
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 

 
 

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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С А Д Р Ж А Ј: 
 

 Сјећање на Требињце страдале прије 27 година 
 Пријем за предсједника хуманитарног удружења „Одбор за помоћ Косову и Метохији“ 
 Обиљежен Дан ослобођења Требиња у II свјетском рату 

 “Дјечијa недјељa” у градској управи 
 Уручени сертификати за 17 лиценцираних туристичких водича 
 ПОТПИСНИ УГОВОРИ О НОВЧАНОЈ ПОДРШЦИ БУДУЋИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 
 У требињској Гимназији откривен барељеф са ликом Јована Дучића 
 Отворена конференција „Савремени математички проблеми“ 
 Отварeна изложба „КОНТРАПУНКТИ“ 

 Oдржана свечана академија “Код кнеза на балу” 
 Завршене „Дучићеве вечери поезије“ 
 Почео фестивал анимираног филма 
 Делегација Града Требиња у посјети Његовом преосвештенству патријарху Теофилу 

III у Јерусалему 

 Градоначелник Петровић са сарадницима посјетио Комерцијално представништво 
Српске у Израелу 

 Аграрни фонд подијелио сјемена и саднице 
 ГРАДСКА БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОБИЉЕЖИЛА КРСНУ СЛАВУ 
 Научним скупом “Ослобођење Требиња у I Свјетском рату” почела дводневна 

манифестација обиљежавања 100 година од ослобођења града у Првом свјетском 
рату 

 Требиње ускоро постаје центар за обуку ватрогасаца и сервисирање опреме 
 НОВИМ ЦЈЕВОВОДОМ БИЋЕ СМАЊЕНИ ГУБИЦИ НА МРЕЖИ 
 ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА “ХЕРЦЕГОВИНА У ПРВОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ 1914 -1941” И ОДРЖАН 

КОНЦЕРТ ХОРА “ЈЕДИНСТВО” 
 ОДАТА ПОЧАСТ СВИМ ТРЕБИЊСКИМ БОРЦИМА 
 Свечаном академијом “Станите галије царске” завршено обиљежавање 100 година од 

ослобођења Требиња у Првом свјетском рату 
 Обиљежена крсна слава МУП-а 

 АМБАСАДОР ИТАЛИЈЕ У ПОСЈЕТИ ГРАДСKОЈ УПРАВИ ТРЕБИЊЕ 
 OБИЉЕЖЕНИ ДАН И КРСНА СЛАВА ФАКУЛТЕТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ 
 Град Требињe подржао хуманитарну акцију “С љубављу храбрим срцима” – позовите 

1411 

 ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ДОДЈЕЛИ НАМЈЕНСKИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕДУЗЕТНИKЕ И 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА KОЈИ СЕ БАВЕ ДЈЕЛАТНОСТИ СТАРИХ И УМЈЕТНИЧKИХ ЗАНАТА 
И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ 

 Пријем за предсједнике Савјета мјесних заједница и ватрогасна друштва 

 Туристичке мапе у Требињу и на руском језику 
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01. Октобар 2018.  

Пријем за предсједника 
хуманитарног удружења 
„Одбор за помоћ Косову 
и Метохији“ 

 
У просторијама Градскe управe данас је уприличен 
пријем за предсједника хуманитарног удружења 

„Одбор за помоћ Косову и Метохији“, господина 

Милорада Арлова. 

Господин Арлов је овом приликом уручио 
захвалнице Граду Требињу и основним школама у 

нашем граду за учешће у пројекту „Спојимо дјецу 

са Косова и Метохије и Републике Српске“ 

У оквиру тог пројекта у 2017. и 2018. години у 

Требињу је боравило по 50 ученика основних 

школа из општине Звечан, који су седам дана били 

гости код својих вршњака-ученика основних школа 

из Требиња.Изражавајући солидарност  са нашим 

народом на Косову и Метохији, и разумијевајући 

сву тежину свакодневнице коју живе, Град 

Требиње се са задовољством придружио овом 

пројекту, чији је циљ да се дјеци, као најрањивијим 

међу нама, омогући да, упознавањем нове средине, 

дружењем са својим вршњацима, игром и 

разонодом, обогате свој живот новим искуствима и 

новим пријатељствима, те да, у пуном смислу 

ријечи, осјете овај град као свој. 

 

 

 

01. Октобар 2018.  

Сјећање на Требињце 
страдале прије 27 
година 
Полагањем цвијећа на Споменик браниоцима 

Требиња 1991-96, Градска борачка 
организација, Удружење дјеце погинулих 

бораца „Насљеђе“ и Град Требиње одали су 

данас пошту војницима Југословенске народне 
армије, који су првог дана рата на подручју 

требињске општине, на данашњи датум прије 
27 година, страдали у нападу хрватских 

паравојски. 
  

Предсједник Градске борачке организације 

Требиње Перо Мишељић подсјећа  да је 1. 
октобар једна од најтежих и најтужнијих ратних 

прича – у нападу хрватских паравојски само за 
један дан погинуло је 19 војника ЈНА, а међу 

њима и 9 Требињаца. Он додаје да је ријеч о 

припадницима Југословенске народне армије 
различитих националности, која је тада била 

једина легитимна војна формација, те да се све 
догађало на територији тадашње требињске 

општине – на Иваници, гдје је првог дана 
октобра страдало осам и потезу Ускопље – 

Вуковићи гдје је погинуло још 11 војника. 

Он додаје да се сваког 1. октобра одавањем 
поште присјете сабораца погинулих првог дана 

рата, те да је  
цвијеће данас положено и на спомен обиљежје 

погинулим борцима на Хуму. 

  
„Град Требиње никада неће заборавити жртве 

које су пале за одбрану града и њихове 
породице и трудићемо се да се старамо о њима 

у складу са њиховим могућностима“, рекао је 

предсједник Скупштине града Драгослав Бањак. 
  

Цвијеће данас положено и на спомен обиљежје 
погинулим борцима на Хуму. 
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04. Октобар 2018.  

