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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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Сарадња Требиња и Равног: 
Ватрогасне јединице 
добијају нову опрему 

 

Поводом почетка реализације заједничког 
пројекта под називом “Унапређење 
механизама сарадње између Града 
Требиња и Опћине Равно”, јуче је у 
Градској управи Требиње одржан састанак 
представника Града Требиња и Општине 
Равно, као и представника надлежних 
територијалних ватрогасних јединица. 

Предмет пројекта, који је одобрен од 
стране Савјета Европе, је набавка 
ватрогасне опреме. 

Вриједност пројекта је око 10.000 еура. 

Напимоњемо да су представници Града 
Требиња и Општине Равно недавно 
потписали протокол о сарадњи те да је ово 
први резултат сарадње двају управа. 

 

 

 

 

 

Градоначелник на 
Фестивалу филма – Подршка 

неће изостати ни убудуће 

 
Претпосљедњег дана Седмог фестивала 
медитеранског и европског филма у 
Требињу, бројну требињску публику 
поздравио је градоначелник града Мирко 
Ћурић, који је похвaлио организацију, 
програм и обећао подршку и у нареднмом 
периоду. 

Ћурић је истакао да му је драго што је 
сваку вече на пројекцијама био велики број 
гледалаца, те што овај фестивал поприма 
карактер манифестације чији је значај за 
Требиње велики и по коме је већ сада 
препознатљиво. 

Градоначелнику је , у име Савјета 
фестивала, умјетничи директор и селектор 
Пеђа Милојевић уручио мајици са натписом 
овог догађаја. 

Током пријекција приказана су три филма – 
“Арапски петак”, “Посљедњи Србин у 
Хрватској” и “О животу и смрти”. 

Публици су се представили редитељ филма 
“Арапски петак” Гал Росенблутх из 
Израела, те глумац Небојша Миловановић. 

Фестивал филма завршава вечерас, када ће 
бити приказано остварење “Границе”, чији 
кадрови су дијелом снимани у Требињу. 
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Фестивал организују Танграм центар из 
Београда, Алпе-Адриа културна мрежа, 
Медитеран центар Требиње, Културни 
центар Требиње, Дом младих Требиње и 
хотел „Леотар“, уз подршку Града Требиња, 
Министарства просвјете и културе 
Републике Српске и Управе за дијаспору 
Републике Србије. 

Студенти се вратили из 
Италије, дочекао их 

градоначелник Ћурић 

 

У Требиње је данас са наградне екскурзије 
из Италије допутовало 47 студената. Том 
приликом дочекао их је градоначелник 
Мирко Ћурић. 

Градоначелник је рекао да је овогодишњи 
услов за наградно путовање био да имају 
просјек већи од 8,5, те да прошле године 
нису ишли на екскурзију. 

“То је награда Градске управе за најбоље 
студенте, које ћемо и у наредном периоду 
подржавати”, навео је Ћурић. 

Он је истакао да му је драго што се велики 
број студената пријавило да искористе 
наградно путовање, најављујући да ће 
сличних програма бити и у наредном 
периоду. 

Студент четврте године Правног факултета 
у Београду Драшко Савић рекао је да мало 
који град обезбјеђује сличну екскурзију, 

што је за похвалу и на шта би се требали 
угледати и друге локалне заједнице. 

“Ово је јасна порука да се труд и рад током 
студирање исплате. Свима нама је ово 
подстицај и хвала Градској управи и 
градоначелнику на овој дивном 
изненађењу”, навео је Савић. 

Студенти су обишли Болоњу, Венецију, 
Верону, Падову, Трст. 

Градоначелник Ћурић 
разговарао са свјетским 
велемајстором у шаху 
Анатолијeм Карповим 

 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
разговарао је данас са свјетским прваком и 
освајачем великог броја шаховских турнира 
Анатолијeм Kарповим. 

Ћурић је истакао да је са Карповим 
разговарао о одржавању шаховског 
турнира на свјетском нивоу у Требињу. 

„Надамо се да ће се овакав један турнир, уз 
помоћ Шаховског клуба „Требиње‟ одржати 
ускоро“, рекао је градоначелник Требиња. 

Он је Карпову уручио слику са мотивима 
Требиња, као знак захвалности што је 
посјетио наш град. 
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Боравак Kарпова у Требињу организовали 
су  шаховски клубови „Требиње“ и 
„Никшић“ и Град сунца. 

