
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
С А Д Р Ж А Ј: 

 
 
 
 
 
 

 
1. ВЕЛИKИ БРОЈ ТРЕБИЊАЦА НОВУ ГОДИНУ ДОЧЕKАО УЗ ЏЕНАНА 

2. У ТРЕБИЊСКОМ ПОРОДИЛИШТУ У ТРИ САТА  РОЂЕНЕ ТРИ 
БЕБЕ 

3. СРЕЋАН БАДЊИ ДАН И БОЖИЋ 
4. ОБАВЉЕНО НАЛАГАЊЕ БАДЊАКА НА ТРГУ СЛОБОДЕ 

5. ВЛАДИКЕ ДИМИТРИЈЕ И АТАНАСИЈЕ СЛУЖИЛИ ЛИТУРГИЈУ У 
САБОРНОМ ХРАМУ 

6. НАЈБОЉИ СТУДЕНТИ НА ПРИЈЕМУ У ГРАДСKОЈ УПРАВИ 
7. ПОЛАГАЊЕМ ЦВИЈЕЋА ПОЧЕЛО ОБИЉЕЖАВАЊЕ 9. ЈАНУАРА 
8. КОЛОНА АУТОМОБИЛА СА ЗАСТАВАМА ПРОШЛА ГРАДСКИМ 

УЛИЦАМА 
9. ВАТРОМЕТОМ ЗАВРШЕНО ОБИЉЕЖАВАЊЕ 9. ЈАНУАРА 

10. ЧЕСТИТKА ПОВОДОМ ПРАВОСЛАВНЕ НОВЕ ГОДИНЕ



 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:grad@trebinje.rs.ba
https://www.trebinje.rs.ba/


__________________________________________________________________________________________________ 

4 
 

 
01 Јануар 2019. 

ВЕЛИKИ БРОЈ ТРЕБИЊАЦА НОВУ ГОДИНУ ДОЧЕKАО УЗ 
ЏЕНАНА 

Велики број наших суграђана дочекао је 
ноћас нову 2019. годину на платоу испод 
требињских платана – уз концерт Џенана 

Лончаревића. 

 

Башта под платанима и околне улице били 
су препуни углавном млађих Требињаца и 

гостију нашег града, жељних добре забаве 
на отвореном.Упркос тек којем степену 
изнад нуле и повременом вјетру, у 
новогодишњој ноћи празнично 
расположење било је јаче од зиме – а 
Џенанови хитови и његове обраде екс-ју 
стандарда поп-рок и народне музике брзо је 
загријали дланове Требињаца, који су са 
регионално популарним извођачем пјевали 
и играли до касно иза поноћи. 

Дочек Нове године на отвореном 
организовала је Градска управа. 

 

 

 
03. Јануар 2019. 

У требињском породилишту у три сата  рођене три бебе 

У требињском породилишту данас су рођена 
три дјечака. 

Првог дјечака на свијет је донијела Оксана 
Kашиковић, а мали Јаков, као прва рођена 
беба у 2019. години, од градске управе је 
дарован златником са ликом Светог 
Василија Острошког и грбом Требиња. 

Оксана каже да мали Јаков има четири 
килограма, да пород није био тежак, те да 
старија браћа једва чекају да им брат дође 
кући. 

Она се захвалила градској управи на дару и 
пожељела што више беба у овој години. 

Према ријечима замјеника градоначелника 
Мирка Ћурића градска управа настоји да 
реализује различите пројекте како би 
оснажила породицу. 

-За свако новорођенче градска управа 
издваја од 150 до 2400 KМ. Раније је била 
пракса да све бебе добију исти износ, али у 
разговору са породицама одлучили смо да 
тамо гђе су родитељи незапослени дајемо 
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највиши износ, који ће породици 
новорођенчета нешто значити. 
Стимулишемо и брачне парове од којих 
један партнер има преко 38 година, а први 
пут ступају у брак. Подстицаје добијају сви 
парови, а уколико су незапослени добијају 
12 хиљада KМ у 18 рата. Тако смо од краја 
2017. године, када је започет овај програм, 
добили 18 брачних парова који су користили 
ночане подстицаје градске управе. У овој 
години смо планирали 90 хиљада KМ за ове 
намене- истакао је Ћурић. 

