


 
 

                 

 2 

 

 
 
 
 

 

Импресум: 
„Билтен Града Требиња“ 
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Градске управе Требиње. 

Излази мјесечно. 
Билтен припрема Стручна служба 
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 Градоначелник Ћурић разговарао са дјецом погинулих бораца 

 Дучићев дан – Почео научни скуп „Мит, традиција и симбол поезије 
Милоша Црњанског“ 

 Дучићева награда пјесникињи Злати Kоцић 

 Благовијести – слава Херцеговачке Грачанице и годишњица упокојења 
великог Дучића 

 Студијски програм „агромедитерански смјер“ од октобра у Требињу 

 Потписан споразум о сарадњи између туристичких организација Требиња 
и Будве 

 Град Требиње се представио на Пословном форуму „Повезивање 
привредника у расијању и матици“ 

 Kасим Чустовић донирао 50.000 КМ за социјално угрожене категорије из 
Требиња 

 За садржајније културно љето – „Нишвил у Требињу“ 

 Едукацијом до бољег управљања чврстим отпадом 

 Руководство Града честитало Васкрс – Христос васкрсе! 

 У Требињу отворен oлимпијски затворени базен, Србијa побиједила Црну 
Гору 

 У Требињу обиљежено 30 година од формирања Војске Републике Српске 

 Представници Града одржали састанак са шефом Мисије ОСЦЕ-а у БиХ 
Кетлин Кавалек 

 Како смањити негативан утицај отпада на животну средину 
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05.04.2022. 

Градоначелник Ћурић разговарао са 
дјецом погинулих бораца 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
разговарао је са дјецом погинулих бораца са 
подручја нашег града која још увијек нису 
запослена, наводећи да је договорено да се 
након три мјесеца сагледа шта су Град и остале 
надлежне институције учиниле да ријеше 
егзистенцијално питање ових наших суграђана. 

Ћурић је рекао да према евиденцији Одјељења 
за борачко-инвалидску заштиту има 46 
незапослене дјеце погинулих бораца, док се 
састанку одазвало њих 38. 

„Град ће објавити посебан програм подршке за 
њихово запошљавање и договор је да послије 
три мјесеца поново разговарамо и видимо шта 
смо урадили“, истакао је Ћурић. 

Он је казао да су током разговора истакнути 
различити видови рјешавања њиховог 
запошљавања – од запошљавања у јавном и 
приватном сектору до финансијске подршке за 
самозапошљавање, а све према захтјевима ових 
лица. 

„Сами су ми рекли да је ово први пут да је један 
градоначелник разговарао са свима њима 
заједно. Жао ми је што појединци покушавају да 

искористе дјецу погинулих бораца у дневно-
политичке сврхе и медијско експонирање“, 
истакао је Ћурић. 

Према његовим ријечима, Град је већ покренуо 
израду посебног програма подршке, који ће 
ускоро бити објављен, а све у складу са 
договором са дјецом погинулих бораца. 

Он је позвао и преосталу дјецу погинулих 
бораца која нису присуствовала састанку да се 
јаве у надлежно градско Одјељење за борачко-
инвалидска питања како би се сагледале и 
њихове потребе око запошљавања. 

Састанку су, осим Ћурића, присуствовали и 
предсједник Скупштине града Драгослав Бањак, 
начелник Одјељења за борачко-инвалидска 
питања Миодраг Новокмет,  директор подручне 
Привредне коморе Требиње Веселин Савић и 
директор Завода за запошљавање Републике 
Српске – филија Требиње Драган Поповић. 

06.04.2022. 

Дучићев дан – Почео научни скуп „Мит, 
традиција и симбол поезије Милоша 

Црњанског“ 
 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић данас је 
отворио научни скуп „Мит, традиција и симбол 
у поезији Милоша Црњанског“ чиме је почело 
обиљежавање културне манифестације 
„Дучићев дан“, која се традиционално одржава 
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на Благовијести, када је преминуо пјесник Јован 
Дучић. 

На овом скупу, који је окупио преко 25 
реномираних проучавалаца српске поезије, 
током два дана, биће ријечи о 60 година 
„Ламента над Београдом“, посљедњој завјетној 
пјесми Милоша Црњанског, о феномену егзила 
који је премрежио дјело Милоша Црњанског, те 
о значају „Лирике Итаке“ и коментарима али и 
ширем контексту који није само пјеснички него 
и културни и историјски. 

Ћурић је истакао да је изражена национална 
свијест Дучића и Црњанског родила и 
заједничку интегрисану мисао о вјечитом 
повратку родној груди. 

„Kао што се Дучић вратио у своје мило Требиње 
тако је Милош Црњански, послије дугих 
странствовања, стигао у Београд и једном од 
најљепших својих пјесама ‘Ламент над 
Београдом’ освијетлио повратак и вјечни смирај 
у вољеном граду“, рекао је Ћурић. 

Навео је да Дучића и Црњанског везује и љубав 
према Јадрану и Медитерану те да је Требињу 
част и задовољство што се ова два великана 
опет сусрећу, сада у граду на Требишњици. 

Светлана Шеатовић, уредник скупа је рекла да 
„Дучићев дан“ представља посебан значај у 
оквиру специјалних веза Србије и РС, те да је ова 
манифестација прави бисер не само једног 
српског медитеранског града који је уточиште 
поезије него и једно право уточиште гдје се 
може проучавати српска поезија. 