Најбољи студенти на 
пријему код градоначелника 

 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
разговарао је данас са најбољим 
требињским студентима, са којим је 
подијелио идеје Градске управе, те 
искористио прилику да чује њихове 
приједлоге и сугестије. 

Ћурић је истакао да му је веома драго што 
је имао прилику да се сретне са најбољим 
студентима, које је град недавно послао на 
наградну екскурзију јер су они то 
заслужили кроз уложени труд и оцјене које 
су постигли на високошколским установа на 
којима студирају. 

“Наш циљ је био да најбољи студенти виде 
да Градска управа брине о њима, али и да 
им дамо један задатак да погледају шта се 
то ради у свијету и да онда то пренесу 
нама у граду, како би смо то покушали да 
примјенимо”, навео је Ћурић. 

Он је најавио да ће у Градској управи 
ускоро бити службеник који ће бити 
задужен за студенте, гдје ће му се они 
моћи обратити, изложити му приједлог или 
сугестију. 

Студент треће године српског језика и 
књижевности на Филозофском факултету у 
Новом Саду Тијана Бабић захвалила се 
Градској управи и градоначелнику на 
наградној екскурзији, која је свим 
студентима додатни подстрек за будући 
рад. 

“Данас смо могли да кажемо своје 
мишљење, визију. То је заиста лијепо и 
нешто што треба да се похвали”, навела је 
Бабићева. 

Студент треће године Стоматолошког 
факултета у Београду Марина Анђелић 
казала је да јој је на наградној екскурзији 
било веома лијепо, али и да је упознала 
нове људе, са којима је почела да се 
дружи. 

Она је истакла да би вољела да се послије 
студија врати у родни град и ту гради своју 
каријеру. 

За студента четврте године Филозофског 
факултета у Палама-одсјек историја Петра 
Милошевића данашње дружење са 
градоначелником било је изврсна прилика 
да предложи једну своју идеју за коју 
сматра да је од значаја не само за наш 
град, већ за цијелу Српску. 

“Предложили смо да се покрене 
иницијатива за отварање историјског 
института у Требињу, што је градоначелник 
подржао. Разлози су једноставни, у 
близини су архиви у Дубровнику и Котору, 
те скуп историчара у Гацку”, навео је 
Милошевић. 

На наградну екскурзију, која је 
организована крајем јула, ишло је око 50 
најбољих требињских студената чији је 
просјек оцјена већи од осам и по. 

Они су том приликом обишли више градова 
у Италији. 
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Гости рукометног турнира на 
пријему у Градској управи 

 
Град сунца” и Kомпанија “Свислајон”  од 
данас су домаћин једног од најјачих 
рукометних турнира на овим просторима – 
2. међународног рукометног турнира 
„Свислајон“, а листу учесника предводи 
актуелни првак Европске лиге шампиона 
„Вардар“ из Скопља. 

Тим поводом градоначелник Требиња, 
Мирко Ћурић, организовао је пријем за 
рукометаше. 

Градоначелник је казао да је овај турнир 
од изузетног значаја за наш град. 

„Овдје су екипе које су оствариле изузетне 
резултате у претходном периоду. Ту су и 
актуелни прваци и прваци из прошлих 
година. На састанку смо говорили о стању 
рукомета у нашем граду“, навео је Ћурић и 
додао да су поједини рукометаши били и 
раније у Требињу и да су примјетили 
велике промјене. 

„Наравно, резултати сами говоре да је 
велики помак у питању али ту се не смије 
стати, мора се ићи напријед. Данас је тема 
била рукомет али је битно да се млади 
људи укључе и у остале спортове“, 
закључио је градоначелник Требиња. 

Дејан Унчанин, спортски директор 
Рукометног клуба Борац, каже да је његов 
тим веома срећан због доласка у Требиње. 

„Ниједног тренутка се нисмо двоумили да 
ли да прихватимо позив за долазак на овај 
турнир. Иако је тек друга година, ово је 
један озбиљан турнир. Домаћинима желим 
да овај турнир постане препознатљив у 
региону и да дуго траје“, каже он. 

И  Марко Савовски, генерални менаџер 
Рукометног клуба „Вардар“, је са великим 
задовољством на овом турниру. Цио 
комплекс Града Сунца има одличне услове 
за припреме – истиче он. 

„Надам се да ћемо долазити сваке године, 
да ће то постати традиција и да ће само 
добијати на квалитету“, прича Савовски. 

Члан управног одбора Рукометног клуба 
„Леотар“ Спасо Радовић, је истакао да је 
важно да сви који су дошли на овај турнир 
буду задовољни. 