Обиљежен Дан ослобођења 
Требиња у II свјетском рату 

  

Предсједник Скупштине града Требиња 
Драгослав Бањак, представници требињског 
СУБНОР-а,  представници Одјељења за 
борачко–инвалидску заштиту и Социјалистичке 
партије положили су данас цвијеће на 

Споменик погинулим борцима и жртвама 
фашистичког терора у Другом свјетском рату у 
градском парку. 

Цвијеће је положено у знак сјећања на 4. 
октобра 1944. године, када су Десета 
херцеговачка бригада и Друга далматинска 
бригада ослободиле Требиње. 

У  НОР-у активно је учествовало преко 4.500 
бораца из Требиња, од којих је преко 200 
преживјелих носилаца партизанских 
споменица 1941. године , дванаест носилаца 
ордена народног хероја и два народна хероја 
која су рођена у Требињу, а борили се и 
погинули на Косову и у Босни. 

За ослобођење Требиња погинуло је 158 
бораца, док је у току НОР-а широм бивше 
Југославије живот изгубило 819 бораца са 
подручја Требиња, а рат је однио и 874 жртве 
фашистичког терора.

04. Октобар 2018.  

“Дјечијa недјељa” у 
градској управи 

Поводом Дјечије недјеље, у градској управи 
градоначелник Лука Петровић данас је 
уприличио пријем за малишане из нашег 
града, ученике основних школа и дјецу из 
требињских вртића и радионица као и 
Удружења родитеља дјеце и омладине са 
посебним потребама “Сунце нам је 
заједничко”.У оквиру традиционалне манифест 
дјеца су ове седмице посјетила школе, Дом 
пензионера, Удружење “Сунце нам је 
заједничко, као и Дневни центр за стара 
лица.Централни програм Дјечије недјеље у 
Требињу биће одржан сутра у Културном 
центру Требиње, од 10 часова и 30 минута. 

05. Октобар 2018.  

Уручени сертификати за 17 
лиценцираних туристичких 
водича 

 
У просторијама градске администрације 
Требиње данас су градоначелник Требиња 
Лука Петровић и Марко Радић, в.д. директора 
Туристичке организације града Требиња, 
уручили сертификате за 17 туристичких 
водича, који ће свој посао моћи обављати на 
простору цијеле Републике Српске.„Прописи 
јасно налажу да посао туристичког водича на 
подручју цијеле РС могу да обављају 
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лиценцирани туристички водичи и евидентан 
је напредак на провођењу законске регулативе 
у овој области“, каже Марко Радић, в.д. 
директора Туристичке организације града 
Требиња.Према његовим ријечима, постоји 
потреба за туристичким водичима који говоре 
њемачки, шпански и пољски језик, чиме би 
понуда била додатно обогаћена. 
 
08. Октобар 2018.  
 

ПОТПИСНИ УГОВОРИ О 
НОВЧАНОЈ ПОДРШЦИ 
БУДУЋИМ 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 
 

 
Градоначелник Требиња Лука Петровић данас 
је потписао 18 уговора о самозапошљавању са 
будућим предузетницима са подручја Требиња 
који желе да покрену или прошире сопствени 
посао. 
Уговори, чија је укупна вриједност око 100.000 
марака, су потписани са људима који су били 
на Бироу за запошљавање, а одлучили су да 
се самостално баве пољопривредом или неким 
услужним дјелатностима. 
Градоначелник Требиња Лука Петровић је 
истакао да ће Град Требиње и у наредном 
периоду још више помагати предузетничку 
дјелатност. 
„Они су добили различит износ средстава од 
4.000 до 11.000 марака, у зависности која је 
дјелатност у питању. Сви они су одлучили да 
се ‘скину‘ са евиденције Завода за 
запошљавање и да сопственим рукама крену у 
посао, уплаћују дориносе, купују опрему и 
излазе на тржиште. Бићемо им на услузи када 
год им то буде затребало, у било ком 
контексту, и савјетодавно и додатном 

новчаном помоћи, јер нам је циљ да 
предузетнички дух у Требињу буде развијен“, 
истакао је Петровић. 
Он је навео да је овај позив отворен до краја 
године, односно до истека средстава. 
„Имамо средстава и свако ко жели може да 
поднесе пријаву. Средства за ових 18 
предузетника ће бити уплаћена већ сутра. 
Биће исплаћено 65 одсто средстава у овој 
години, а остатак у наредној“, појаснио је 
Петровић. 
Током прошле и у овој години потписано је 
укупно 70 уговора о самозапошљавању. 
 
12. Октобар 2018.  

У требињској Гимназији 
откривен барељеф са ликом 
Јована Дучића 

Барељеф са ликом Јована Дучића украсио је 
хол требињске гимназија која носи име 
великог пјесника. 

Рад академског вајара и редовног професора 
Факултета примењених уметности у Београду 
Драгана Рајшића поклон је Удружења 
Требињаца „Јован Дучић“ из Београда и Града 
Требиња. 

У оквиру традиционалне културне 
манифестације „Дучићеве вечери поезије“ 
барељеф су данас свечано открили 
предсједник Скупштине града Требиња 
Драгослав Бањак и директор требињске 
гимназије Мишо Пешић. 

„Он ће, ако ништа друго, ђаке наше гимназије 
да опомиње да је Дучић јуче био ту међу нама, 
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да је данас са нама и да ће бити сутра – јер је 
овај град кренуо Дучићевим путем, путем 
културе, и данас је већ у ситуацији да и себе и 
градове у окружење доживљава другачије, да 
их види јасније и да је спреман да с њима 
гради нове мостове, чак и оне које су 
историјске околности раздрмале“, истакао је 
Бањак.Након откривања барељефа приређено 
је и већ традиционално дружење пјесника са 
гимназијалцима, на којем су своје стихове 
казивали учесници овогодишњих „Дучићевих 
вечери поезије“ – пјесници Драгомир 
Ћулафић, Војислав Вукотић, Драган Копривица 
и Миомир Јовановић. 
 
12. Октобар 2018.  

