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Завршене Дучићеве вечери поезије 2016 

 

Поетском вечери под традиционалним називом "На Дучићевом путу" синоћ су завршене Дучићеве 

вечери поезије 2016. У програму су учествовали великани саврeменог српског пјесништва: Гојко 

Ђого, Љубивоје Ршумовић, Ђорђо Сладоје, Ранко Јововић, Драган Драгојловић, Драган Јовановић-

Данилов, Ранко Павловић, Владимир Јагличић, Благоје Баковић и Живорад Недељковић. 

У музичком дијелу програма наступили су: Биљана Ђуровић, глумица београдског Народног 

позоришта, Српско пјевачко друштво „Јединство“ из Котора са солистима и диригентском управом 

Михајла Лазаревића, оперски прваци Јасмина Трумбеташ и Драгољуб Бајић, уз клавирску пратњу 

Невене Живковић и етно појац Снежана Спасић. 

Света архијерејска литургија Дучићу служена је у Херцеговачкој Грачаници јуче у јутарњим 

часовима. 

 

 

 

Дучићеву награду примио Гојко Ђого 

 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1006-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B5-2016.html
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На синоћ одржаној Свечаној академији Дучићеву награду примио је пјесник Гојко Ђого. Уручујући 

награду градоначелник Требиња је рекао да је Ђого јединствена фигура савременог српског 

пјесништва: „Ђого је поезијом исказао непоткупљене и застрашујуће истине о нашем времену, али 

никада не сводећи пјесму на једнозначност, већ јој обезбјеђујући униварзалне димензије и 

значење кроз времена. Његова поезија је израз побуне очајника, припадника вијека чије су свете 

задужбине логори и тамнице, паликуће који ће се опасно поиграти ватром само да би обновио 

покидану пошту са небесима“. 

Гојко Ђого је у својој бесједи о Дучићу рекао да се у свакој Дучићевој пјесми осјећа и препознаје 

оно завичајно и локално: „Његовао је завичајну боју, али није обзиђивао свој врт ни сужавао свој 

видокруг. Локалне и регионалне међе размакао је у ширину и дубину, географску и историјску, 

епску и лирску“. 

У оквиру академије изведени су позоришни комади, један о судском процесу пјесништву Гојка 

Ђога у вријеме СФРЈ, у изведби требињских глумаца Жељка Милошевића и Владана Поповића и 

други о двојици пјесника Дучићу и Шантићу у изведби глумаца Народног позоришта Београд 

Биљане Ђуровић, Вање Милачић, Небојше Кундачине и Гојка Балетића. Своју нову пјесму под 

називом "Херцеговина" представио је требињски композитор Божидар Вучур уз стихове Јована 

Дучића које је казивао Милисав Сукоњица и музичку пратњу хор "Јединство" из Котора. 

Требињској публици су се представили и оперски прваци Јасмина Трумбеташ и Драгољуб Бајић, у 

клавирску пратњу Невене Живковић, солиста на фрули Бора Дугић уз пратњу хармонике 

Слободана Продановића и етно појац Снежана Спасић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амбасадор БиХ у Румунији у посјети Требињу: Сарадњу оснажити кроз 

конкретне активности 
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Амбасадор БиХ у Румунији Миле Васић рекао је данас у Требињу да је приоритет амбасаде на 

чијем је челу економска сарадња БиХ и Румуније, те да Требиње и источна Херцеговина морају да 

имају запажено мјесто. 

Васић је на састанку са привредницима и представницима Градске администрација  рекао да 

спољнотрговинска размјена БиХ и Румуније није на нивоу могућности и добрих политичких 

односа двије земље. 

Амбасада БиХ у Букурешту је као приоритетни задатак у наредном периоду одредила повећање 

вањскотрговинске сарадње Босне и Херцеговине и Румуније. Досадашња сарадња ових двију 

држава је, у односу на потенцијале бх. привреде и потребе румунског тржишта, како се могло чути 

на састанку, незадовољавајућа. 

“Циљ је да нашим људима покажемо да постоје још нека тржишта која су веома атрактивна па и 

далеко богатијим државама од наше, да постоје нека тржишта која су нама по менталитету 

слична, да у Румунији постоје људи који раде и који су спремни да помогну”, каже амбасадор 

Васић. 

Градоначелник Требиња Славко Вучуревић изразио је наду да ће овај састанак са амбасадором 

БиХ у Румунији бити значајан корак ка остваривању сарадње те да Требиње и његови потенцијали 

имају шта да понуде значајном румунском тржишту. 