„Веза коју налазимо између Милоша Црњанског 
и Дучића, чини нам се, можда, на први поглед 
удаљена, али није тако далеко јер је и сам 
Црњански као човјек Паноније лутао за 
Медитераном и проналазио своје мјесто ту, а 
прави смирај је нашао под Срђем. Он никада 
није био у Требињу али ово је ванредна прилика 
да се Црњански и Дучић сретну у Требињу. 
Посљедњи пут су се срели као дипломате у 
Португалу, 1941. године када су се њихови 
путеви заувијек разишли – Дучић је отишао у 

САД, а Црњански у Лондон. Њихови животни 
путеви су пресијецани и пјесничким и 
дипломатским мисијама, а били су пресјечени и 
врло тешким околностима почетка Другог 
свјетског рата“, навела је она. 

Бојан Јовић, директор Института за књижевност 
и уметност у Београду је навео да је овај скуп 
посвећен Милошу Црњанском пјеснику буре и 
посљератном пјесништву, гласноговорнику 
нових ритмова и слутњи у покољењу које је 
имало несрећу да искуси све ужасе великога 
рата. 

Јован Делић, дописни члан Српске академије 
наука и уметности је градоначелнику Требиња, 
Музеју Херцеговине и Народној библиотеци 
Требиње уручио поклоне – најновија издања 
САНУ о Дучићу. 

Минутом ћутања одата је почаст преминулом 
Александру Јоцановићу, декану Учитељског 
факултета у Београду, који је традиционално 
био учесник Дучићевих вечери поезије и 
допринио напретку ове манифестације. 

У оквиру „Дучићевог дана“, вечерас у 18 часова, 
у Музеју Херцеговине, биће промовисан 
Зборник „Поезија и поетика Мирослава 
Максимовића“, а након тога отворена изложба 
„Отисци градитеља“ архитекте Бранка Пешића. 

У Kултурном центру, у 20 часова, је „Вече 
лауреата“ – Ранка Јововића, под називом „Моли 
се владико, подвикни господару“, на којој 
учествују Хор „Трибуниа“ Требиње, глумци 
Народног позоришта Београда Лепомир 
Ивковић и Биљана Ђуровић, солисти Опере 
Позоришта на Теразијама Душан Свилар и Мина 
Глигорић, вокални квартет Гимназије ,,Јован 
Дучић“ Требиње уз клавирску пратњу Невене 
Живковић. 

На  Благовијести, сутра, у Херцеговачкој 
Грачаници, од 9 часова, биће служена 
архијерејска литургија и помен Јовану Дучићу, а 
у 11:30 часова почеће други дио научног скупа 
„Мит, традиција и симбол у поезији Милоша 
Црњанског“. 
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Од 19 часова, у Kултурном центру, биће 
одржана промоција Антологије савремене 
српске лирике у Источној Херцеговини 
„Херцеговачки вијенац“, аутора Гедеона 
Стајића. 

Покровитељ манифестације „Дучићев дан“ је 
Град Требиње. 

 
06.04.2022. 

Дучићева награда пјесникињи Злати 
Kоцић 

 

У Требињу је вечерас у оквиру манифестације 
Дучићев дан приређено Вече лауреата – Ранка 
Јововића, под називом „Моли се владико, 
подвикни господару“, а Дучићева награда за ову 
годину припала је пјесникињи Злати Kоцић. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић казао је 
да се ова награда додјељује књижевницима 
који су утврдили своје мјесто у књижевној 
баштини, те да ће Kоцићевој бити уручена на 
манифестацији Дучићеве вечери поезије. 

 

Ћурић је истакао да је ова манифестација – 
Дучићев дан посвећена великом пјеснику 
Јовану Дучићу када се враћамо лауератима 
Дучићеве награде, као што је био и пјесник 
Ранко Јововић. 

Додао је да се на овај дан испуњава и Дучићев 
аманет да се не треба бавити само његовом 
поезијом, него да се оно што је он написао 
посматра у временском контексту и кроз друге 
писце, и његове савременике и оне који ће тек 
доћи. 

„Дучићево Требиње је како један пјесник рече 
постало истинско поетско светиште, 
стваралачко непресушно врело које увијек и 
изнова окупља пјеснике и умјетнике и све оне 
који у љепоти траже смисао живота и који имају 
потребу за духом истинске кутуре која нам је 
данас толико потребна, можда потребнија него 
икада до сада“, рекао је Ћурић. 

Пјесник Желидраг Никчевић рекао је да је 
поезија пјесника Ранка Јововића прожета 
етичком димензијом, али је по својој суштино 
рањиво, непредвидиво и хировито. 

„Ранко Јововић је један од оних ријетких 
лирских дијагностичара који нигдје себе не 
изузимају него напротив свједоче својим 
животом једнако као својим стиховима а његов 
поетски стандард у Црној Гори је постао врло 
утицајан“, казао је у бесједи пјесник Никчевић. 

Др Светлана Шеатовић из Института за 
књижевност и умјетност је подсјетила да је 
данашњи научни скуп био посвећен поезији 
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Милоша Црњанског те истакла да он 
представља нови сусрет Црњанског у 
Дучићевом Требињу. 