 Он је подсјетио да је расписан и позив за 
одабир извођача за изградњу зграде за 
младе брачне парове, те да би у марту 
могла да почне градња овог објекта. 

Према ријечима др Данијеле Петровић 
Попадић, дежурног гинеколога, данас су 

обављена два природна порода и један 
царски рез, што је добар почетак године. 

-Лани је рођено 309 беба, што је тридестак 
беба мање него 2017. години. – истакла је 
она. 

В.д. директора требињске Болнице Љубица 
Миљановић каже да је жеља свих 
запослених да се повећа наталитет како у 
Требињу, тако у цијелој РС. 

-Медицинска помоћ мајкама и бебама је 
пружена стручно и адекватно. Настојаћемо 
да и даље усавршавамо услуге и 
побољшавамо услове рада у болници. – 
истакла је она. 

Др Миљановић је најавила да ће ове године 
и у требињском породилишту бити уведена 
епидурална анестезија за безболни порођај.

03. Јануар 2019. 

СРЕЋАН БАДЊИ ДАН И БОЖИЋ 

 

Епископу Захумско-Херцеговачком и 
Приморском Димитрију, монаштву и 
свештенству Епархије Захумско-
Херцеговачке и Приморске и свим 
вјерницима православне вјероисповијести 
честитамо Бадњи дан и најрадоснији 
хришћански празник Божић.  

Желимо да празник обиљежите у миру, 
срећи и здрављу окружени најмилијима. 

Мир Божији, Христос се роди! 

Предсједник Скупштине 

       Драгослав Бањак   

Замјеник Градоначелника 

          Мирко Ћурић  

Потпредсједник Скупштине 

          Бојан Шапурић 
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06. Јануар 2019. 

ОБАВЉЕНО НАЛАГАЊЕ БАДЊАКА НА ТРГУ СЛОБОДЕ

Традиционално налагање бадњака 
обављено је вечерас на требињском Тргу 
слободу. 

Налагању бадњака претходило је празнично 
Вечерње богослужење у Саборном храму 
Светог Преображења Господњег у Требињу. 

Старјешина Саборног храма Младен 
Жуловић рекао је да Божић представља 
тајну када је Бог изашао из наручја Очевог, 
дошао међу људе и постао човјек. 

“Бог који је створио све постао је један од 
нас. А постао је човјек да би нас све учинио 
да будемо као он”, рекао је Жуловић. 

Жуловић је позвао вјернике, али и 
политичаре, да сачувају мир. 

Вршилац дужности градоначелника 
Требиња Мирко Ћурић подравио је 
окупљене вјернике традиционалним 
поздравом “Мир Божији – Христос се роди”. 

Он је поручио грађанима да буду сложнији 
и да се укључе у све токове који доносе 
добро Требињу. 

“Кључ од градске администрације у вашим 
је рукама”, рекао је Ћурић. 

Бројни вјерници, међу којима и дјеца, 
присуствовали су налагању бадњака упркос 
ниским температурама. 

07. Јануар 2019. 

ВЛАДИКЕ ДИМИТРИЈЕ И АТАНАСИЈЕ СЛУЖИЛИ 
ЛИТУРГИЈУ У САБОРНОМ ХРАМУ 

Његово преосвештенство епископ захумско-
херцеговачки и приморски Димитрије и 
умировљени владика Атанасије служили су 
јутрос, на Божић, Свету архијерејску 
литургију у Саборном храму Светог 
Преображења Господњег у Требињу, са 
свештенством и монаштвом Епархије. 

У божићној поруци владика Димитрије 
рекао је да је Божић извор радости и учи 
људе да помажу једни другима. 

Он је истакао да рођење Христово од Духа 
Светога и Марије Дјеве открива једном 
засвагда близину Божију. 

“Оно нам собом указује да нас Бог не 
избјегава, већ се поистовјећује са нама, 
бивајући заувијек ту за нас на конкретан 
начин, као брат по човјечанству свакоме ко 
ту природу дијели, а то су, дакако, сви 
људи, без обзира на физичке, националне, 
материјалне или свјетоназорне разлике”, 
навео је епископ Димитрије. 
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Он је поздравио вјернике традиционалним 
поздравом “Мир Божији – Христос се роди”, 
честитајући им празник Христовог Рођења. 