Сарадња БиХ и Румуније у наредном се периоду, како каже амбасадор у свом излагању, планира 

оснаживати кроз конкретне активности попут формирања онлајн базе. 

„Покушаћемо да створимо механизме да се и наша привреда појави у Румунији и успостави 

квалитетна сарадња, ми смо на расплоагању за сарадњу и надамо се конкретним резултатима“, 

рекао је након састанка Веселин Савић, Директор Подручне привредне коморе Требиње. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Садиоци корнишона добили репроматеријал 
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Представници њемачке фирме „Карл Куне“ подијелили су јуче репроматеријал за седам 

требињских пољопривредника који су са њима потписали уговоре за садњу корнишона на око 

један хектар површина. 

У питању је ђубриво, жица, мрежа, фолија, систем најводњавања кап по кап, као и ђубриво и 

пестициду потребни за површину од једног хекатара, колико је ове године пријављено за садњу. 

„Ове године ће бити дупло више површина под корнишонима јер је то прошле године износило 

пола хекатара, чиме смо презадовољни, тим прије што овај крај и не располаже неким великим 

пољопривредним провршинама, а и пројекат је, могло би се рећи, тек у зачетку у овим 

крајевима“, каже Антон Ловрић, управник Послнове јединице „Карл Кунеа“ у Мостару. 

Он додаје да су, након прошлогодишње успјешне сарадње, требињски пољопривредници у 

њиховој фирми препознали доброг и поузданог партнера који, заједно са садним материјалом 

који ће укоро стићи, обејзбјеђује и ђубриво, заштитна средства и остали репроматеријал који као 

својеврстан бескаматни кредит пољопривредници отплаћују у готовом производу – корнишону. 

С обзиром на недавне мразове и овогодишњу специфичну климу, саднице које на исти начин 

обезбјеђује „Карл Куне“ стижу за двадесетак дана, а уколико се у наредној сезони површина под 

корнишонима повећа на два хектара кооперанти ће добити на кориштење и једну сортир машину 

која ће олакшати ручни дио овога посла. 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1051-sadioci-korni%C5%A1ona-dobili-repromaterijal.html
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Садиоци на располагању имају и мобилни тим агронома који обилазе сваког пољопривредника и 

његове насаде, помажу у случају болести биљке и одређују прихрану и остали омјер ђубрива и 

заштитних средстава, а сви произведени корнишони ће загарантовано бити откупљени по цијени 

од 1,2 марке по килиграму прве класе, које је у протеклој сезони у Требињу било највише. 

 

Дефиле ватрогасаца поново одржан након 25 година у Требињу 

Након 25 година Територијална ватрогасна јединица Требиње је јуче,  заједно са пријатељским 

ватрогасним друштвима и јединицама Ластва, Билећа, Херцег Нови и Конавле, организовала 

свечану смотру и дефиле ватрогасаца, приликом чега су јавности приказани сви ресурси којима 

ове јединице располажу. Уз звучну и свјетлосну сигнализацију, око 11.20 часова, возила 

ватрогасних јединица дефилирала су Требињем. 

Предходно су испред Ватрогасног дома Требиње постројене ватрогасне јединице које је 

поздравио градоначелник Требиња Славко Вучуревић. 

Командир ватрогасне јединице Требиње Данко Вуковић јуче је медијима рекао да је посао 

ватрогасаца изузетно тежак у Херцеговини:„Прошле године имали смо само у току љетне пожарне 

сезоне 350 интервенција, при чему се неке акције гашења трајале и по седам дана. Тада се данама 

и ноћима не спава, људи буду на измаку и физичких и психичких снага“. 

Јучерашњем дефилеу су се највише обрадовали најмлађи грађани Требиња, а било је и чланова 

старије популације којима је дефиле пробудио емоције и оживио успомене. 

Чланови Ватрогасног друштва Ластва су јуче даровали шест доза крви требињском одсјеку за 

трансфузиологију. 
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Град финансира реконструкцију фасаде на Центру за информисање и 

образовање и зградама ужег градског језгра 

 

У буџету Града Требиња ове године први пут су планирана средства за санације фасада на 

објектима јавног и приватног власништва у вриједности од 100.000 КМ. 

Мирослав Бакоч, в.д. начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове Града Требиње, рекао 

је да ће 40% овог износа бити утрошено за санацију фасада на објектима у власништву Града 

Требиња, док је 60% грант за суфинансирање ових радова на приватним објектима. 

У првој години, појашњава Бакоч, пројектом су обухваћени фасаде на зградама ужег градског 

језра – од улице Краља Петра Првог Ослободиоца до Његошеве, те од улице Десанке Максимовић 

до улице Војводе Степе Степановића. 