Отворена конференција 
„Савремени математички 
проблеми“ 

На Факултету за производњу и менаџмент 
отворена је конференција посвећена 
дугогодишњем професору и утемељивачу 
катедре за математику на Универзитету у 
Источном Сарајеву Миленку Пикули, на којој 
учествује више од 70 професора из Србије, 
Републике Српске, Црне Горе, Русије и Турске, 
а пријављено је више од 50 научних радова. 

Градоначелник Требиња Лука Петровић 
захвалио је декану Факултета за производњу и 
менаџмент Душану Јокановићу, који заједно са 
Друштвом математичара организује ову 
конференцију већ пети пут. 

“Ова метематичка конференција свакако ће 
нам добро доћи. Планирали смо да кроз 
истраживачку станицу направимо секцију за 
математику”, рекао је Петровић. 

Он је истакао да овакви скупови показују да ће 
то бити добра база за истраживачку станицу, 
чије отварање је планирано у Згоњеву, у 
Петровом пољу. 

Петровић је рекао да су овакви скупови 
додатак бројним културним и спортским 
догађајима који се организују у Требињу. 

“Математика је база свих осталих дјелатности 
и с тим у вези важно је да постоје и студентске 
секције на којима студенти могу да чују 
смјернице и упутства”, додао је Петровић. 

Миленко Пикула, професор којем је и 
посвећена конференција, рекао је да је ово 
велики тренутак за њега. 

“Ја сам Херцеговац који је радни вијек провео 
у Сарајеву и Источном Сарјеву. Срце ме је 
везало за Требиње и зато данас са поносом 
присуствујем овој научној конференцији”, 
додао је Пикула. 

Пикула је рекао да је математика захтјевна, 
умна дисциплина. 

“За ових 46 година, колико радим, искусио сам 
и схватио да је математика краљица наука, 
али и ропкиња. Краљица због методе, а 
ропкиња због примјене, јер је сви користе”, 
рекао је Пикула. 

Пикула каже да се математиком могу бавити 
само они који су посебно талентовани и додао 
да је најбоље математичаре сусрео на 
Универзитету Ломоносов. 

Организатори дводневне конференције су 
Друштво математичара Републике Српске, 
Град Требиње, Министарство науке и 
технологије и катедра за математику 
Универзитета у Источном Сарајеву. 
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13. Октобар 2018.  

Отварeна изложба 
„КОНТРАПУНКТИ“ 

У оквиру обиљежавања манифестације 
Дучићеве вечери поезије у Галерији Музеја 
Херцеговине Требиње вечерас је свечано 
отворена изложба, двојице врхунских сликара 
Дада Ђурића и Владимира Величковића, под 
називом „КОНТРАПУНКТИ“. 

Отварајући изложбу, градоначелник Требиња 
Лука Петровић је рекао да изложба радова 
Величковића и Ђурића, уз раније изложбе 
радова Пикаса, Далија и Омчикуса, потврђује 
раније успостављени пројекат кроз који је 
Требиње представљено као град културе. 

„У Требињу, по сваку цијену, морамо да 
избјегнемо осредњост и, иако, са прилично 
танким буџетима, морамо да доведемо 
умјетнике који су представљали, а и данас 
представљају највећа имена ликовне 
умјетности“, истакао је Петровић. 

 

Он је рекао да се Величковић и Ђурић 
доживљавају као људи кроз које је проговорио 
народни геније и чије дјело означава и упућује 
на велики умјетнички капацитет. 

„Имати на једном мјесту Величковића и 
Ђурића значи несуочавати се са 
конформизмом и традиционализмом, него себе 
и своје могућности видјети у једном модерном, 
авангардном контексту, који поставља нова 
питања“, навео је Петровић. 

Петровић је нагласио да међу вечерашњим 
радовима доминира покрет у његовим бројним 
аспектима, који, ако усахне или нестане, 
доводи до питања ‘шта нам остаје?‘. 

13. Октобар 2018.  
  

Oдржана свечана академија 
“Код кнеза на балу” 

 
 
У Културном центру у Требињу вечерас је у 
оквиру 51. “Дучићевих вечери поезије” 
одржана свечана академија “Код кнеза на 
балу”, традиционална светковина стиха 
посвећеног најзнаменитијем Требињцу, 
пјеснику Јовану Дучићу.У поздравној бесједи у 
име домаћина, градоначелник Требиња Лука 
Петровић је истакао да је овај град, 
захваљујући и Дучићу, данас на добром путу 
да у ширим европским оквирима представља 
мјесто које је изазовно и у оквиру културног 
менаџмента изузетно атрактивно и 
конкурентно.Петровић је навео да је концепт, 
који је у развојне планове ставио културу, у 
Требињу примијењен кроз пројекат “Требиње-
град културе”, чиме су оборене све раније тезе 
да се улажући у ту област само губе вријеме, 
новац и развојни темпо.Петровић, који је и 
предсједник Савјета “Дучићевих вечери 
поезије”, истакао је да Требиње кроз културу 
доживљава урбани и туристички развој, што 
доказују чињенице да се води рачуна и о 
најмањем комуналном пројекту, који су 
директна инвестиција у развој и за које 
трошковни параметри не постоје.“Нико са 
сигурнишћу не може да предвиди какав 
развојни темпо можемо да очекујемо у 
наредном периоду, јер су наши капитални 
пројекти у туризму од Требиња направили 
град који је спознао, обликовао и бројним 

https://www.trebinje.rs.ba/author/sladja/
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пословним људима понудио нове могућности и 
још веће изазове”, оцијенио је Петровић. 

Професор Бошко Сувајџић у бесједи је навео 
да Дучићево дјело, па и ове вечери поезије у 
Требињу, представља фино, филигранско 
ткање које једном народу и његовој историји 
обезбјеђује дубину културног памћења. 

Без те дубине културног памћења – нису 
могући ни народ ни његова историја”, поручио 
је Сувајџић.У умјетничком програму свечане 
академије наступили су Хор Академског 
културно-уметничког друштва “Лола” из 
Београда, драмски умјетници Биљана Ђуровић 
и Небојша Кундачина, вокални и солисти 
балета Александра Стаменковић, Снежана 
Берић, Бојана Жегарац и Милан Рус, уз 
клавирску пратњу Невене Живковић и домаћи 
дует Божидар Вучур и Марија Нинковић. 