 

Прочитана је и Божићна посланица Његове 
светости патријарха српског Иринеја. 

Након литургије обављено је причешће, 
којем је претходио вишенедјeљни пост. 

08. Јануар 2019. 

НАЈБОЉИ СТУДЕНТИ НА ПРИЈЕМУ У ГРАДСKОЈ УПРАВИ

Најбољи суденти града Требиња посјетили 
су данас Градску управу, гдје је по први пут 
уприличен новогодишњи пријем за њих. 
Студенте су поздравили замјеник 
градоначелника Мирко Ћурић и начелник 
Одјељења за друштвене дјелатности Зоран 
Милошевић. 

 

Замјеник градоначелника Мирко Ћурић 
истакао је да је висок просјек који су 
студенти остварили доказ напорног рада и 

одрицања и да управо они на најбољи 
начин презентују свој град на факултетима. 

“Kао будућност града надам се да ћете 
сутра, када завршите студије, бити на 
услузи Требињу, а Градска управа ће 
бројним програмима створи што боље 
услове за ваш повратак”, рекао је Ћурић. 

Подсјетимо да је у 2018. години Град 
Требиње наградио 29 студената 
петодневним путовањем и обиласком 
највећих знаменитости три европске 
престонице – Беч, Будимпешта и 
Братислава. 

Ово је био први пут да један град у 
Републици Српској награђује екскурзијом 
најбоље студенте, као подстрек да постигну 
још боље резултате у наставку студирања, 
односно стручног усавршавања. 

09. Јануар 2019. 

ПОЛАГАЊЕМ ЦВИЈЕЋА ПОЧЕЛО ОБИЉЕЖАВАЊЕ 9. 
ЈАНУАРА 

Вршилац дужности градоначелника 
Требиња Мирко Ћурић, представници 

Градске борачке организације и Удружења 
дјеце погинулих бораца “Насљеђе” 
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положили су јутрос цвијеће на Споменик 
браниоцима Требиња 1991-1995, чиме је у 
овом граду почело обиљежавање Дана 
Републике Српске. 

 

Предсједник требињске Скупштине Борачке 
организације Перо Мишељић рекао је да је 
9. јануар посебан дан, како због оних који 
су уградили своје животе у темеље 
Републике Српске, тако и због свих бораца 
који су је бранили. 

“Не смијемо, нити ћемо престати док смо 
живи да славимо Дан Републике Српске. Да 
није Српске вјероватно данас не би било ни 
нас на овим просторима”, рекао је 
Мишељић. 

Вршилац дужности градоначелника 
Требиња Мирко Ћурић рекао је да се никада 
не смије заборавити жртва бораца који су 
уградили своје животе у темеље Српске. 

“Како данас, тако и свих осталих дана у 
години треба да се сјећамо људи који су се 
борили за Републику Српску и да будемо 
посносни на њих, али и на Српску”, рекао је 
Ћурић. 

Он је истакао да ће Српска бити вјечна 
онолико колико је сви грађани буду 
поштовали. 

“Нико други Српску не може да угрози осим 
нас, а ми је сигурно нећемо угрозити – биће 
дуговјечна”, рекао је Ћурић. 

Обиљежавање Дана Републике у Требињу 
биће настављено у 16.00 часова колоном 
аутомобила која ће проћи градским 
улицама. 

Од 20.00 часова са платоа испред 
Херцеговачке Грачанице биће уприличен 
ватромет. 

09. Јануар 2019. 

КОЛОНА АУТОМОБИЛА СА ЗАСТАВАМА ПРОШЛА 
ГРАДСКИМ УЛИЦАМА 

Колона возила окићених заставама 
Републике Српске прошла је улицама 
Требиња поводом 9. јануара – Дана 
Републике. 

Поводом Дана Републике Српске, на платоу 
испред Херцеговачке Грачанице биће 
уприличен ватромет од 20.00 часова. 

Организатори обиљежавања Дана 
Републике су град Требиње и Градска 
борачка организација. 
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09. Јануар 2019. 

