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Карневал мимозе на улицама Требиња 

 

Карневал мимозе из  Херцег Новог у свечаном дефилеу синоћ је прошао улицама Требиња. 

Велики број грађана је изашао да поздрави мажореткиње, тромбоњере и градску музику. 

 

Дефиле је кренуо испред хотела "Леотар" прошао преко Каменог моста, Дучићевом улицом и 

моста Ива Андрића. Традиционални херцегновски фестивал “Празник мимозе” одржава се 47.пут. 

 

Карневал мимозе је посљедњи пут у Требињу био прије двије године, а овогодишњу 

манифестацију омогућили су организатори “Празника мимозе” из Херцег Новог и Град Требиње. 

  

  

 

 

Град уступио просторије за одржавање курсева руског језика 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/933-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%9A%D0%B0.html
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Уступивши просторије у пословном инкубатору, Град Требиње подржао је иницијативу Руског 

културног центра за учење руског језика у оквиру вишемјесечних курсева. 

Према ријечима секретара Руског културног центра Борке Алексић, курс трајати четири мјесеца, 

након чега ће бити организовано полагање завршног испита. Најуспјешнијима ће се понудити 

могућност да аплицирају за школске стипендије у Русији. 

Овим поводом замјеник градоначелника Неђо Ћебеџија је рекао да постоји велики интерес за 

курс руског језика, али да он није само продукт жеље за учењем језика, него плод љубави српског 

народа Требиња према Русији. 

Курсеви се организују у сарадњи са амбасадом Русије у БиХ и уз подршку Града Требиња. 

 

Братимљење Требиња и Вршца 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/930-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
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Градоначелник Требиња Славко Вучуревић и предсједник Општине Вршац Чедомир Живковић 

потписали су данас, на иницијативу српског бизнисмена Родољуба Драшковића Повељу о 

братимљењу Требиња и Вршца. 

 

„Овим смо недвосмислено исказали нашу жељу и вољу да радимо на добробит грађана Требиња 

и Вршца, а све у циљу јачања нашег националног идентитета и економског развоја локалних 

заједница“, рекао је градоначелник Вучуревић. 

  

Подсјетивши да Требиње и Вршац повезује велики број Херцеговаца који живе у Банату, 

предсједник Општине Вршац Чедомир Живковић је прецизирао  да је договорен скори сусрет 

привредника из Требиња и овог банатског града.  Он каже да ће на овај начин привредници из 

овог дијела Србије бити упознати са привредним капацитетима и могућностима за нова улагања у 

требињску привреду. 

 

„Надам се, да ћемо поред приврене , сарадњу проширити и на области спорта, културе и 

образовања„, истакао је Живковић. 

 

Свечаном потписивању Повеље о братимљењу у требињској Градској управи, поред челних људи 

Требиња и Вршца присуствовали су и предсједници скупштина оба града – Јовица Заркула и 

Слободан Пртило. 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/926-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%9A%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D1%88%D1%86%D0%B0.html
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Први састанак Координационог тима за израду средњорочног 

Плана капиталних инвестиција 2016.-2019. 

 

            На основу скупштинске Одлуке о приступању процесу израде средњорочног Плана 

капиталних инвестиција 2016-2019. (Службени гласник бр. 2/16), градоначелник Требиња донио је 

одлуку о формирању Координационог тима чији је задатак израда средњорочног плана 

капиталних инвестиција за период 2016. до 2019. године. 

            Први састанак координационог тима, на коме су усвојена неопходна документа за почетак 

израде плана, одржан је данас у Градској управи Требиње. Очекује се да ће средњорочни план 

капиталних улагања бити завршен до средине текуће године. 

            План се израђује у складу са захтјевима БФЦ страндардизације рада градских управа којој је 

Град Требиње приступио половином прошле године. Стандардизацијом рада локалних 

самоуправа БФЦ намјерава се створити повољно пословно окружење и на тај начин подићи ниво 

инвестиција у локалној самоуправи. 
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Научним скупом отпочеле традиционалне "Дучићеве вечери 

поезије" 

Традиционална књижевна манифестација "Дучићеве вечери поезије" почела је јутрос у Градској 

управи Требиње научним скупом о поетици Алексе Шантића. Дводневни симпозијум о 

стваралаштву још једног херцеговачког књижевног великана Алексе Шантића реализује се у 

оквиру манифестације "Дучићевих вечери поезије" у сарадњи са Институтом за књижевност и 

уметност из Београда. Радови представљени у оквиру симпозијума биће уврштени у овогодишњи 

зборник "Алекса Шантић - пјесник модерне". 

Научни скуп је и ове године отворио градоначелник Требиња Славко Вучуревић. 