„Сви знају колико је потребно времена и 
труда да се организује овај турнир и да 
буде на високом нивоу. Надам се да ћемо у 
наредних неколико дана потписати и једну 
пословно техничку сарадњу са Вардаром 
што ће „Леотару“ пуно да значи“, каже 
Радовић. 

На турниру ће учествовати екипе:  Вардар, 
Лаеотар, Борац – Бања Лука,  
Металопластика – Шабац,  Бутан плин 
Изола – Изола и  Извиђач – Љубушки. 
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Представници Града 
честитали Курбан Бајрам 

 

Поводом наступајућег Курбан Бајрама, 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић, 
предсједник Скупштине града Драгослав 
Бањак и потпредсједник Скупштине града 
Мијат Шаровић упутили су честитку 
Меџлису Исламске заједнице у Требињу, те 
свим вјерницима исламске 
вјероисповијести. 

У честитки се каже: 

“Поштовани ефендијо Фазлагићу и 
ефендијо Мустафићу, 

Вама и вјерницима исламске 
вјероисповијести честитамо Курбан Бајрам, 
са жељом да празник обиљежите у складу 
са традицијом и обичајима, у свечаној 
атмосфери са породицом, пријатељима и 
комшијама”. 

Први дан празника Курбан Бајрам 
прославља се сутра. 

Курбан Бајрам траје четири дана 

 

 

 

Требиње домаћин 23. 
Сусрета младих Републике 

Српске 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
разговарао је данас у Градској управи са 
представницима Омладинског савјета 
Републике Српске, који ће ове године, по 
23. пут, у нашем граду организовати 
“Сусрете младих Републике Српске”. 

Ћурић је истакао да ће Град и ове године, у 
складу са могућностима, подржати ову 
манифестацију, наглашавајући њен значај 
не само за Требиње, већ за цијелу 
Републику Српску. 

Он је истакао да младе увијек треба 
подржати и да су њихоцве идеје и сугестије 
увијек добродошле. 

Сусрети младих биће одржани од 26. до 30. 
августа. 

Током петодневних сусрета, у Требињу ће 
боравити око 250 младих из цијеле 
Републике Српске, али и њихови гости, 
колеге из сличних организација из Србије, 
Црне Горе, Македоније и Русије. 

Млади ће имати прилику да прођу кроз 
едукативне, културне и спортске садржаје, 
а биће приређен и пригодан забавни 
програм. 
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Овогодишњи сусрети добили су подршку 
Министарства породице, омладине и спорта 
Републике Српске и Града Требиња. 

Одржан трећи састанак 
чланова Форума за 

грађанске иницијативе 

 

Чланови Форума за грађанске иницијативе 
на трећем састанку разматрали су 
приоритете у оквиру тематских области 
које су у фокусу пројекта ReLOaD – 
социјалне услуге за рањиве категорије 
друштва, људска права, равноправност 
полова и заштита природе. 

Форум има задатак да, наслањајући се на 
структуре дијалошке платформе у оквиру 
пројекта „Дијалог за будућност“, ради на 
препознавању проблема и потреба грађана 
у Граду Требињу, дефинисању приоритета, 
те провођењу активности на реализацији 
конкретне грађанске иницијативе која ће 
допринијети побољшању у локалној 
заједници. 

Форума за грађанске иницијативе 
успостављен у оквиру Регионалног 
програма локалне демократије на Западном 
Балкану – ReLOaD. 

Регионални програм локалне демократије 
на Западном Балкану – ReLOaD финансира 
Европска унија (ЕУ), а имплементира 

Развојни програм уједнињених нација 
(UNDP) у БиХ. 

Почело обиљежавање 
Светог преображења – Прве 

званице на пријему у 
Градској управи 

 

Први гости крсне славе Града Требиња и 
Саборног храма – Светог преображења 
Господњег стигли су данас у наш град, гдје 
су их дочекали градоначелник Мирко 
Ћурић, предсједник Скупштине Града 
Драгослав Бањак и потпредсједник 
Скупштине Мијат Шаровић. 

Међу гостима су били представници 
градова побратима и пријатеља из 
Републике Српске, Србије и са Косова и 
Метохије, као и представници удружења 
Херцеговаца из Србије, те Конзуларне 
канцеларије Републике Србије у Бањалуци 
и Требињу. 