14. Октобар 2018.  

Завршене „Дучићеве вечери 
поезије“ 

 

Поетско-музичким програмом „На Дучићевом 
путу”, који је вечерас одржан у позоришној 
сали Културног центра у Требињу, завршена је 
манифестација „Дучићеве вечери поезије“. 

Дучићу у част своје стихове казивали су 
пјесници Мирослав Максимовић, Љубивоје 
Ршумовић,Ђорђо Сладоје, Петар Матовић, 
Радмила Лазић, Илија Лакушевић, Власта 
Младеновић, Ђорђе Нешић, Предраг 
Бјелошевић, Миомир Јовановић, Новица 
Ђурић, Олгица Цице, Драгомир Ћуфалић, 
Бошко Сувајџић и Новица Телебак. 

У сценско-музичком програму наступили су хор 
АКУД „Лола“ из Београда, Александра 
Стаменковић, примадона Опере Народног 
позоришта Београд, Биљана Ђуровић, глумица 
београдског Народног позоришта, дует 
Божидар Вучур и Марија Нинковић,вокални 
солиста Снежана Берић, те Невена Живковић у 
клавирској пратњи. 

Покровитељ 51. “Дучићевих вечери поезије” је 
Град Требиње. 

24. Октобар 2018.  

Почео фестивал анимираног 
филма 

У биоскопу Културног центра вечерас је почео 
Међународни фестивал анимираног филма 
Бањалука – Требиње 2018. 

До недјеље, 28. октобра, први пут ће и 
требињска публика, истовремено кад и у 
Бањалуци, сваке вечери од 20 часова моћи да 
погледа одабрана остварења савремене 
свјетске анимације на фестивалу којег 
Асоцијација за визуелне умјетности „Феникс 
арт“ из Бањалуке организује већ једанаести 
пут. 

Фестивал у Требињу почео је ретроспективом 
најбољих анимираних филмова из претходних 
година ове смотре, док ће наредне четири 
вечери бити приказана остварења 
овогодишњег такмичарског програма, у 
блоковима који, зависно од вечери, трају од 60 
до више од 100 минута. 

Ради се о филмови који су за мало старије и 
нису баш сви прилагођени дјеци, а сутра од 12 
часова требињска публика ће имати прилику 
да види и филмове дјечијег такмичарског 
програма. 

Од 517 анимираних филмова из 39 земаља, 
колико је пристигло на конкурс „Феликс арта“, 
селекциона комисија фестивала одабрала 48 
остварења у главни такмичарски програм, док 
је 13 селектовано у дјечији. 
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05. Новембар 2018.  

Делегација Града Требиња у 
посјети Његовом 
преосвештенству 
патријарху Теофилу III у 
Јерусалему 

Градоначелник Требиња Лука Петровић, који с 
делегацијом Града Требиња борави у посјети 
Израелу, састао се данас у Јерусалему с 
Његовим преосвештенством патријархом 
Јерусалема и све Палестине, господином 
Теофилом III.Петровић и Његово 
преосвештенство, у пријатном тону у 
Јерусалемској патријаршији, разговарали су о 
више тема, са жељом да се наши односи 
унаприједе.Патријарх, који је у изузетно 
тешким околностима успио да остане чувар 
светих мјеста у Израелу, градоначелнику 
Требиња пренио је оптимистичну поруку за 
будућност.Градоначелник Требиња изразио је 
жељу да у наредном периоду Његово 
преосвештенство патријарх Теофил посјети 
Републику Српску и Требиње, гдје би био радо 
виђен гост. 

 

 

06. Новембар 2018.  

Градоначелник Петровић са 
сарадницима посјетио 
Комерцијално 
представништво Српске у 
Израелу 

Делегација Требиња предвођена 
градоначелником Луком Петровићем и 
представници Електропривреде Републике 
Српске посјетили су Комерцијално 
представништво Српске у Израелу, гдје је 
истакнута жеља за стварањем што бољих 
услова за међусобну сарадњу два пријатељска 
народа.Разговарано је о више актуелних тема, 
с акцентом на јачању привредне, али и других 
видова сарадње Републике Српске и 
Израела.На састанку је истакнуто да су 
могућности за сарадању отворене, 
првенствено, у области хидроенергетике, 
пољопривреде, туризма – грана које 
представљају окосницу стратегије развоја 
Требиња и цијеле Републике Српске.У оквиру 
посјете Изреалу, Петровић се с делегацијом 
Града Требиња састао у Јерусалиму и с 
Његовим преосвештенством патријархом 
Јерусалима и све Палестине, господином 
Теофилом III. 

07. Новембар 2018.  

Аграрни фонд подијелио 
сјемена и саднице 

Аграрни фонд града Требиња донирао је данас 
сјеменски и садни материјал за 10 
пољопривредних произвођача, који су 
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аплицирали на програм обраде и култивисања 
запуштеног земљишта. Подијељене су саднице 
воћа, сјеме житарица и ђубриво. 

Веселин Дутина, директор Аграрног 
фонда,  подсјетио је да су кроз програм 
привођења земљишта култури, који је 
расписан ове године у мају, за око 60 
заинтересованих корисника најприје плаћени 
трошкови орања, крчења и довођења 
земљишта у стање обрадивости. 

Аграрни фонд се обавезао да овим 
пољопривредницима такође обезбиједи садни 
и сјеменски материјал. 

Дутина напомиње да је вриједност пројекта 
20.000 КМ, које су обезбијеђене из средстава 
Аграрног фонда и буџета Града Требиња. 

Биће подијељено – око 3 тоне сјеменског 
кромипира, 1.000 сјемена озимих сорти 
житарица, око 2 до 3 тоне вјештачког ђубрива 
и 2.000 садница разног воћа. 

