњица“ предао на употребу 
два кајака једносједа, за које је 
средства обезбиједио Град Требиње. 

 

Градоначелник Петровић је захвалио 
Пантовићу и члановима домаћег 
клуба на досадашњем залагању и 
одличним резултатима и истакао 
спремност градске управе за помоћ у 
грантовима из градског буџета и 
опреми и у наредном периоду, 
додајући да ће, уколико данас 
Требињци буду најбољи, Град 
Требиње поклонити домаћем клубу 
кајаке двосједе. 

„Хвала Кајак-кану клубу 
„Требишњица„, Перу Пантовићу и 
његовом сину Вулу, који већ дуго 
година овдје организују и развијају 
овај спорт. Град Требиње је набавио 
два нова кајака једносједа,који ће 
сигурно помоћи да се већи број 
момака и дјевојака укључи у овај 
прилично тежак спорт. Данас се 
одржава и медјународна регата, 
видимо да су наши момци и дјевојке 
спремни да дају допринос регати, то 

је и успјех Требиња и нашег клуба, и 
обавеза је нашег града да и у 
наредном периоду кроз грантове и 
набавку опреме помогне наше 
такмичаре, а ако данас буду најбољи, 
добиће од Града Требиња кајаке 
двосједе“, истакао је Петровић. 

 

 

 

 