Градоначелник Ћурић је свима пожелио 
добродошлицу и да се лијепо осјећају у 
Требињу. 
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Отворенe изложбe “Милена 
Шотра Гаћиновић” и 
“Звонари слободе” 

 
У требињском Музеју Херцеговине вечерас 
је отворена изложба слика Милене Шотре 
Гаћиновић у оквиру обиљежавања крсне 
славе града. 

Градоначелник Мирко Ћурић рекао је да је 
вечерашњи догађај, својеврсна, захвалност 
“једној знаменитој жени-сликарки, која је 
обиљежила и историју српског сликарства 
20. вијека, великом ствараоцу и патриоти”. 

Он је истакао да је Миленин живот био 
веома динамичан – стизала је од Неретве 
до Америке, од Америке до Кремља, од 
Париза до Лондона, Рима, Будимпеште, 
враћајући се увијек у своју родну 
Херцеговину. 

“Градска управа Града Требиња је 
опредијељена да се у сарадњи са 
релевантним институцијама на достојан 
начин одужи великанима пониклим у 
Херцеговини, који су својим радом и 
животним дјелом задужили Херцеговину и 
српски народ у цјелини”, навео је Ћурић. 

Помоћник министра културе и просвјете 
Републике Српске Тања Ђаковић рекла је 
да култура вечерас слави уз дјела ове 
велике сликарке. 

“Ресорно министарство подржава и цијнени 
изложбе оваквог карактера, које доприносе 
ширењу сазнања о значају и богатству 
наших простора”, рекла је Ђаковићева. 

Милена Шотра Гаћиновић рођена је у 
Стоцу прије 110 година. На њеним дјелима 
доминирала је зелена боја, како је сама 
говорила – боја Неретве. Већи дио њених 
умјетничких дјела чува се у требињском 
Музеју Херцеговине. 

Покровитељи изложбе су града Требиње и 
Министарство просвјете и културе 
Републике Српске. 

ЗВОНАРИ СЛОБОДЕ 

У галерији требињског Културног центра 
отворена је изложба “Звонари слободе” 
Александре Нинковић Ташић и Бранислава 
Станковића, која је посвећена двојици 
великана – Михајлу Пупину и Николају 
Велимировићу који су ширили славу и част 
Србије у англосаксонским земљама, у 
вријеме када је судбина народа зависила 
од труда изузетних појединаца. 

Отварајући изложбу, предсједник 
Скупштине града Драгослав Бањак рекао је 
да је ова изложба и у Србији изазвала 
велику пажњу, а да је њен акценат на 
мање познатим чињеницама о 
националном раду поготово Пупина и 
Велимировића у вријеме Првог свјетског 
рата. 

Градоначелник Ћурић 
отворио 12. Сајам меда и 

вина 

У Градском парку у Требињу отворен је 12. 
Сајам меда и вина којим су и званично 
почеле свечаности у част крсне славе 
нашег града и Саборног храма – Светог 
преображења Господњег. 

Сајам је отворио градоначелник Мирко 
Ћурић, који је истакао да су производи са 
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херцеговачког поднебља веома квалитетни 
и препознатљиви, али да им и даље фали 
боља маркетинг промоција. 

 

Он је казао и да је велики број излагача на 
сајму, скоро 40, јасна порука да овај 
догађај треба унапређивати и да ће га Град 
и убудуће помагати. 

Присутне је поздравио и директор Аграрног 
фонда Веселин Дутина, који је и 
организатор сајма. 

Сајам се организује под покровитељством 
Града Требиња. 

Требиње прославља крсну 
славу – Свето преображење 

Господње 

 

Светом архијерејском литургијом у 
Саборном храму и свечаном сједницом 
Скупштине града у Културном центру, Град 
Требиње и ова светиња прослављају своју 
крсну славу – Свето преображење 
Господње, које је и ове године окупило 

бројне Требињце, али и драге госте нашег 
града. 

Славу је грађанима честитао 
градоначелник Мирко Ћурић, који је 
истакао да је у Требињу заступљена идеја 
да отвори врата која има, да пружи шансу 
свима који желе да живе овдје, да подржи 
свакога који доноси нове идеје и нови 
капитал, да створи једну одговорну, 
креативну и динамичну заједницу која брзо 
реагује на проблеме и која, још брже, 
идентификује своје потенцијале, 
могућности и нове развојне прилике. 

Ћурић је истакао да се нова улагања у 
Требињу достигла више десетина милиона 
КМ, али да то, с друге стране, доноси и 
нове обавезе Градској управи јер треба да 
се створе нове документационе, правне и 
просторне основе за све чешће захтјеве 
нових привредника. 