„Под сводом овог најлепшег малог града који 
спаја мирис Медитерана и егзотику 
херцеговачког крша довели смо у везу два 
великана српске поезије, различите али сличне 
по осећају за национално биће и лепоту 
медитеранских предела. Док је Дучић то био 
рођењем, Црњански је нашао свој изабрани 
завичај у просторима медитеранске културе“, 
рекла је др Шеатовић. 

У вечерашњем програму учествовали су Хор 
„Трибуниа“ Требиње, глумци Народног 
позоришта Београда Лепомир Ивковић и 
Јасминка Стојиљковић, солисти Опере 
Позоришта на Теразијама Душан Свилар и Мина 
Глигорић, вокални квартет Гимназије „Јован 
Дучић“ Требиње уз клавирску пратњу Невене 
Живковић. 

07.04.2022. 

Благовијести – слава Херцеговачке 
Грачанице и годишњица упокојења 

великог Дучића 
 

 

Празник Благовијести прослављен је у 
Херцеговачкој Грачаници на брду Црквина 
изнад Требиња која је посвећена овом 
празнику. 

Након Свете литургије, у храму је служен и 
помен пјеснику и дипломати Јовану Дучићу, гдје 
се налази његова вјечна кућа, а који је преминуо 

на данашњи дан 1943. године. Тим поводом, 
цвијеће на пјесниково вјечно почивалиште 
положили су представници Града предвођени 
градоначелником Мирком Ћурићем. 

Цвијеће је положено и на споменике Дучићу и 
Његошу у центру Требиња.У Требињу вечерас 
завршава културна манифестација „Дучићев 
дан“. 

 
11.04.2022. 

Студијски програм „агромедитерански 
смјер“ од октобра у Требињу 

 

У школској 2022/2023. години, Пољопривредни 
факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
почеће са новим студијским програмом – 
агромедитерански смјер, који ће се 
организовати у нашем граду. Ово је данас, на 
пријему у Градској управи, потврдила др Весна 
Милић, декан ове високошколске установе. 

„Урађен је пројекат, обезбјеђена су средства од 
стране Владе Републике Српске, дио опреме и 
намјештаја на располагању већ има 
Пољопривредни факултет, тако да очекујемо да 
ће све бити спремно првог октобра. Још 
очекујемо званично одобрење од Министарства 
за научно-истраживачки развој јер смо тражили 
за почетак 20 студената и одређени број страних 
држављана, па видјећемо“, казала је др Милић. 

Веско Дутина, директор Аграрног фонда 
Требиње каже да је данас потписан и уговор о 
пословно-техничкој сарадњи између Аграрног 
фонда и Пољопривредног факултета. 
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„У свом пуном капацитету ћемо пружити 
Пољопривредном факултету подршку за 
одвијање практичне наставе. На наше велико 
задовољство, договорили смо са менаџментом 
факултета да се ова високообразовна установа 
укључи и у развој самог Аграрног фонда, 
добијаћемо одређене смјернице ка којим 
циљевима треба да се крећемо“, рекао је 
Дутина. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је додао 
да је стигла сагласност владе за финансирање 
реновирања просторија за почетак школске 
године. 

„Град Требиње је спреман да подржи рад 
факултета у сваком смислу. Чули сте од декана 
за који број студената се тражи сагласност али 
ми смо спремни да тражимо и додатну 
сагласност ако буде већи број студената који ће 
студирати у Требињу. Ја се надам што већем 
броју“, закључио је градоначелник Ћурић. 

12.04.2022. 

Потписан споразум о сарадњи између 
туристичких организација Требиња и 

Будве 
 

 

Директор Туристичке организације града 
Требиња Мирјана Путица и директор 
Туристичке организације општине Будва 
Немања Куљача потписали су данас протокол о 
сарадњи који има за циљ формализацију и 
озваничење будуће интезивније пословно-

техничке сарадње између ове двије 
организације. 

Потписивању споразума у Требињу 
присуствовали су градоначелник Требиња 
Мирко Ћурић као и предсједник општине Будва 
Марко Царевић. 

Ћурић је подсјетио да су Требиње у 2019. години 
посјетили туристи из 94 земље када је 
забиљежено око 100.000 ноћења, као и прошле 
године, истакавши значај тога. 

„Убијеђен сам да ћемо потписивањем 
данашњег споразума да побољшамо туристичку 
сезону у Требињу и Будви“, истакао је Ћурић. 

Царевић је рекао да је жеља општине Будва и 
града Требиња да заједнички наступају према 
свјетским тржиштима и туристичким 
дестинацијама, истакавши да га данашњи 
споразум радује јер је ријеч о народу исте вјере. 

„Економско повезивање је нешто на чему треба 
да базирамо будућност и само економски 
повезани можемо бити јачи. Територија Будве је 
60 одсто туристичког производа Црне Горе и то 
је потенцијал који треба искористити“, истакао 
је Царевић. 

Директор Туристичке организације града 
Требиња Мирјана Путица рекла је да је 
данашњим протоколом изражена сагласност 
обје стране о потреби унапређења међусобне 
сарадње у туризму и угоститељству, кроз 
размјену знања и позитивних искустава у 
пословању туристичких организација Требиња и 
Будве. 

„Изражавамо увјерење да је сарадња и 
партнерство у обостраном интересу те да ће 
допоринијети будућем успјешнијем развоју и 
позитивним економским и другим бенефитима 
по обје локалне заједнице“, рекла је Путица. 