  

 "„И Јовану и Алекси Херцеговина је била и књижевни завичај и поетска инспирација – све је 

почело још од часописа ‘Зора’ у Мостару, а ево траје и дотиче наше вријеме, а надам се – и отвара 

нам нове видике и даје поводе да Јовановим и Алексиним дјелом освијетлимо понешто и од 
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онога што је напуштено и запуштено, или је из неког разлога остало у књижевној тами“, рекао је 

градоначелник Требиња. 

  

Руководилац едиције и уредник зборника проф. др Јован Делић уручио је градоначелнику 

Требиња прошлогодишњи зборник под називом "Звук, метар и смисао у поезији Милосава 

Тешића". Делић се захвалио градоначелнику Требиња на вишегодишњој подршци у публикацији 

зборника и поетском стваралаштву. Коуредник публикације проф. др Александар Јовановић 

говорио је такође о Тешићевој поезији. 

Овогодишња Дучићева награда биће уручена на Свечаној академији Дучићевих вечери поезије 

лауреату Гојку Ђогу из Београда, која ће бити одржана вечерас у 20 часова у позоришној сали 

Културног центра. 

Данас у  17 часова, у Гимназији “Јован Дучић” биће организован традиционални сусрет пјесника са 

ученицима требињских средњих школа, а од 18:30  у Музеју Херцеговине биће отворена изложба 

„Врт праведника – Моја ћирилица“, сликарке Олгице Стефановић из Новог Сада. 
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Узгој корнишона за њемачког купца: Ове сезоне и бонус на прву 

класу 

 

Представници компаније „Карл Кине“ из пословнице у Мостару представили су требињским 

пољопривредним произвођачима овогодишњу понуду у пројекту кооперације на узгоју 

краставаца-корнишона за потребе њемачког прехрамбеног гиганта, како би анимирали 
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заинтересоване и обезбиједили кооперанте и за предстојећу сезону. 

Њемачки купац, као је речено на презентацији, и ове године нуди исте повољности сарадње: 

гарантује директан откуп, без посредника, уз сигурну седмичну исплату и чврсте цијене, бесплатне 

услуге мобилног тима агронома, те набавку садног материјала без марже, уз могућност отплате на 

рате и у произведеној роби. 

 

„Једина измјена ове године је да ће произвођачи који испоруче 55% производа прве класе добити 

10% бонуса на комплетну производњу, тако да цијена откупа у оптималним условима може 

достићи и 1,30 КМ по килограму. Ове године очекујемо да ће се производња у Требињу повећати 

на један хектар“, каже Антон Ловрић, управник мостарске пословнице „Карл Кине“. 

 

За кооперацији са прехрамбеном индустријом „Карл Кине“ из Хамбурга, у првој, пробној сезони 

одлучило се четворо пољопривредних произвођача из Требиња, који су на укупно пола хектара 

произвели око 30 тона корнишона за њемачког купца.„По дунуму је просјек био 5 до 6 тона, и то 

није лоше – са обзиром на неискуство произвођача и неповољне временске услове. С друге 

стране, на нашим огледним пољима у Козарској Дубици принос је био и десет тона“, истиче 

Ловрић.Ове године на презентацији је било 15-ак заинтересованих, који имају неколико дана да 

размисле о понуђеном кооперантском уговору. 

 

И поред закашњеле садње, суше и великих врућина, Ристо Пртило прошле сезоне убрао је 8 тона 

корнишона са два засађена дунума. Ове године садњу планира на три дунума, а са новим 

искуствима нада се двоструком приносу. 

„Зараде је добра. Велики су маркети отворени и није лако на требињској пијаци продати више 

ишта. Овако одему о поље уберемо сто кила и знам да је сто марака у џепу. И препоручујем 

свихТребињцима, ког код има земље, да посади корнишоне – имаће од њих више користи него од 

свега другог“, тврди Пртило. 

 

Представници прехрамбене индустрије „Карл Кине“ данас су најавили да је од наредне сезоне у 

плану проширење кооперације и на производњу паприке и феферона. 
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Замјеник градоначелника примио студенте Факултета политичких 

наука Универзитета Београд 

 

Замјеник градоначелника Требиња Неђо Ћебеџија примио је јутрос групу од осамдесет студената 

Факултета политичких наука Универзитета Београд, који су дошли у пратњи њихових асистената. 

Студенти треће и четврте године посјетили су Требиње у оквиру студијске посјете, а осим Требиња 

боравили су и у градовима Вишеград, Мостар и др. 

Замјеник граодначелника је јутрос поздравио студенте те им пожелио добродошлицу и пријатан 

боравак у нашем граду. У једночасовном разговору, студенти су подијелили своја искуства и 

мишљења о Требињу, као и о политичким питањима која су предмет њиховог изучавања. 

Београдски студенти у Требињу бораве данас и сутра и посјетиће све важније знаменитости 

нашега града. 
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