“На тај начин се обликује и нови економски 
амбијент, а град почиње да добија лик у 
коме се јасније оцртава наша жеља да 
створимо хармонично, иновативно и 
ефикасно окружење за све људе који у овај 
регион желе да инвестирају”, навео је 
Ћурић. 

Он је казао да су међу програмима и 
пројектима које је Градска управа почела 
или који су реализовани, прије свега, 
пројекти подршке породици, али и више од 
60 инфраструктурних пројеката. 
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Према његовим ријечима, Требиње постаје 
све значајније туристичко мјесто о чему 
говори и податак да данас има око 3.000 
смјештајних јединица, због чега ће Градска 
управа туристичко пословање темељити на 
два важна аспекта. 

“Први је повећање комуналних стандарда, 
гдје се не смије штедјети, док се сам град 
мора обликовати да у сваком детаљу 
представља туристичку атракцију, док је 
други аспект култура, због чега су из 
године у годину и све већа издвајања за 
ову област”, навео је Ћурић. 

Ћурић је рекао да ће сви зацртани пројекти 
бити реализовани, али да, исто тако, није 
срећан јер људи одлазе  да раде ван 
Требиња, али да је задовољан што они 
нису отишли за стално, као у другим 
дијеловима Републике Српске, већ су у 
Требињу веома често. 

Он се захвалио предсједнику пословног 
система “Свислајон” Родољубу Драшковићу 
који је одлучио да Требињу донира нову 
зграду Гимназије, чија је вриједност око 20 
милиона КМ, а која ће својим стандардима 
надилазити сличне образовне установе и у 
најразвијенијим земљама. 

Скупштини се обратио и предсједник 
Пословног система “Свислајон” и однедавно 
херцеговачки кнез Родољуб Драшковић, 
који је изнио своју визију Херцеговине, 
најављујући изградњу нове зграде 
Гимназије – његове донације и задужбине 
Требињу. 

“Херцеговини ћемо призивати на повратак 
све чији су коријени херцеговачки, а наша 
дужност је да им обезбиједимо животне 
услове, да имају гдје да се врате”, навео је 
Драшковић. 

Током свечане сједнице, градоначелнику 
Мирку Ћурићу уручени су захвалница 
амбасаде Бугарске у БиХ због добре 
сарадње на реализацији више пројеката, те 

плакета општине Звечан са Косова и 
Метохије за несебично залагање и посебан 
допринос развоју ове општине. 

Свету архијерејску литургију у требињском 
храму служиле су владике захумско-
херцеговачки и примориски Димитрије и 
вигарни епископ митрополита црногорско-
приморског Амфилохија – Методије. 

У пригодној бесједи, владика Димитрије је 
рекао да се на данашњи празник говори о 
преображењу Господа Исуса Христа, који је 
дао свој живот за људе, због чега се данас 
сви окупљамо око ријечи Божије. 

“Наша вјечна причасност са преображењем 
Господњим значи васкрсење. То је трајно, 
преображенско стање у које је Господ ушао 
тек пошто је претрпјео крст и смрт, и онда 
васкрсао“, истакао је владика Димитрије. 

Преображенске свечаности биће 
настављене вечерас, када ће улицама 
града проћи свечана литија, након чега ће 
на Тргу слободе наступити “Калиопи”. 

Свечана литија и концерт 
Калиопи затворили 

преображенске  

 

Свечаном литијом улицама града и 
концертом Калиопи, у Требињу су 
завршене преображенске свечаности које 
су организоване у част крсне славе нашег 
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Града и Саборног храма – Светог 
преображења Господњег. 

Преображенска свечана литија окупила је и 
ове године више хиљада наших суграђана, 
али и бројних гостију који ових дана бораве 
у посјети најјужнијем граду Републике 
Српске. 

Литија је кренула испред Саборног храма и 
прошла преко два моста и централним 
требињским улицама, а чинили су је дјеца 
из спортских колектива, припадници 
полиције, војске, цивилне заштите, 
волонтери Црвеног крста. 

Владика захумско-херцеговачки и 
приморски Димитрије поручио је 
окупљеним грађанима да је веома важно да 
имају љубав према ближњима, јер на тај 
начин доказују и љубав према самом Богу. 

Он је казао да друге људе треба да 
гледамо без предрасуда и злобе, већ као 
дјеца – отвореног и чистог срца. 