У плану је да се ове године обради око 60 
хектара обрађених пољопривредних 
површина, које су већ обрађене 
пољопривредном машином, набављеном у мају 
2018. 

Саднице и сјемена подијељени су оним 
пољопривредницима који у протекле двије 
године нису добили донаторска средства од 
Аграрног фонда. 

Директор Веселин Дутина истиче да је додатна 
повољност за кориснике овог програма 
понуђени откуп свих пољопривредних 
производа које не буду могли да продају на 
слободном тржишту. 

 

08. Новембар 2018.  
  

ГРАДСКА БОРАЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОБИЉЕЖИЛА КРСНУ СЛАВУ 

 
 
Полагањем цвијећа на Споменик браниоцима 

Требиња и поменом погинулим борцима који је 

служен у Цркви Светог цара Лазара, Борачка 

организација Требиње обиљежила је крсну 

славу Борачке организације Републике 

Српске.Предсједник Скупштине града 

Драгослав Бањак рекао је да је ово дан када 

се одаје почаст свим борцима који су у 

пресудним моментима за Републику Српску 

стали у њену одбрану.“Ти борци само су 

чували своје домове, породице, нашу 

традицију и систем вриједности. То је израз 

највећег родољубља и као такав заслужује и 

највеће поштовање”, истакао је Бањак.Цвијеће 

је положено и у Спомен-соби погинулим 

борцима Требињске бригаде. 

 

Петровић је додао да Требиње није 
заборавило своје претке. 

“Споменућу само капелу на Клобуку, коју је 
направио краљ Александар шест година након 
завршетка рата, а ми смо је након толико 
година обновили”,рекао је Петровић. 

Петровић је истакао да су многе генерације 
уткале своје животе у темеље српске државе. 

“Нама остаје као опомена да се сјећамо свих 
погинулих бораца, и да чувамо Републику 
Српску, рекао је Петровић. 

https://www.trebinje.rs.ba/author/sladja/
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Предсједник Скупштине града Драгослав 
Бањак рекао је да ће на скупу бити обрађене 
различите теме. 

“Универзитетски професори и стручни радници 
анализираће војне операције које су се водиле 
на овом простору, али и друштвене и 
политичке околности које су допринијеле да се 
формира Краљевина СХС”, рекао је Бањак. 

Бањак је истакао да ће се највише разговарати 
о жртвама које је поднио српски народ у 
Првом свјетском рату. 

Обиљежавање стогодишњице ослобођења 
Требиња биће настваљено изложбом “ 
Херцеговина у првој Југославији 1914 – 1941”, 
која ће у 18 часова бити отворена у Музеју 
Херцеговине Требиње. У Саборном храму 
Светог преображења Господњег  у 19 часова 
наступиће хор “ Јединство” из Бања Луке. 

12. Новембар 2018.  

Научним скупом 
“Ослобођење Требиња у I 
Свјетском рату” почела 
дводневна манифестација 
обиљежавања 100 година 
од ослобођења града у 
Првом свјетском рату 

Научним скупом “Ослобођење Требиња у 
Првом свјетском рату”, који је отворио  
градоначелник Лука Петровић, почела је 
дводневна манифестација поводом 
ослобођења Требиња у Великом рату. 

Градоначелник Требиња Лука Петровић рекао 
је учесницима скупа  да управо они треба да 
презентују историјске аргументе и 
околностима у којима су се Требињци 
одазвали и дали допринос ослобођењу свог 
града. 

“Надам се да ће након овог научног скупа 
настати и неки документ у којем ће бити 
сачувани сви закључци”, рекао је Петровић. 

Он је захвалио  свима који су именовали 13. 
новембар за Дан ослобођења Требиња. 

“Ово је датум који нас све може окупити на 
једно мјесто, око којег нема спорења и датум 
када су наши преци дали велики допринос 
ослобођењу града, али и цијеле Херцеговине”, 
рекао је Петровић. 

Петровић је додао да Требиње није 
заборавило своје претке. 

“Споменућу само капелу на Клобуку, коју је 
направио краљ Александар шест година након 
завршетка рата, а ми смо је након толико 
година обновили”,рекао је Петровић. 

Петровић је истакао да су многе генерације 
уткале своје животе у темеље српске државе. 

“Нама остаје као опомена да се сјећамо свих 
погинулих бораца, и да чувамо Републику 
Српску, рекао је Петровић. 

Предсједник Скупштине града Драгослав 
Бањак рекао је да ће на скупу бити обрађене 
различите теме. 

“Универзитетски професори и стручни радници 
анализираће војне операције које су се водиле 
на овом простору, али и друштвене и 
политичке околности које су допринијеле да се 
формира Краљевина СХС”, рекао је Бањак. 

Бањак је истакао да ће се највише разговарати 
о жртвама које је поднио српски народ у 
Првом свјетском рату. 

Обиљежавање стогодишњице ослобођења 
Требиња биће настваљено изложбом “ 
Херцеговина у првој Југославији 1914 – 1941”, 
која ће у 18 часова бити отворена у Музеју 
Херцеговине Требиње. У Саборном храму 
Светог преображења Господњег  у 19 часова 
наступиће хор “ Јединство” из Бања Луке. 
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12. Новембар 2018.  

Требиње ускоро постаје 
центар за обуку ватрогасаца 
и сервисирање опреме 

Градоначелник Требиња Лука Петровић, након 
обиласка завршних радова на ваатрогасном 
дому у Засад пољу, најавио је да би Требиње 
ускоро могло постати центра за обуку свих 
кадрова који су посвећени рјешавању 
ванредних ситуација. 

 

“Центар ће бити својеврсна помоћ цијелом 
овом региону. Пожари, који су нас ове године, 
срећом, заобишли, дају нам за право да 
оформимо овај центар међу првима у Српској”, 
рекао је Петровић. 

У нови ватрогасни дом из градског буџета 
издвојено је око 1.400.000 КМ. 

 

Градоначелник Требиња најавио је да ће се 
успоставити још боља сарадња са Јединицом 
за ванредне ситуације Републике Србије, док у 
Требињу већ има заинтересованих лица за 
мастер студиј “Управљање безбједносним 
ризицима природних катастрофа” на 
Факултету за безбједносних наука у Бањалуци. 