Директор Туристичке организације општине 
Будва Немања Куљача рекао је да ће се сарадња 
двије туристичке организације након 
потписивања протокола додатно развијати у 
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правцу размјене искустава из области туризма 
али и промоције и организације заједничких 
догађаја који ће оплеменити туристичке понуде 
Требиња и Будве. 

„Нема сумње да ће пријатељство и сарадња 
наша два лијепа града у будућности бити још 
љепша боља и квалитетнија“, рекао је Куљача. 

 
13.04.2022. 

Град Требиње се представио на 
Пословном форуму „Повезивање 

привредника у расијању и матици“ 
 

 

Замјеник градоначелника Требиња Дражен 
Бошковић и в.д. начелника Одјељења за 
туризам, пољопривреду и предузетништво 
Бојан Вучуревић су протеклог викенда боравили 
у Бањалуци гдје су учествовали на Пословном 
форуму „Повезивање привредника у расијању и 
матици – прилике и изазови“. 

Бошковић је пред више од 100 окупљених 
учесника говорио на тему услова пословања у 
Требињу с циљем привлачења потенцијалних 
инвеститора у наш град. Присутним су на овом 
скупу презентоване бројне предности за 
улагање у Српску, међу којима се истичу 
повољан геостратешки положај Требиња, те 
будућа слободна зона. 

Форум је била добра прилика да се 
привредницима из дијаспоре приближе све 
погодности за привреднике, са нагласком на 

подршку кроз подстицаје у привреди коју пружа 
Министарство привреде и предузетништва 
Српске, али и подршка коју пружају јединице 
локалне самоуправе. 

Скупу су присуствовали и министар за европске 
интеграције и међународну сарадњу Републике 
Српске Златан Клокић, предсједник Подручне 
привредне комора Бањалука Горан Рачић, 
генерални конзул Србије у Бањалуци Милош 
Вујић и велики број заинтересованих 
инвеститора. 

Форум су организовали Удружење „Корени“ 
Бањалука, Удружење српских привредника 
Швајцарске и Подручна привредне комора 
Бањалука под покровитељством предсједнице 
Републике Српске Жељке Цвијановић. 

По завршетку овог Форума представници Града 
Требиња су обишли и „Други међународни 
сајам туризма Бањалука“, гдје су посјетиоци 
имали прилику да се упознају са садржајима 
које нуде туристичке дестинације Српске и 
региона. 

Требиње је представљено на заједничком 
штанду Туристичке организације Републике 
Српске док је своје мјесто на Сајму заузела и 
Херцеговачка кућа на чијем штанду су 
многобројни посјетиоци могли да пробају 
традиционалну херцеговачку храну и пиће. 

13.04.2022. 

Kасим Чустовић донирао 50.000 КМ за 
социјално угрожене категорије из 

Требиња 
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Kасим Kамо Чустовић, рођени Требињац и 
угледни офталмолог, који више од пет деценија 
живи и ради у Швајцарској, данас је Центру за 
социјални рад Требиње уручио значајну 
новчану донацију од 50.000 марака за социјално 
угрожене категорије. 

Зоран Анђушић, директор Центра за социјални 
рад Требиње истиче да ће од ове донације, по 
300 марака добити 166 породица из категорија 
лица која су у хранитељским породицама, која 
су позната Центру и који су се највише обраћали 
за једнократну новчану помоћ те лица која 
примају само новчану помоћ. 

Захваљујући Чустовићу на овој значајној 
донацији Анђушић је истакао да је дивно што 
овако хумани људи постоје те да им 
појединачне донације много значе у раду. 

Kасим Kамо Чустовић је сигуран да овај новац 
иде у праве руке. 

„Овај новац који сада дајем сигуран сам да ће 
бити подијељен на прави начин, имам пуно 
повјерење у господина Анђушића и Центар. 
Радује ме да овај новац иде у руке оних којима 
је, заиста, потребан. Веома је важно данас бити 
човјек и сходно својим могућностима помагати 
људима којима је то потребно, без обзира на 
пол, расу и нацију“, навео је Чустовић. 

Он је, како каже, и раније слао значајне новчане 
донације свом Требињу и Требињцима. 

Анђушић је Чустовићу уручио захвалницу за 
хуманост, разумјевање и подршку социјално 
угроженим категоријама у свом крају. 

Чустовићу се захвалио и градоначелник 
Требиња Мирко Ћурић, наводећи да је ово 
доказ да без обзира на то што је прије скоро 60 
година напустио родни крај –  никада није 
заборавио Требиње и своје суграђане. 

Као знак пажње, Ћурић му је поклонио Званичну 
монографију града Требиња. 

 

14.04.2022. 

За садржајније културно љето – 
„Нишвил у Требињу“ 

 

 
 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић одржао 
је данас састанак са директором нишког џез 
фестивала „Нишвил“ Иваном Благојевићем и 
помоћником министра за просвјету и културу 
Републике Српске Тањом Ђаковић. 

Састанак је одржан с циљем да се дефинишу 
могућности за организацију фестивала џез 
музике у нашем граду, под називом „Нишвил у 
Требињу“. 