Осим владике Димитрија, у литији су били 
и владика Будимљанско-никшићки 
Јоаникије и викарни епископ Методије. 

Међу бројним гостима, у литији је био и 
српски члан Предсједништва БиХ Милорад 
Додик. 

Овогодишње свечаности у част празника 
Светог преображења Господњег завршене 
су концертом Калиопи на Тргу слободе. 

 

 

 

 

Требиње домаћин 
Балканског првенства у 

бициклизму 

 
Град Требиње ће средином октобра бити 
домаћин Балканског првенства у 
бициклизму, које ће окупити око 200 
такмичара из више држава овог дијела 
Европе, договорено је након састанка 
градоначелника Требиња Мирка Ћурића и 
предсједника Бициклистичког савеза 
Републике Српске Владимира Куваље. 

Ћурић је истакао да је са Куваљом доворио 
да трка буде међународног карактера и да 
Град Требиње да сву неопходну подршку за 
њену организацију, којом ће допринијети и 
промоцији здравог живота, али и 
туристичке понуде најјужнијег града 
Српске. 

„Град стоји на располагању да ова 
трка, која ће ове године први пут бити 
организована у Требињу, постане 
традиционална спортска 
манифестација од највишег значаја за 
наш град“, казао је Ћурић. 

Према ријечима Владимира Куваље, биће 
организоване трке у више дисциплина – 
кадетској, јуниорској и сениорској, а 
учесници ће доћи из више од десет држава. 

Он је казао да већ сада могу да најаве 
учеснике из Републике Српске, БиХ, Србије, 
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Црне Горе, Македоније, Албаније, Грчке, 
Кипра, Турске, Молдавије, Румуније, 
Бугарске. 

„Трку организије Бициклистички савез 
Републике Српске, уз подршку Града 
Требиња и Владе Републике Српске“, 
навео је Куваља, који је и директор 
Балканске бициклистичке федерације. 

Рута трке биће саопштена накнадно. 

Одржан четврти састанак 
Форума за грађанске 

иницијативе 

 

У Градској управи Требиње данас је 
одржан четврти састанак Форума за 
грађанске иницијативе успостављен у 
оквиру Регионалног програма локалне 
демократије на Западном Балкану –
 РеЛОаД. 

На састанку су дефинисане иницијативе из 
области друштвене бриге о дјеци и 
омладини за које ће грађани у наредном 
периоду да гласају, о чему ће јавност бити 
благовремено обавијештена. 

Иницијатива која буде имала највише 
гласова биће финансирана кроз пројекат 
РеЛОаД. 

Форум за грађанске иницијативе има 
задатак да, наслањајући се на структуре 
дијалошке платформе у оквиру пројекта 

„Дијалог за будућност“, ради на 
препознавању проблема и потреба грађана 
у граду Требињу, дефинисању приоритета 
те провођењу активности на реализацији 
конкретне грађанске иницијативе која ће 
допринијети побољшању у локалној 
заједници. 

Регионални програм локалне демократије 
на Западном Балкану – РеЛОаД финансира 
Европска унија (ЕУ), а имплементира 
Развојни програм уједињених нација 
(УНДП) у  БиХ. 

Почели 23. Сусрети младих 
Републике Српске 

 

Министар породице, омладине и спорта 
Републике Српске Соња Давидовић 
отворила је вечерас у Требињу 
манифестацију 23. “Сусрети младих 
Републике Српске” која је окупила око 250 
учесника из Српске и региона. 

“Током пет наредних дана млади ће имати 
прилику да се друже, упознају једни друге 
и отклоне предрасуде уколико их имају, 
али и да присуствују различитим 
едукативним, информативним и спортским 
садржајима, као и излетима”, рекла је 
Давидовићева на отварању скупа у 
амфитеатру манастира Херцеговачка 
Грачаница на Црквини. 

Она је истакла да је ријеч о лијепој 
регионалној манифестацији и да су зато 
Влада Републике Српске и ресорно 
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министарство пружили финансијску и 
организациону подршку овом скупу, а да је 
град Требиње увијек добар домаћин. 

“Програм је разнолик и сигурна сам да ће 
учесници понијети најљепше успомене из 
овог лијепог града”, рекла је 
Давидовићева. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
истакао је да је Требињцима драго да се 
ова манифестација по седми пут одржава у 
Требињу. 

Посебно је драго нашој омладини која је 
носилац активности, а ми као Градска 
управа смо ту да подржимо њихове идеје”, 
рекао је Ћурић. 