„Према прописаним критеријумима заинтересовани власници стамбених и стамбено-пословних 

објеката суфинансираће радове на фасадама у износу – најмање 50% од процијењених трошкова“, 

истиче Бакоч. 

Он појашњава да ће опис потребних радова и начин како ће бити изведени одредити стручна 

комисија Градске управе, која ће утврдити и предрачун трошкова. 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1069-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83-%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B3-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0.html
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„Настојаћемо да планирамо средства за ову намјену и у наредној буџетској години како би 

обухватили што шири дио града и помогли власницима да санирају фасаде на својим објектима“, 

истиче Бакоч. 

Он наводи да је Центар за информисање и образовање прва зграда обухваћена овим пројектом, 

док су наредне двије – зграда у којој је градска апотека у Београдској, те зграда преко пута улаза у 

Стари град у улици Десанке Максимовић. 

Oдржана прва трка пријатељства у Требињу 

 

Требињац Небојша Пејановић побједник је првог малог маратона „Трка пријатељства“, који је 

данас у Требињу одржан у заједничкој организацији Градске управе и шпанске хуманитарне 

организације МПДЛ. 

Кружну стазу дугу 10 и по километар, од споменика Јована Дучића у центру града, преко Дражин 

дола са циљем на старту трке – други је прешао билећки маратонац Љубо Тркља, а трећи Хесус 

Арохо, шпански атлетичар-ветеран, који је био и промотер првог требињског мини-маратона. 

За побједника „Трке пријатељства“ маратонца-рекреативца са дугим „стажом у ногама“ –  

требињских 10 и по километара није био специјално тежак задатак. 

„У Требињу је нас доста рекреативаца који трчимо Београдски и друге маратоне у Србији – 

највише захваљујући онима који су одавно по тим тркама: наставнику Ђуру Вујовићу и Здравку 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1089-o%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%99%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.html
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Мркоњи. Најважније је да је оваква трка први пут организована у нашем граду и било ми заиста 

драго да постане традиционална“, каже Небојша Пејановић. 

Проморер трке Хесус Арохо, иначе директор УНЕСКО-а за шпанску регију Арагон и руководилац 

спортских активности при међународној организацији МПДЛ –  своју бронзану медаљу препустио 

је Далибору Бањку, који је четврти прошао кроз циљ. Медаље, каже, нису важне – колико је 

порука ове трке. 

„А порука је да спорт треба да спаја људе. И не само то – већ и да буде туристичка атракција и алат 

како би и људи из иностранства чули за овај град, који је, за мене, прави дијамант“, каже Арохо за 

Радио Требиње. 
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Tериторијална ватрогасна јединица добија нову цистерну 

 

Уз подршку Градске управе Требиње и Ватрогасног савеза возни парк Територијалне ватрогасне 

једнице Требиње ће ускоро бити богатији за још једно ватрогасно возило. Ради се о цистерни за 

гашење пожара марке Ивецо. Град Требиње је у оквиру набавке пружио подршку и положио 

гаранцију за возило у вриједности од око 55.000 КМ. 

Очекује се да цистерна буде испоручена до средине јула, а из Ватрогасне јединице Требиње кажу 

да ће ново возило бити од помоћи у љетњој сезони када се очекују пожари.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1169-t%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83.html
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ПРОЈЕКАТ “Одрживо запошљавање кроз циљану подршку у 

пољопривредном сектору” 

 

Њемачка невладина организација Хелп је 01. Маја 2016 год. на иницијативу службе за локални 

развој, инвестиције и енергетску ефикасност града Требиња, почела са имплементацијом 

пројекта “Одрживо запошљавање кроз циљану подршку у пољопривредном сектору у Источној 

Босни и Херцеговини” на подручју Града Требиње.Пројекат финансира Влада Савезне Републике 

Њемачке кроз Пакт за Стабилност Југоисточне Европе, а суфинансира Град Требиње са 35% од 

укупних улагања у пројекту. Вриједност пројекта за подручје Града Требиња износи око 100.000 

КМ. 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1165-%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83-%E2%80%9C%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%99%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D1%86%D0%B8%D1%99%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D1%83-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%E2%80%9D.html
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Пројекат ће трајати  20 мјесеци и подржати грантовима укупно 30 корисника на подручју Града, 

једно удружење/компанију/задругу са циљем јачања ланца вриједности, те 5 пољопривредних 

произвођача са циљем увођења стандарда органске производње. Потенцијални корисници су све 

незапослене особе из социјално угрожених категорија  

становништва са здравим пословним идејама за започињање или развој самосталних пословних 

активности. 