ВАТРОМЕТОМ ЗАВРШЕНО ОБИЉЕЖАВАЊЕ 9. ЈАНУАРА 

Ватромет у част Дана Републике Српске 
уприличен је вечерас на платоу испред 
Херцеговачке Грачанице, уз присуство 
бројних грађана. 

Ватрометом је завршено цјелодновно 
обиљежавање Дана Републике Српске у 
Требињу. 

 

У Саборном храму Светог Преображења 
Господњег јутрос је служена литургија, а 
након тога положено је цвијеће на 
Споменик браниоцима Требиња 1991-1995. 
године.  

Данас је у поподневним часовима свечана 
колона аутомобила прошла свим 
требињским насељима. 

Обиљежавање Дана Републике Српске 
организовали су град Требиње и Градска 
борачка организација.

13. Јануар 2019. 

ЧЕСТИТKА ПОВОДОМ ПРАВОСЛАВНЕ НОВЕ ГОДИНЕ 

 

Свим суграђанима који Нову годину 
прослављају по јулијанском календару 
желимо да празник проведу у миру и 
радости. 

Желимо да православну Нову годину 
дочекате у добром здрављу и расположењу 

и да нам Нова година донесе успјех, 
здравље, љубав, напредак и благостање. 

Позивамо вас да вечерас сви заједно Нову 
годину годину дочкамо на Тргу слободе уз 
концерт Ане Kокић који почиње у 21.30. 

Предсједник Скупштине 

Драгослав Бањак 

Замјеник градоначелника                                                                                                                                                                                     
        Мирко Ћурић 

Потпредсједник Скупштине 

Бојан Шапурић 
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14. Јануар 2019. 

ПОД ПЛАТАНИМА ДОЧЕKАНА ЈУЛИЈАНСKА НОВА 
ГОДИНА 

На платоу испод требињских платана 
вечерас је приређен дочек Нове године по 
јулијанском календару уз концерт познате 
поп-фолк пјевачице Ане Кокић. 

Велики број, углавном млађих Требињаца и 
гостију нашег града одабрао је вечерас 
забаву на отвореном уз поп, рок и фолк 
хитове са репертоара Ане Кокић, а у 
репризи од прије четрнаест дана – и 
Православна Нова година дочекана је уз 
поноћно одбројавање и честитке. 

Концерт су организовали Град Требиње и 
Туристичка организација, који су и за овај 
празнични викенд најављивали велики број 
гостију из региона, посебно након успјешно 

организованог дочека међународне Нове 
године на отвореном, када је под платанима 
наступао Џенан Лончаревић. 

 

 

15. Јануар 2019. 

ДЕЈАН ПОПОВИЋ НА ПРИЈЕМУ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

На позив замјеника градоначелника Мирка 
Ћурића данас је у Градској управи 
уприличен пријем за фудбалера Дејана 
Поповића. Повод за разговор са Поповићем 
била је неугодна ситуација у којој се нашао 
фудбалер “Звијезде” из Градачца када је 
честитао рођендан Републици Српској. 

“Након обављеног разговора и 
презентовања комплетне ситуације у којој 
се нашао наш суграђанин констатовано је 

да Град Требиње и Фудбалски клуб /ФК/ 
“Леотар” у потпуности стоје уз младог 
играча Дејана Поповића и на располагању 
су му у сваком моменту, без обзира шта ће 
он одлучити у наставку своје фудбалске 
каријере”, истакао је замјеник 
градоначелника Мирко Ћурић. 

Ћурић се пита: “Какав је гријех ако се 
честита рођендан својој отаџбини?” 

Он је нагласио да вјерује да ће га овај 
немили догађај подстаћи да буде само још 
бољи на фудбалском терену. 

Дејан Поповић  је навео да је из медија чуо 
о раскиду уговора. 

“Све је почело када сам на свом инстаграм 
налогу честитао рођендан Републици 
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Српској уз стихове који нису били 
увредљивог садржаја. Као што сам већ 
изјавио медијима нисам никога увриједио ни 
величао. Честитао сам рођендан Републици 
Српској, што као њен становник свакако 
имам право. Нисам проблематичан дечко, 
нити националиста као што ме поједини 

медији желе представити. Волим своју 
Републику Српску и поштујем све остале”, 
изјавио је Поповић. 