Он је додао да Граска управа много помаже 
младима кроз разне пројекте у виду 
стипендија и програма запошљавања. 

Предсједник Омладинског савјета 
Републике Српске Никола Стјепановић 
навео је да су гости стигли из Србије, 
Македоније, Црне Горе, Словеније и Русије. 

“Садржај ових сусрета је превенствено 
едукативни, али и културни и забавни, а 
мото ових сусрета је реформа образовања”, 
истакао је Стјепановић. 

Манифестацију је подржала и Влада 
Србије. “Ова је један задатак за све нас, па 
чак и за моје министарство да се угледамо 
и организујемо нешто овакво”, рекао је 
државни секретар Министарства омладине 
и спорта Србије Дарко Станић. 

Омладинци ће ове године засадити 
симболична 23 дрвета у требињском 
градском парку, те отворити и своју 
канцеларију у Требињу. 

Ријеч је о највећем окупљању младих у 
Српској са едукативно-спортско-забавним 
садржајима, које организују Омладински 
савјет Републике Српске, уз подршку 

Министарства породице, омладине и спорта 
Српске и Града Требиња. 

Циљ манифестације, која ће трајати до 30. 
августа, јесте да подстакне младе из 
Српске на умрежавање, креативан рад и 
дружење кроз забаву и интерактивно 
учење.  

Озваничен почетак радова 
на изградњи Гимназије 

 

Почетак градње зграде требињске 
гимназије – задужбине Родољуба 
Драшковићавечерас је озваничен 
свечаношћу на локацији у Бреговима, која 
ће у наредних годину дана бити 
градилиште новог и савремено опремљеног 
здања најстарије требињске 
средњошколске установе. 

Уз предсједника пословног система 
„Свислајон“ свечаности су присуствовали и 
премијер Републике Српске Радован 
Вишковић, извршни директор Савеза 
општина источне Херцеговине Лука 
Петровић, градоначелник Требиња Мирко 
Ћурић, бројне званице и привредног и 
политичког живота регије и грађани. 

Храм знања и науке, како је поручено на 
свечаности, биће изграђен по највишим 
стандардима и најсавременије опремљен, 
коштаће више од 20 милиона марака – а 
дар је херцеговачког кнеза грађанима 
Требиња и народу Херцеговине. 
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Нова зграда гимназије „Јован Дучић“, 
јединствене и веома атрактивне 
архитектуре, простираће се на 7 хиљада 
квадратних метара, имаће три спрата, 24 
кабинета, савремене лабораторије, 
библиотеку, амфитеатар, спортску дворану, 
мултифункционални простор за 
ваннанставне активности и ресторан. 

Родољуб Драшковић каже да је на 
Велику Госпојину почињао градњу својих 
највећих животних дјела, па није случајно 
што на данашњи празних почиње и 
реализацију своје најзначајније 
инвестиције у животу. 

„Моја задужбина народу Херцеговине, храм 
знања, науке и мудрости – гимназија је 
дјело које ће живјети вијековима. Са 
градњом овог храма добићемо слогу и 
јединство, ради очувања трајног мира и 
бољег живота у цијелој Херцеговини“, 
поручио је Драшковић додајући да жели 
Херцеговину без граница и слободну, у 
којој се ради и гради и у којој ће сви њени 
грађани живјети стандардом достојним 
савременом човјеку. 

Премијер Републике Српске Радован 
Вишковић захвалио је Драшковићу „што 
је преузео једну обавезу Владе Републике 
Српске“. 

“Хвала вам што сте препознали оно 
најбитније за један народ и за његову 
младост – а то је образовање. Ви нудите 
вашим и нашим Херцеговцима да се 
образују у објекту који је достојан 21. 
вијека“, истакао је Вишковић. 

Премијер Српске је напоменуо да ново 
школско здање најмање треба ономе ко га 
гради, али да само ријетки и велики људи 
имају жељу и потребу за друштвено 
корисним дјелима, да иза себе оставе 
задужбину на корист будућим 
генерацијама, коју никад нико гумицом не 
може избристи. 

Извршни директор Савеза општина источне 
Херцеговине Лука Петровић истакао је да 
су сва дјела Родољуба Драшковића – 
својеврсна задужбина. 

„Овај дан требамо запамтити као опомену 
свима који стварају – да оставе нешто и за 
будућност, за опште добро, за будуће 
генерације“, поручио је Петровић. 