Требињски ватрогасци ускоро ће добили 
савремени дом који тадовољава све стандарде 
и који ће помоћи да се унаприједити рад 
ватрогасаца. У току је и расписивање тендер 
за ново возило за које је Ватрогасни савез 
издвојио 300.000, а Град Требиње 20.000 КМ. 

12. Новембар 2018.  

НОВИМ ЦЈЕВОВОДОМ БИЋЕ 
СМАЊЕНИ ГУБИЦИ НА 
МРЕЖИ 

Градоначелник Требиња Лука Петровић 
изјавио је данас да је новоизграђеним 
цјевоводом, дужине 4,3 километра, омогућено 
боље водоснабдијевање требињских насеља 
Мостаћи и Засад, те да ће бити смањени 
губици на мрежи. 

Петровић је данас током посјете ове локације 
напоменуо да се након изградње “Града сунца” 
јавила потреба за новим цјевоводом. 

“Стављена је цијев таквог попречног пресјека 
која може да задовољи сва насеља зонинг-
плана Ново Требиње. Али, већ смо 
блиндирали цијев која иде према Засаду, тако 
да ће ово насеље, као и Мостаћи, имати много 
већи притисак”, рекао је Петровић. 

Он је нагласио да наредних 30 година неће 
бити потребна никаква реконструкција овог 
цјевовода. 

Петровић је додао да ће у наредној фази 
развоја водоводног система бити изграђен и 
резервоар у Мостаћима, који ће омогућити да 
вода слободним падом тече према Поповом 
пољу. 
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“На овај начин желимо да покажемо да ћемо и 
даље улагати у села, посебно због свих људи 
који живе тамо”, рекао је Петровић. 

Директор предузећа “Водовод” Спасоје 
Радовић рекао је да је у љетњем периоду 
често долазило до прекида у 
водоснабдијевању у насељима Мостаћи и 
Засад. 

“Изградњом новог цјевовода коначно су 
ријешени ти проблеми”, рекао је Радовић. 

Изградњу новог цјевовода, који је пуштен у 
функцију прије седам дана, финансирао је 
град Требиње са 950.000 КМ. 

 

Градоначелник Требиња Лука Петровић 
посјетио је и нови Ватрогасни дом, чија 
изградња је завршена, а који ће бити у 
функцији почетком наредне године 

12. Новембар 2018.  

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 
“ХЕРЦЕГОВИНА У ПРВОЈ 
ЈУГОСЛАВИЈИ 1914 -1941” И 
ОДРЖАН КОНЦЕРТ ХОРА 
“ЈЕДИНСТВО” 

Изложба “Херцеговина у првој Југославији 
1914-1941” отворена је вечерас у Музеју 
Херцеговине у Требињу, у склопу 
обиљежавања вијека од ослобођења града у 
Првом свјетском рату. 

Аутор изложбе Зоран Мијановић рекао је да 
изложба, која ће бити отворена до краја 
новембра, приказује све оно што је било битно 
у том периоду и улогу Херцеговине у тада већ 
великој Југославији. 

Он је истакао да је изложба подијељена у 
неколико цјелина. 

“Један дио односи се на друштвено-политичке 
прилике, затим дио који је посвећен структури 
становништва, те привреди, саобраћају, 
просвјети, спорту и здравству”, рекао је 
Мијановић. 

Он је објаснио да су изложена документа из 
Архива Херцеговачко-неретванског кантона, 
пошто је шездесетих година прошлог вијека 
ова грађа предата Архиву Мостар. 

Међу изложеним експонатима налази се и 
барјак из Великог рата који у Требиње донио 
Саво Вуковић са Солунског фронта. 

“Мој дјед оставио је тај барјак у цркви у 
Загори, одакле је пренесен у Саборни храм у 
Требињу, гдје је увијек стајао на почасном 
мјесту поред владичанске столице”, рекао је 
унук Саве Вујадин Вуковић. 

Барјак је рестауриран у Београду 2016. године 
и од вечерас ће бити и дио сталне поставке 
Музеја Херцеговине. 

У Саборном храму Светог преображења 
Господњег вечерас je наступити хор 
“Јединство” из Бањалуке. 

Дводневна манифестација поводом 
ослобођења Тебиња биће настављена сутра 
свечаном сједницом Скупштине града у 11.00 
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часова у Културном центру у којем ће бити 
одржана и свечана академија “Стојте, галије 
царске”. 

13. Новембар 2018.  

ОДАТА ПОЧАСТ СВИМ 
ТРЕБИЊСКИМ БОРЦИМА 

Након свечане сједнице Скупштине града 
Требиња, која је одржана поводом 100 година 
од ослобођења Требиња у Великом рату, 
служен је помен и положено цвијеће на 
споменик Херојима за слободу, посвећеном 
ослободиоцима Требиња у Првом свјетском 
рату, гдје је уприличен и пригодан програм. 

 

Вијенце на Споменик борцима за слободу из 
Првог свјетског рата положиле су делегација 
локалног парламента и градске управе, а 
претходно је служен и помен. 

Цвијеће је раније положено и на друга спомен 
обиљежја ослободилачких ратова. 

 
 
 
 

13. Новембар 2018.  
 

Свечаном академијом 
“Станите галије царске” 
завршено обиљежавање 
100 година од ослобођења 
Требиња у Првом свјетском 
рату 
 
Никола Селаковић, изасланик предсједника 
Србије Александра Вучића, рекао је вечерас у 
Требињу да је оно што је Вучић до сада 
учинио за тај град само почетак помоћи коју 
ће Србија да упути цијелој Републици 
Српској.Селаковић, који је у Вучићево име 
преузео највеће признање града Требиња – 
титулу почасног грађанина, на свечаној 
академији поводом обиљежавања вијека 
ослобођења тог града у Првом свјетском рату 
рекао је да се Србија према БиХ односи 
принципијелно, а да Републику Српску воли, 
што показује на сваком кораку. 