Поповић се захвалио градској управи, 
представницима ФК “Леотар” и свима који 
су му пружили подршку. 

25. Јануар 2019. 

ШЕФ КАНЦЕЛАРИЈЕ ОСЦЕ-а У ГРАДСKОЈ УПРАВИ 
ТРЕБИЊА 

Замјеник градоначелника Требиња Мирко 
Ћурић састао се данас са шефом 
Канцеларије ОСЦЕ-а у Мостару Вилијамом 
Озкаптаном. 

 

Током данашњег састанка Ћурић и Озкаптан 
су разговарали о тренутној економској и 
социјалној ситуацији, као и о плановима у 
2019. години која могу унаприједити 
квалитет живота свих грађана Требиња. 

Састанку у Градској управи поред замјеника 
градоначелника Мирка Ћурића и шефа 
канцеларијеа ОСЦЕ-а у Мостару Вилијама 
Озкаптана присуствовали су предсједник 
Скупштине Драгослав Бањак и представник 
ОСЦЕ-а Драган Рајић. 

26. Јануар 2019. 

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА 

 

У Културном центру Требиње вечерас је 
одржана Светосавска академија на којој је 
истакнуто да је православље трајно 
прибјежиште српског народа. 

Честитку поводом школске славе Светог 
Саве упутио је вршилац дужности 
градоначелника Требиња Мирко Ћурић који 
је подсјетио да се ове године навршава 
осам вијекова постојања Епархије захумско-
херцеговачке и приморске и да ће јубилеј 
бити обиљежен како и доликује, јер је 
оснивањем ове епархије учвршћено 
православље у Херцеговини. 

“Показаће се да је та чињеница била 
судбинска и за цијелу историју нашег 
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народа западно од Дрине”, рекао је Ћурић. 

 

Он је додао да је Свети Сава ојачавши 
темеље цркви, ојачао и снагу свог народа у 
својој дједовини. 

“За тих осам вијекова ништа се није 
промијенило. Православље је остало наша 
најсигурнија рука, наше трајно 
прибјежиште, али и трајна инспирација како 
да сазријевамо и растемо као народ и како 
да, достојни свог имена, будемо међу 
другим народима”, рекао је Ћурић. 

Према његовим ријечима, то је данaс 
посебно важно јер су Срби с обје стране 
Дрине и даље под истим духовним кровом, 
иако су суочени са изазовима 
свенационалног јединства. 

“Ми знамо да ћемо најбоље одговорити на 
сваку силу и насиље, ако их прозремо, 
осмотримо и ако им се одупремо као 
хришћани. Дакле, никад не оштрицом 
сабље, никад не снагом зла, него 
светосавском љубављу према Богу и свакој 
његовој творевини”,закључио је Ћурић. 

Протојереј ставрофор Никола Јанковић 
рекао је да се Свети Сава молио Богу 
знајући да је то најважније, али је 
истовремено развијао науку, просвјету и 
економију, знајући да и то треба чинити, а 
молитву не остављати. 

“За нашег светитеља Црква је заједница 
која постоји због једног циља – а то је 
остварење трајног јединства створене и 

нестворене природе, побједа васкрслога 
Господа Исуса Христа, али и побједа свих 
нас у њему, коначан тријумф живота над 
смрти”, истакао је прота Јанковић. 

На академији су вечерас заслужним 
просвјетним радницима уручене 
Светосавске награде. 

Према одлуци Скупштине града, награде су 
додијељене посхумно доктору техничких 
наука Јовану Дутини, постхумно директору 
Гимназије “Јован Дучић” Миленку 
Милинићу, директору Центра средњих 
школа Ристи Шигуду, професору математике 
и физике у Техничкој школи Милошу 
Кажовићу и директору Основне музичке 
школе Стојанки Гудељ. 

 

У свечаном програму наступили су хор 
“Трибуниа”, гости из Народног позоришта из 
Београда глумци Љубивоје Тадић и Весна 
Станковић, пијаниста Невена Живковић, 
чланови опере Михаило Оташевић и Андреа 
Елена Бастен, те пијаниста из Требиња Бобо 
Вучур и дјеца градских школа. 

Светосавску академију организовали су град 
Требиње и Црквена општина Требиње. 

 

 

 
 
 
 