„Фестивал би био одржан недељу дана после 
редовног дешавања у Нишу. Користили бисмо 
инфраструктуру и медијску подршку коју има 
Нишвил, с намером да у наредних пет година 
створимо један аутохтони фестивал овде, који 
би привукао огромни број посетилаца,“ рекао је 
након састанка директор нишког фестивала 
Иван Благојевић. 

Благојевић је истакао да Требиње има изузетан 
потенцијал за одржавање свих културних 
манифестација, па јтако и музичких, односно 
умјетничких фестивала. 

„Идеја је да ове године имамо дводневни 
фестивал у Требињу, а да наредних то 
продужавамо и да фестивал има пратећи 
садржај у истом концепту како Нишвил ради, а с 
обзиром да је Требиње град културе циљ нам је 
да направимо један умјетнички фестивал,“ 



 
 

 

 11 

истакао је Благојевић додавши да ће цјелокупни 
музички догађај бити утемељен на концепту 
увезивања формалних и комерцијалних џез и 
других умјетничких садржаја. 

Како је Благојевић рекао, сам локалитет за 
одржавање фестивала је такође једно 
интересантно мјесто, а то је базен у Бреговима, 
који би за потребе фестивала био испражњен. 

„То би визуелно било врло атрактивно, а 
посебно за снимање дроном и због светлосних 
ефеката,“ додао је Благојевић. 

Према ријечима помоћника министра просвјете 
и културе РС Тање Ђаковић,  идеја о џез 
фестивалу у Требињу проистекла је из посјете 
представника Републике Српске и представника 
Града Требиња Нишу.  

Ђаковићева је истакла да град Требиње, осим 
што највише средстава издваја из буџета за 
културне садржаје, има и изузетно развијен 
фестивалски живот те је исказала увјереност да 
ће организација Нишвила у Требињу, уз већ 
постојеће фестивале филма, позоришта и 
класичне музике, употпунити културни садржај 
у нашем граду. 

Захваливши се учесницима данашњег састанка, 
градоначелник Требиња Мирко Ћурић исказао 
је подршку организацији Нешвил фестивала у 
Требињу 

„Надам да ће наша локална заједница 
са  установама културе урадити све што је у 
нашем домену и да ће Нишвил да буде у 
Требињу 20. и 21. августа,“ рекао је Ћурић. 

Ћурић је истакао да овај фестивал неће имати 
само културни, већ и шири туристички значај за 
Требиње. 

„Фестивалом ћемо привући и нове људе да дођу 
у Требиње. Као што је речено, позваћемо цијели 
регион, имамо прилику да се по први пут у 
Републици Српској организује фестивал Нишвил 
и надам се да ће у наредних пет година ово бити 

најпрепознатљивији догађај у регоиону,“ рекао 
је градоначелник Требиња. 

Како је данас саопштено, планирано је да 
фестивал заједнички финансирају 
Министарство просвјете и културе РС и Град 
Требиње, а додатно ће бити успостављен и 
спонзорски модел подршке. 

18.04.2022. 

Едукацијом до бољег управљања 
чврстим отпадом 

 

 

У Никшићу је у организацији ФОРС Монтенегра 
– Фондације за развој сјевера Црне Горе, а у 
оквиру пројекта „Прекогранична иницијатива за 
заштиту животне средине” у периоду 13-
15.4.2022. године одржан тродневни тренинг на 
тему унапређењасистема управљања чврстим 
отпадом. Обука јеодржана запредставнике 
институција надлежних за очување животне 
средине, комуналних и инспекцијских служби и 
комуналних предузећаТребиња и Никшића у 
циљу јачања њихових капацитета и унапређења 
прекограничне сарадње у овој области. 

Тренингу је присуствовало 28 представника 
поменутих институција који су имали прилику 
да од професора Факултета техничких наука 
Универзитета у Новом Саду, проф. др Бојана 
Батинића, проф. др Горана Вујића, проф. др 
Богдане Вујић као и МСц Бошка Лазића слушају 
о могућностима унапређивања система 
управљања отпадом кроз упознавање са 
савременим стандардима и праксом у овој 
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области, значају циркуларне економије у 
управљању отпадом, утицају депонија на 
квалитет ваздуха у непосредном окружењу и сл. 
Овим поводом организована је и конференција 
за медије на којој су о значају обуке,сарадњи 
градова Никшића и Требиња као и актуелним 
еколошким изазовима говорили Марко 
Ковачевић, предсједник Општине Никшић, 
Спасоје Радовић, начелник Одјељења за 
комунално-инспекцијске послове Града 
Требиња и Веселин Штурановић, извршни 
директор ФОРС Монтенегра. 

На конференцији су представљени и резултати 

истраживања, спроведеног у оквиру овог пројекта, о 

еколошком знању и навикама становништва, 

ставовима у вези са радом надлежних комуналних и 

инспекцијских служби, заинтересованошћу за 

рециклажу и сл. У оквиру пројекта ово истраживање 

је спроведено и у Требињу. Добијени резултати 

говоре да су проблеми у вези са животном средином 

евидентнији у приградским и сеоским подручјима, 

да су испитаници задовољни радом комуналног 

предузећа и комуналне инспекције, те да 

постојивоља за рјешавањем проблема када је у 

питању заштита животне средине. Анкета је такође 

указала на интензивнију потребу за ангажманом на 

подизању свијести и упознавању грађана са улогом 

појединца у очувању животне средине, улогама и 

задужењима институција у очувању животне 

средине, те на упознавању са европским 

стандардима и директивама из области заштите 

животне средине.Детаљније информације можете 

пронаћи на ЛИНКУ. 