Пројектом могу бити подржане активности у области узгоја и прераде љекобиља и пчеларства, а 

које ће резултирати одговарајућим мјесечним приходом, зависно од доступних финансијских 

средстава и тржишног потенцијала сваког индивидуалног приједлога. 

Одобрена помоћ биће дистрибуирана искључиво у виду материјално-техничких средстава 

потребних за дјелатност, без готовинских исплата. 

Просјечан износ индивидуалне донације одређен је у протувриједности 1.500 евра уз повољне 

услове за регистрацију бизниса од стране Града. Сваки корисник биће у обавези да суфинансира 

15% укупног износа донације, да региструје своју пољопривредну дјелатност и обави 10 сати 

друштвено-корисног рада за локалну заједницу. 

Сви заинтересовани могу добити детаљне информације о пројекту и преузети формуларе за 

пријаву на wеб страници: www.хелп.орг.ба или на једној од презентација које ће бити одржане у 

сљедећим терминима: 

Дан 
Датум Мјесто Вријеме Просторије 

Понедјељак 11.07.2016 Требиње 11: 00 

Велика сала градске управе 

Ул. Вука Караџића бр.2 

Понедјељак 11.07.2016 Моско 16 : 00 МЗ Моско 

Уторак 12.07.2016 Граб 10: 00 МЗ Граб 

Уторак 12.07.2016 Величани 14 : 00 МЗ Величани 

Сриједа 13.07.2016 Ластва 10:00 МЗ Ластва 

http://www.help.org.ba/


Билтен Града Требиња Страна 13 
 

Сриједа 13.07.2016 Требиње 14:00 

Велика сала градске управе 

Ул. Вука Караџића бр.2 

 

четвртак, 28 јул 2016 10:32 

Вечерас почиње требињска Гитаријада "Мосток" 

 

Представљањем требињских бендова "Индустрија алата" и "Хор бечких шницала", бенда 

"Мангров" из Никшића, бенда "Испад" из Бања Луке и бенда "Алогиа" из Смедерева, вечерас 

почиње четврта требињска гитаријада "Мосток". 

Гитаријада се организује под генералним покровитељством Градске управе Требиње, у 

организацији ЈУ Дом младих Требиње. 

Концерт популарне загребачке групе "Хладно пиво", који требињска публика жељно ишчекује, 

биће одржан друге вечери, када ће наступити и никшићки бендови „Панкреас“ и „Оф-дјути“. 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1214-%D1%81%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%9A%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA.html
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Програм обе вечери почиње у 20.00 часова. Улаз за прву вече је до 22х слободан, након чега је 

цијена улаза 3 КМ. Улаз за другу вече је 10 КМ.  

Завршен 59. Фестивал фестивала - додијељене Златне маске 

 

Представом „Идемо у лов“ Жоржа Фејдоа, ансамбла Центра за културу Беране, синоћ је затворенa 

59. требињска смотра аматерских позоришта "Фестивал фестивала". 

Представа „Ад инфинитум“ Словачког позоришта ВХВ – Словачког КУД-а „Херој Јанко Чмелик“ из 

Старе Пазове изабрана је за најбоље остварење овогодишњег Фестивала. Ова представа добила је 

и награду "Златна маска" и за сценографију, костимографију и најбољу ауторску музику. 

За најбоље редитељско остварење 59. Фестивала награђен је Бојан Јовановић за представу "Вођа" 

из Врања. Поред овога, глумци из Врања Марко Николић и Катарина Василковић награђени су 

Златним маскама за најбоље глумачке епизоде. 

Најбољи глумац овогодишњег Фестивала је Фаик Салихбеговић –представа „Хасанагиница“ , у 

изведби позоришта „Тотал“ из Високог. Најбоља глумица је Ена Јагец – представа „ЗОО!“ Драмског 

студија ДАДА – Казалишне дружине „Пинклец“ и Центра за младе Чаковац. 

Награде су додијељене према оцјенама стручног жирија у саставу: редитељ Егон Савин, 

позоришни критичар Александра Гловацки и професор драматургије др Зоран Копривица. 

Жири је додијелио и диплому најмлађем  учеснику фестивала Давиду Попадићу из Требиња и 

Теодори Ђедовић из Врања. 

У пратећем програму посљедње вечери Фестивала био је и Омаж Бати Живојиновићу у 

продукцији РТС-а. 

https://www.trebinje.rs.ba/sr/%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/1212-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD-59-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5.html