“То је показано и приликом посјете 
предсједника Вучића Требињу, а и сада када 
сам ја овдје лијепим поводом. Стогодишњица 
ослобођења града свакако је лијеп повод, као 
и ово престижно признање”, рекао је 
Селаковић. 

 

Он је истакао да је Херцеговина једна од 
постојбина српског рода. 

“Ово је постојбина Светог Саве који је овим 
простором владао и Светог Василија 
Острошког, али и многих других знаменитих 
личности, попут Јована Дучића, али и великих 
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јунака који су повели устанике у борбу за 
слободу”, рекао је Селаковић. 

Он је додао да је Србија након великих 
искушења данас на добром путу. 

“Ипак, тај привредни напредак, уколико није 
праћен и културним и друштвеним, стерилан је 
и безвриједан”, рекао је Селаковић. 

Градоначелник Требиња Лука Петровић рекао 
је да је одлука да предсједнику Србије 
Александру Вучићу буде додијељено признање 
почасног грађанина Требиња више него јасна. 

“Вучић је ово признање заслужио својим 
дјелима, затим је дошао у посјету нашем 
граду, када је отворена и конзуларна 
канцеларија Републике Србије, што је посебна 
част за све нас у Херцеговини и у Републици 
Српској”, додао је Петровић. 

Петровић је истакао да је Херцеговина дала 
велики допринос у одбрани српског народа у 
Првом свјетском рату. 

“Ми се држимо као рођена браћа, тако да ми 
немамо граница између Републике Српске и 
Србије”, рекао је Петровић. 

Министар рада и борачко-инвалидске заштите 
Републике Српске Миленко Савановић рекао је 
да велики догађаји праве историју. 

“Нажалост, српски народ је у тим догађајима 
много страдао. И Велики рат је кобан за 
српски народ. Гледано по броју становника, 
које је изгубила, Србија је највише страдала”, 
рекао је Савановић. 

Савановић је истакао да је то пројекат који је 
осмишљен 1878. године да Срба западно од 
Дрине не треба да буде, у чему су учествовали 
и идеолози Римокатоличке цркве.У културно-
умјетничком програму академије наступили су 
хор “Јединство” из Бањалуке, драмски 
умјетници Лепомир Ивковић, Весна 
Паштровић, Вицо Дардић и Бошко Пулетић из 
Београда, првак Опере Народног позоришта из 
Београда Драгутин Матић, солиста Марија 
Нинковић, пијаниста Бобо Вучур и пјевачка 
група “Нагоркиње” Требиње.Свечаном 
академијом завршена је дводневна 

манифестација посвећена обиљежавању 
вијека ослобођења Требиња у Првом свјетском 
рату. 

 

20. Новембар 2018.  

Обиљежена крсна слава 
МУП-а 

У 
Полицијској управи Требиње данас је 
обиљежена крсна слава Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске – 
Свети архангел Михаило. 

Епископ Димитрије у пригодној бесједи након 
оброде ломљења славског колача је истакао 
да свака права љубав, слава, и радаост у 
животу почивају на жртви. 

„Тако и ми данас овдје стојимо на њиховој 
жртви и читав овај свијет стоји на жртви 
господњој. И тако и у нашем животу и вашем 
колективу потребне су увијек мале жртве, како 
би све функционисало како треба и да би 
једни друге покривали у ономе што несвједно 
гријешимо“, казао је епископ Димитрије. 

Честитајући крсну славу Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске – 
Светог архангела Михаила, начелник 
Полицијске управе Требиње Жарко Лакета 
истакао је да се данас сјећамо свих оних 
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погинулих припадника полиције.Досадашњи 
градоначелник Требиња Лука Петровић, који 
је данас преузео дужност в.д.генералног 
директроа ЕРС поручио је да сви треба да 
остављамо добра дјела на понос будућим 
генерацијама. 

„Будимо људи, са добром комуникацијом, 
немојмо бити сујетни, да направимо 
стабилније Требиње,  Херцеговину и РС“, 
рекао је Петровић на обиљежавању крсне 
славе МУП-а РС. 

Обиљежавању крсне славе Светог архангела 
Михаила присуствововали су и начелници 
источнохерцеговачких општина, те велики 
број гостију. 

24. Новембар 2018.  

АМБАСАДОР ИТАЛИЈЕ У 
ПОСЈЕТИ ГРАДСKОЈ УПРАВИ 
ТРЕБИЊЕ 

Амбасадор Италије у БиХ Ницола Минаси 
данас је посјетио Град Требиње и разговарао 
са замјеником градоначелника Требиња 
Мирком Ћурићем и његовим 
сарадницима.Основна тема разговора била је 
будућа сарадња у развоју образовања, 
привреде и туризма. 
Имајући у виду да се у Требињу осјећа мирис 
Медитерана сарадња између овага дијела 
Херцеговине и одређених области у Италији 
била би пожељна и лако остварљива . 

Једна од сфера која је интересанта за сарадњу 
свакако је туризам, а од данашњег састанка 
очекује се да уроди једном посјетом 
привредника из Италије, који ће покушати да 
понуде своје одређене услуге, како би се 
сарадња остварила и на привредном плану. 

Амбасадор Италије у БиХ њ.е. Ницола Минаси 
се захвалио замјенику начелнику Требиња на 
пријему и изразио наду да ће у будућности 
имати прилику да боље упозна овај град по 
питању могућности повезивања и 
инвестирања. 

Поводом “Седмице италијанске кухиње” 
организовани су бројни догађаји по цијелој 
БиХ – у Бањалуци, Мостару, Сарaјеву, Тузли , 
Зеници, али и у Требињу.Kулинарски догађај у 
Требињу оранизовали су „SLOW FOOD“ 
Требиње и Град Требиње, а седмица 
италијанске кухиње реализована је у сарадњи 
са Центром средњих школа из Требиња и 
Основном школом „Свети Сава“ из Љубиња, 
који су извели представу „Амићи“. 

 

17. Децембар 2018.  