Пројекат „Прекогранична иницијатива за 
заштиту животне средине” има за циљ јачање 
капацитета институција које се баве заштитом 
животне средине и информисање становништва 
о значају унапређивања система управљања 
чврстим отпадом и усклађивања са 
стандардима Европске уније у овој области, а 
реализује га ФОРС Монтенегро у партнерству са 
Градом Требињем и Комуналним предузећем 
из Никшића. Пројекат се спроводи у Никшићу и 
Требињу, а главне активности поред 
прекограничних обука за запослене у 
институцијама које се баве заштитом животне 

средине укључују још и набавку опреме и 
возила за комунална предузећа и институције, 
кампању подизања нивоа еколошке свијести 
грађана, израду публикација, прекограничну 
конференцију, истраживање о структури чврстог 
отпада у циљном подручју, обезбјеђивање 
препорука за унапређивање система 
управљања чврстим отпадом итд. 

Пројекат финансира Европска унија 
посредством Делегације Европске уније у Босни 
и Херцеговини, у оквиру ИПА Програма 
прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – 
Црна Гора 2014-2020, а у Црној Гори 
суфинансира Министарство јавне управе, 
дигиталног друштва и медија. 

21.04.2022. 

Руководство Града честитало Васкрс – 
Христос васкрсе! 

 

 

Руководство Града Требиња упутило је 
васкршњу честитку Његовом преосвештенству 
владици захумско-херцеговачком и 
приморском Димитрију, монаштву и 
свештенству ове Епархије и свим грађанима 
нашег града који у недјељу, 24. априла, 
послављају највећи хришћански празник 
Васкрс. 

У честитки, коју потписују градоначелник Мирко 
Ћурић, замјеник градоначелника Дражен 
Бошковић, предсједник Скупштине града 
Драгослав Бањак и потпредсједник Скупштине 
града Ђорђе Миљановић, каже се: 

https://trebinje.rs.ba/wp-content/uploads/2022/04/Rezultati-anketiranja-o-znanju-i-navikama-stanovnistva-o-zastiti-z.sredine.pdf
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„У име Града Требиња и своје лично име 
упућујемо вам искрене честитке поводом 
највећег хришћанског празника – Васкрса. Нека 
радост наступајућег празника испуни душу и 
срце сваког вјерника, а сваки дом љубављу, 
здрављем, напретком и сваким добром. 
Поздрављамо вас сверадосним васкршњим 
поздравом побједе живота над смрћу, добра 
над злом и свјетлости над тамом: ХРИСТОС 
ВАСКРСЕ – ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!“. 

26.04.2022. 

У Требињу отворен oлимпијски 
затворени базен, Србијa побиједила 

Црну Гору 
 

 
 

Српски члан Предсједништва БиХ Милорад 
Додик, премијер Републике Српске Радован 
Вишковић и градоначелник Требиња Мирко 
Ћурић су свечано су отворили oлимпијски 
затворени базен у Требињу. 

Отварању базена присуствовали су  министар 
породице, омладине и спорта Републике Српске 
Соња Давидовић, генерални директор 
„Електропривреде Републике Српске“ Лука 
Петровић и бројне званице. 

Ријеч је о једном од највећих инвестиционих 
пројеката реализованих у овом граду у 
посљедњих десетак година. 

Српски члан Предсједништва БиХ Милорад 
Додик рекао је да и ово доприноси увјерењу да 
се у Републици Српској може урадити пуно тога. 

Он је истакао да ће овај базен бити мјесто и за 
рекретативце и за оне који хоће да уживају, а 
показује да је Република Српска способна и 
моћна да може да планира и се овђе гради један 
овакав објекат. 

„Градићемо нову болницу, желимо да спојимо 
Требиње брзом цестом до Вишеграда. У 
Требињу је све више људи са стране. Градићемо 
аеродром са Србијом. Ту је и обилазница. Град 
већ изледа другачије, а тек ће се промијенити“, 
истакао је Додик. 

 

Градоначелник Мирко Ћурић је рекао да је ријеч 
о импозантном објекту, који је већ сада на понос 
свих грађана Требиња и Српске. 

Он је рекао да већ сада постоје заинтересоване 
селекције и клубови који би управо у Требињу 
одржавали своје припреме. 

„Изградњом објекта очекујемо још боље 
резултате наших пливача и ватерполиста. На 
иницијативу Града око 1.000 дјеце и омладине 
из посебних категорија имаће бесплатно 
коришћење базена“, рекао је градоначелник 
Ћурић. 

Предсједник Владе Републике Српске Радован 
Вишковић изјавио је да је затворени базен у 
Требињу, који је данас свечано отворен, један 
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од највећих спортских инфраструктурних 
објеката грађених у новије вријеме. 

Премијер је истакао да је ријеч о инвестицији 
вриједној више од 14 милиона KМ и комплексу 
који обухвата више од 10.000 метара 
квадратних. 

Вишковић је изразио задовољство што је 
грађанима стављен на располагање 
величанствен објекат олимпијског типа који ће 
моћи да задовољи потребе не само 
Херцеговине, него и Републике Српске у смислу 
међународних ватерполо и пливачких 
такмичења. 