Он је додао да визије кнеза херцеговачког, 
иако их некад и не разумијемо – досежу и 
наредних стотину година, односе се и на 
нашу унучад и праунучад, да Драшковић 
дјелима на сваком кораку показује да им 
треба поклонити повјерење, те да је 
поштовање и захвалност обавеза свих нас 
и оно једино чиме му за учињена дјела 
можемо узвратити. 

Градоначелник Требиња Мирко 
Ћурић казао је да је ријеч о највећој 
просвјетној инвестицији и донацији у 
историји нашег краја, којом ће се Родољуб 
Драшковић уврстити у ред најзначајнијих 
херцеговачких задужбинара и добротвора. 

Нашем школству, поручио је Ћурић, 
потребна су нова улагања, али и нови 
погледи на образовање уопште. 

„Данас у свијету образовање је динамичан 
и иновативан процес, који више не 
производи само људе са звањем, него, 
превасходно, креативце са знањем. Желим 
да вјерујем да ће изградња нове гимназије 
код нас означити почетак једног таквог 
процеса“, поручио је Ћурић. 

У умјетничком дијелу програма наступили 
су хор „Трибунија“, глумац Жељко 
Милошевић и члан оркестра Гимназије 
„Јован Дучић“ Ања Дучић. 

Нашем школству, поручио је Ћурић, 
потребна су нова улагања, али и нови 
погледи на образовање уопште. 

„Данас у свијету образовање је динамичан 
и иновативан процес, који више не 
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производи само људе са звањем, него, 
превасходно, креативце са знањем. Желим 
да вјерујем да ће изградња нове гимназије 
код нас означити почетак једног таквог 
процеса“, поручио је Ћурић. 

У умјетничком дијелу програма наступили 
су хор „Трибунија“, глумац Жељко 
Милошевић и члан оркестра Гимназије 
„Јован Дучић“ Ања Дучић. 

Посађенa 23 стабла дрвећа у 
част 23. Сусрета младих 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
посадио је јутрос са учесницима 23. 
Сусрета младих Републике Српске саднице 
дрвећа у Градском парку. 

Ћурић је рекао да Град Требиње подржава 
све активности младих и да је садња 23 
стабла дрвећа само једна од иницијатива 
коју су учесници Сусрета изнијели као 
спремност да је реализују. 

“Отворили смо и канцеларију младих, а 
садња ових стабала показује и друштвену 
одговорност младих људи”, навео је Ћурић. 

Члан Омладинског савјета Српске Живко 
Ћетојевић казао је да су 23 стабла дрвећа 
посађена у част 23. организовања Сурета 
младих. 

Он се захвалио градоначелнику и Градској 
управи на подршци коју су им у протеклим 

годинама пружили приликом организовања 
Сусрета младих. 

“Град Требиње се  показао као добар 
домаћин. Вјерујем да ћемо наставити са 
организовањем ове манифестације у 
најјужнијем граду Српске”, навео је 
Ћетојевић. 

Циљ манифестације, која ће трајати до 30. 
августа и која је окупила око 250 младих из 
43 локакле заједнице из РС, јесте да 
подстакне младе из Српске на умрежавање, 
креативан рад и дружење кроз забаву и 
интерактивно учење.  

Ријеч је о највећем окупљању младих у 
Српској са едукативно-спортско-забавним 
садржајима, које организују Омладински 
савјет Републике Српске, уз подршку 
Министарства породице, омладине и спорта 
Српске и Града Требиња. 

Књиге и свеске за ученике 
без родитеља и слабијег 

материјалног стања 

 

Град Требиње је и ове године обезбиједио 
свеске и књиге за ученике без оба 
родитеља и оне чије се породице налазе у 
слабијој материјалној ситуацији или 
похађају неку од подручних школа, док је 
за све првачиће обезбиједио дидактички 
материјал, рекао је начелник Одјељења за 
друштвене дјелатности Зоран Милошевић. 

Милошевић је истакао да ће бити уручено 
пет комплета књига ученицима основних и 
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средњих школа који немају родитеље, те 
подијељено 3.500 свесака ученицима 
слабијег материјалног стања и онима који 
школу похађају у подручним одјељењима. 

“Град је за ове намјене издвојио око 12.000 
КМ, чиме је још једном препознао 
неопходност да се помогне овим 
категоријама ђака”, рекао је Милошевић. 

Град Требиње већ годинама уназад помаже 
ученике са подручја града чије су породице 
слабијег материјалног стања, као и ђаке 
без родитеља, те ученике који школу 
похађају у подручним одјељењима. 

 

 

 

 