OБИЉЕЖЕНИ ДАН И КРСНА 
СЛАВА ФАКУЛТЕТА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ И 
МЕНАЏМЕНТ 

Требињски Факултет за производњу и 
менаџмент Универзитета у Источном Сарајеву 
обиљежио је данас крсну славу – Преподобног 
Јована Дамаскина, те Дан факултета и 23 
године од оснивања ове високообразовне 
установе. 

Декан Факултета за производњу и менаџмент 
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Душан Јокановић рекао је да је за протекле 23 
године ова образовна установа постала 
препознатљива на академском небу Републике 
Српске и региона. 

“У претходном периоду сачували смо висок 
ниво квалитета наставног процеса и подигли 
квалитет научноистраживачког рада на вишу 
коту. Посебно бих апострофирао улазак 
студената, током студирања, у привредне 
токове и рјешавање многих привредних 
проблема кроз њихову практичну наставу”, 
навео је Јокановић. 

Вршилац дужности градоначелника Требиња 
Мирко Ћурић пожелио је свим запосленим на 
овом факултету да и даље буду носиоци 
развоја високог образовања у Херцеговини. 

“Факултет за производњу и менаџмент 
израстао је у респектабилну установу. Откад 
постоји овај факултет је дао допринос, не само 
образовању младих, него и развоју Требиња”, 
нагласио је Ћурић. 

Он је захвалио свим професорима, али и 
младима који су се одлучили да диплому 
високог образовања стекну управо у Требињу. 

“Градска управа увијек је препознавала 
важност ове установе, а није изостала ни 
помоћ Владе Републике Српске. Посљедње 
двије године издвојили смо значајна средства, 
а увели смо и стипендије за дефицитарна 
занимања. Зато сада имамо добро опремљен 
факултет и добре услове за рад”, указао је 
Ћурић. 

23. Децембар 2018.  

 Град Требињe подржао 
хуманитарну акцију “С 
љубављу храбрим срцима” – 
позовите 1411 

Под покровитељством предсједнице Републике 
Српске Жељке Цвијановић, у Kултурном 
центру Бански двор у Бањалуци у току је 
донаторско вече у оквиру хуманитарне акције 
“С љубављу храбрим срцима”. 

 

 

Донаторској вечери присуствује и 
представници града Требиња- замјеник 
градоначелника Мирко Ћурић, генерални 
директор ЕПРС Лука Петровић, предсједника 
Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске Владислав Владичић, директор ХЕТ-а 
Гордан Мисељић, директор Болнице Требиње 
Борислва Грубач и привредник Радован Вукоје. 

Град Требиње пјесмом су представиле Софија 
Брборић и Ања Ђурић. Пјесмом којом су 
наступиле заједно на “Ђурђевданском 
фестивалу” ове двије ђевојчице дале су свој 
допринос у хуманитарној акцији “С љубављу 
храбрим срцима”. 

Прикупљена средства са донаторске вечери 
биће искориштена за набавку роботике за 
опоравак дјеце са поремећајима кретања. 

26. Децембар 2018.  

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О 
ДОДЈЕЛИ НАМЈЕНСKИХ 
СРЕДСТАВА ЗА 
ПРЕДУЗЕТНИKЕ И 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА KОЈИ 
СЕ БАВЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
СТАРИХ И УМЈЕТНИЧKИХ 
ЗАНАТА И ДОМАЋЕ 
РАДИНОСТИ 

У оквиру пројекта “Нове перспективе туризма 
у Требињу”, који проводи Агенција за развој 
малих и средњих предузећа Града Требиња, а 
финансира Министарство трговине и туризма 
Републике Српске, директор “Агенције” 
Дражен Бошковић, данас је у просторијама 
“Агенције” потписао уговоре о додјели 

https://www.trebinje.rs.ba/author/sladja/
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намјенских средстава за предузетнике и 
удружења грађана који се баве дјелатности 
старих и умјетничких заната и домаће 
радиности.Право на додјелу бесповратних 
намјенских средстава, по основу претходно 
расписаног јавног позива, остварили су 
самостални предузетници “Арт Шпаиз” и 
“Алпреса”, као и Удружење жена 
Васила.Представници субјеката којима су 
одобрена средства истакли су да ће им ова 
средства значити много, у смислу оснаживања 
постојећих капацитета, ширења производног 
асортимана, те да могу допринијети додатном 
ангажовању радне снаге. Kроз овај пројекат, 
претходно су организоване радионице из 
области “Развој пословног модела”, а биће 
креирана брошура са промотивним и 
едукативним садржајем у сврху снажније 
промоције и популаризације дјелатности 
старих и умјетничких заната и домаће 
радиности. 

26. Децембар 2018.  

Пријем за предсједнике 
Савјета мјесних заједница и 
ватрогасна друштва 

Данас је у просторијама Градске управе 
уприличен пријем за предсједнике Савјета 
мјесних заједница и ватрогасна друштва 
поводом успјешно завршене пословне 2018. 
године.„Имајући у виду бројне социјалне 
програме и пројекте капиталних инвестиција 
које је Град Требиње покренуо у 2018. година 
можемо рећи да је за нас ова година била 
успјешна. Очекујемо да ће 2019. година бити 
још боља, а на нама је да радимо да тако и 
буде. Сви социјални програми, који су 
покренути у години која је на измаку, 
наставиће се и у наредној години, а планирамо 
наставак капиталних инвестиција и покретање 

нових“  изјавио је Мирко Ћурић, замјеник 
градоначелника градоначелник Требиња  на 
пријему поводом предстојећих празника. 

 

29. Децембар 2018.  

Туристичке мапе у Требињу 
и на руском језику 

Туристичка организација Града Требиња увела 
је данас још једну новину на двије мапе коју 
користе бројни туристи који током године 
посјећују Требиње. 

На мапи код Херцеговачке Грачанице и 
споменика Јовану Дучићу, поред српског и 
енглеског туристима је од данас на 
располагању и руски језик. 

Уз позив на незабораван дочек Нове године у 
Требињу Туристичка организација Града 
Требиња жели Вам срећне предстојеће 
празнике! 