Премијер је изразио очекивање да ће се овим у 
наредном периоду на велика врата вратити 
пливачки спорт у Требиње. 

„Традиција пливања и ватерпола овђе је стара 
више од 70 година и надамо се да ће овим 
комплексом услови за тренинг, рад и промоцију 
наших нових талената бити на високом нивоу“, 
навео је Вишковић. 

Он је истакао да је поносан на Републику Српску, 
Требиње, „Електропривреду“, ХЕТ, нагласивши 
да је ова генерација ставила овај објекат на 
располагање грађанима Требиња и 
Херцеговине. 

Гордан Мишљић, директор Хидроелектрана на 
Требишњици, рекао је да је протекао дуги низ 
година да би ово предузеће испунило обавезу, 
да заврши једну цјелину отворених и 
затворених пливачких комплекса науштрб што 
је ријека Требишњица промијењена у односу на 
њено природно стање. 

Он сматра да је све уређано веома квалитетно и 
да ће бити задовољни, а све је коштало око 13,3 
милиона KМ. 

Затворени базен у Требињу, који је данас 
свечано отворен, један је од 
најрепрезентативнијих спортских објеката у 
цијелој БиХ, изјавила је министар породице, 

омладине и спорта Републике Српске Соња 
Давидовић. 

Давидовићева је изразила задовољство 
завршетком изградње базена у Требињу јер је 
развој спортске инфраструктуре предуслов за 
развој спорта, али и туризма. 

Састоји се од олимпијског базена и малог 
базена, и других пратећих објеката. 

Подсјећамо, ово је репрезантативно здање 
изграђено на око 10 хиљада квадратних метара 
који обухвата базен за пливање олимпијских 
димензија са пратећим базеном за 
распливавање, гледалиште са око 500 мјеста, те 
пратеће садржаје, сале за фитнес, ресторански 
простор и смјештајне капацитете. 

Изградња је коштала 13 милиона марака, а 
инвеститор су Хидроелектране на Требишњици. 

Сада и званично, нови репрезентативни објекат, 
какав немају ни много већи градови и спортски 
центри у региону је отворен, а највише ће 
значити пливачима, спортским клубовима и 
рекреативцима, у плану су и пливачка 
такмичења вишег и међународног ранга, за шта 
базен пружа све услове. 

Додатно ће обогатити туристичку понуду града, 
а већ су неки од најпознатијих ватерполо и 
пливачких клубова из Србије, Црне Горе и 
Хрватске најавили сарадњу. 

Ватерполисти Србије у Требињу савладали 
Црну Гору 

Ватерполо репрезентација Србије савладала је у 
селекцију Црне Горе (11:10) у пријатељском 
мечу играном у Требињу. 

Дуел двије ватерполо силе у Дучићевом граду 
одигран је у част отварања затвореног базена, у 
који је уложено 13,3 милиона КМ. 

Иако су „делфини“ одлично почели дуел, 
повели 4:0, „ајкуле“ су ухватиле ритам и у 
неколико наврата дошли до изједначења, а 
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посљедње је било два минута прије краја, када 
је за коначан резултат поставио Сава 
Ранђеловић, који је меч завршио са три поготка. 

 
27.04.2022. 

У Требињу обиљежено 30 година од 
формирања Војске Републике Српске 

 

 

Улицама Требиња данас је прошао свечани 
дефиле у коме су војници Трећег пјешадијског 
Република Српска пука носили ратне заставе 
јединица Херцеговачког корпуса из протеклог 
Одбрамбено-отаџбинског рата, под којим су 
херцеговачки борци и народ часно војевали , а у 
част 30 година од формирања Војске Републике 
Српске /ВРС/. 

Тим поводом данас је служен помен погинулим 
припадницима ВРС у Саборном храму Светог 
преображења Господњег, а затим су делегације 
Града Требиња и Трећег пјешадијског пука 
положиле цвијеће на Споменик браниоцима 
Требиња, евоцирајући успомене на најхрабрије 
синове који су положили своје животе као залог 
будућим генерацијама да чувају Републику 
Српску. 

Командант Трећег пјешадијског Република 
Српска пука бригадир Милорад Крајшумовић 
рекао је да су припадници ВРС с поносом и 
уздигнутог чела извршили свој задатак и 
остварила задани циљ – сачували српски народ 
и донијели му слободу те одбранили територију 

и омогућили да овај простор постане угодно 
мјесто за живот свих људи без обзира на њихову 
вјеру и нацију. 

„Слободу смо скупо платили, зато дјела наших 
јунака не смију да буду заборављена, већ треба 
да нам буду путоказ и опомена да се слична 
дешавања из прошлости више никада и нигдје 
не понове“, истакао је Крајшумовић. 

Он је додао да Трећи пјешадијски пук чува 
традицију и насљеђе ВРС, како би се то 
преносило на млађе нараштаје. 

„Јуначка Херцеговина дала је много јунака. Овај 
слободарски и непоколебљиви херцеговачки 
крш изњедрио је Херцеговачки корпус, чији су 
борци заједно са народом бранили линију 
фронта у дужини од 300 километара под 
командом легендарног генерала Радована 
Грубача“, навео је Крајшумовић. 

Према његовим ријечима, иако су данашње 
заставе у рату биле ратне, данас су оне заставе 
мира, које треба да чувају потомци бораца, који 
се намају чега стидјети, већ се само дичити и 
поносити. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 
да се никада не смије занемарити чињеница да 
је ВРС претрпјела велике жртве током 
Одбрамбено-отаџбинског рата, што  најбоље 
осјећају и знају породице оних бораца који су за 
спас народа оставили своје животе на хладним 
голетима, борећи се за боље сутра наше дјеце. 

Он је истакао да је ВРС била најпоузданији 
ослонац голоруком народу коме је у ратним 
временима била потребна највећа заштита, да 
су њени припадници бранила куће и домове, 
дјецу, жене и нејач. 

„Морамо увијек да имамо на уму да наш 
опстанак, али и сваки напредак и развој 
дугујемо припадницима ВРС, јер је наша 
отаџбина, наша Република Српска, њихова 
задужбина. Ми као потомци храбрих очева и 
честите браће данас носимо велику 
одговорност да чувамо слободу коју су нам, као 
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највиши људски и демократски принцип, 
несебично даровали ризикујући своје животе“, 
истакао је Ћурић. 

ВРС је формирана 12. маја 1992. године одлуком 
Народне скупштине Српске републике Босне и 
Херцеговине у Бањалуци. Расформиранаје 1. 
јануара 2006. године и интегрисана је у 
јединствене Оружане снаге БиХ, а традицију ВРС 
чува и његује Трећи пјешадијски Република 
Српска пук. 

29.04.2022. 

Представници Града одржали састанак 
са шефом Мисије ОСЦЕ-а у БиХ Кетлин 

Кавалек 
 
 

 

Представници Града одржали састанак са 
шефом Мисије ОСЦЕ-а у БиХ Кетлин Кавалек. 

Замјеник градоначелника Требиња Дражен 
Бошковић и предсједник Скупштине Града 
Требиња Драгослав Бањак одржали су данас 
састанак са шефом Мисије ОСЦЕ-а у БиХ Кетлин 
Кавалек, шефом канцеларије ОСЦЕ-а у Мостару 
Јанисом Пиљуришем и службеником за 
демократски развој при Мисији ОСЦЕ-а 
Драганом Рајићем. 

Тема сусрета је била сарадња између Града 
Требиња и ОСЦЕ-а, као и пројекти који су до 
сада заједнички реализовани у Требињу. 

Према ријечима замјеника градоначелника 
Дражена Бошковића, сарадња са ОСЦЕ-ом 
позитивно је оцијењена. 

„Разговарали смо о досадашњој заједничкој 
сарадњи, као и о бројним друштвеним 
питањима која су тренутно актуелна, а односе се 
на социјалну кохезију, мултетничку сарадњу 
и  односе са градовима у региону,“ рекао је 
Бошковић након састанка. 

Бошковић је додао да је Град Требиње до сада 
са ОСЦЕ-ом успјешно реализовао низ пројеката 
из области унапређења локалне заједнице. 

29.04.2022. 

Како смањити негативан утицај отпада 
на животну средину 

 

 

Град Требиње је своју кампању подизања нивоа 
свијести о значају очувања природе и утицају 
човјека на природу поводом обиљежавања 
Међународног дана планете Земље започео 
акцијом чишћења која је спроводена у сарадњи 
са бројним грађанима, волонтерима, јавним 
установама и предузећима, члановима 
спортских колектива и удружења грађана под 
називом „За љепше Требиње“. Циљ ове акције 
је унапријеђење одговорности појединца према 
планети на којој живи и смањење негативног 
утицаја на животну средину. У склопу исте 
одржана су предавања за ученике 6. и 7. 
разреда ОШ „Свети Василије Острошки“ у 
Требињу, а ученици су имали прилику да, 
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између осталог, сазнају више о негативном 
утицају отпада на околину и начину смањења 
количина отпада кроз селективно одлагање и 
рециклажу, као и кроз рационалну потрошњу. 
Такође, ученицима је скренута пажња на то како 
да својим свакодневним активностима могу 
допринијети очувању животне средине. 

Наставак едукативних предавања је планиран и 
у наредном периоду у осталим основним и 
средњим школама у Требињу, наког чега ће 
бити организовани ликовно и литерарно 
такмичење, квиз знања и прекогранични 
омладински камп на теме из области заштите 
животне средине. 

Ове активности су дио пројекта „Прекогранична 
иницијатива за заштиту животне средине“ који 
финансира Европска унија посредством 
Делегације Европске уније у Босни и 
Херцеговини, у оквиру ИПА Програма 
прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – 
Црна Гора 2014-2020, а у Босни и Херцеговини 
суфинансира Град Требиње. Пројекат реализује 
ФОРС Монтенегро у партнерству са Комуналним 
предузећем из Никшића и Градом Требињем. 
Циљ пројекта је јачање капацитета институција 
које се баве заштитом животне средине и 
информисање становништва о значају 
унапређивања система управљања чврстим 
отпадом и усклађивања са стандардима 
Европске уније у овој области а главне 
активности укључују још и организовање 
прекограничних обука за запослене у 
институцијама које се баве заштитом животне 
средине, израду публикација на ове теме, 
прекограничну конференцију, истраживања о 
структури чврстог отпада у циљном подручју и 
еколошким навикама становништва, 
обезбјеђивање препорука за унапређивање 
система управљања чврстим отпадом, набавку 
опреме и возила за комунална предузећа и 
институције и сл. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


