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04.07.2022. 

Делегација Града Требиња положила 

цвијеће на споменик борцима НОР-а 

 

 

Поводом обиљежавања 4. јула – Дана борца из 

Другог свјетског рата, делегације Града 

Требиња и требињског СУНБОР-а  положиле су 

цвијеће на споменик палим борцима НОР-а и 

жртвама фашистичког терора у градском парку. 

Предсједник СУБНОР Требиње Рајко Ћапин је 

рекао да су се Требињци и Херцеговци у Другом 

свјетском рату супротставили доста 

надмоћнијем непријатељу те је, уз велике жртве, 

ипак извојевана побједа на чијим је темељима 

касније створена Југославија. 

Предсједник Скупштине града Драгослав Бањак 

истакао је да се данас присјећамо масовнијег 

отпора фашизму на просторима некадашње 

Југославије. Како је рекао, након овог дана  на 

овим просторима ништа више није било исто. 

„Непријатељ се није могао осјећати сигурним ни 

у једном дјелу некадашње Југославије, а 

посебно у Херцеговини, која је позната као 

устаначки крај, чији су становници увијек 

пружали отпор непријатељу и свима који су 

имали нечасне намјере“, закључио је Бањак. 

Поводом обиљежавања Дана борца цвијеће је 

данас положила и  делегација градског одбора 

Социјалистичке партије. 

 

 

 

04.07.2022. 

Градоначелник организовао пријем за 

гуслара Југослава Илића и представнике 

Гусларског друштва „Војвода Недељко 

Видаковић“ 

 

 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

уприличио је данас пријем за Југослава Илића, 

требињског гуслара који је на 28. Сабору 

гуслара у Бања Луци освојио прво мјесто. 

Пријему у Градској управи присуствовали су и 

представници Гусларског друштва „Војвода 

Недељко Видаковић“. 

Ћурић је истакао да је ово признање од великог 

значаја за Требиње и Херцеговину, јер Илић и 

његово гусларско друштво чувају српску 

традицију и преносе је на млађе нараштаје. 

„Град Требиње ће увијек подржавати сва 

културно-умјетничка друштва и удружења која 

имају велики значај у очувању српске традиције 

и културе. Када добијете овакав добар резултат 

све је оправдано и у наредном периоду 

пружићемо што већу подршку“, рекао је Ћурић. 

Илић је у изјави за медије рекао да је 

конкуренција у Бања Луци била велика будући 

да је такмичење ове године окупило 45 гуслара 

из различитих крајева Републике Српске. 

„Сретан сам што сам донио пехар у Требиње. 

Чувени гуслар и вишеструки првак Југославије 

у гуслању Коста Плакаловић додијелио ми је 

најбоље оцјене у оквиру обје вечери такмичења. 

То ми је велико задовољство. Иако сам и раније 

освајао различите титуле, ова ми је ипак 

посебна“, рекао је Илић. 
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Он је данас најавио и учешће на Савезном 

фестивалу гуслара који ће бити одржан у 

Вишеграду, а окупиће најбоље гусларе из 

Републике Српске, Србије и Црне Горе. 

Предсједник Скупштине гусларског друштва 

„Војвода Недељко Видаковић“ Сладо Нинковић 

осврнуо се на феномен гусала истичући да овај 

инструмент представља важан дио српског 

идентитета. 

Нинковић је рекао да га посебно радује то што 

представници локалне власти имају 

разумијевања за гусларска друштва те што су 

власти пружиле велику подршку у раду њиховог 

друштва. 

05.07.2022. 

У Требињу отворена љетна школа спорта, 

окупиће више од 1.000 спортиста 

 

 
Министар породице, омладине и спорта 

Републике Српске Соња Давидовић oтворила је 

синоћ у Требињу Љетну школу спорта, која ће 

окупити више од 1.000 спортиста у Српској. 

Давидовићева је истакла да ће млади спортисти 

током осам недјеља Љетње школе спорта имати 

прилику да унаприједе знања и вјештине кроз 

тренажни процес, али и да понесу најљепше 

успомене из Требиња и из других градова 

Српске, гдје ће бити организоване едукације и 

тренинзи. 

„Овдје су изабрани најбољи и то је за нас велики 

изазов и прилика да улажемо у најбоље, 

помажемо младе људе, пружамо им могућности 

да развијају своје потенцијале и да сутра имамо 

право да кажемо да су спортисти наши најбољи 

амбасадори“, рекла је Давидовићева. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић изразио 

је задовољство због још једне Љетње школе 

спорта, подсјетивши да су неки од најбољих 

српских спортиста поријеклом из овог града. 

Он је захвалио свим спортским радницима који 

су укључени у школу из Требиња и Републике 

Српске, напоменувши да је 2.000 дјеце до 18 

година укључено у спорт у Требињу, као и то да 

у граду постоји највећи број премијерлигаша. 

„То је нешто што је за сваку похвалу и што нам 

даје могућност да улажемо у спорт“, рекао је 

Ћурић на отварању Љетње школе спорта. 

Љетња школа спорта, 19. по реду, одржава се у 

организацији ресорног Министарства, а циљна 

група су спортисти кадетског и јуниорског 

узраста. 

Спортистима ће, поред тренинга, бити 

обезбијеђена и стручна предавања. 

 

05.07.2022. 

Пројекат „Прекогранична иницијатива за 

заштиту животне средине“ – Завршено 

ликовно/литерарно такмичење „Чист град. 

Сад!” 

 

 
 
Крај школске 2021/2022 године за ученике основних 
и средњих школа Никшића и Требиња обиљежиле су 
бројне ЕКО радионице у виду информативно-
едукативних предавања о превенцији стварања 
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отпада, могућностима управљања отпадом, отпаду 
као ресурсу, депонијама, селективном одлагању, 
рециклажи и слично, а све у циљу правовременог 
усмјеравања дјеце и омладине ка одговорном 
односу према животној средини и подизању нивоа 
њихове еколошке свијести. 

Предавања су организована у оквиру пројекта 

„Прекогранична иницијатива за заштиту 

животне средине”, након чега је услиједило 

прекогранично наградно такмичење на тему 

„Чист град. Сад!“  за ученике основних школа у 

виду ликовног, а за ученике средњих школа у 

виду литерарног такмичења. 

Радове је оцјењивала шесточлана комисија коју 

су чинили предметни професори и овлашћени 

представници институција из Црне Горе и БиХ 

укључених у реализацију пројекта. У оквиру 

литерарног такмичења, одлуком комисије прво 

мјесто освојила је ученица Медицинске школе 

из Требиња Вања Деретић , друго Анастасија 

Мрдић – ученица исте школе, док је треће мјесто 

припало Милеви Гојковић, ученици Економско-

угоститељске школе из Никшића. 

Када је у питању ликовно такмичење, 

прворангирана је Мија Бјелетић, ученица ОШ 

„Свети Василије Острошки и Тврдошки“ из 

Требиња, другорангирана је Ива Раичевић, ОШ 

„Браћа Лабудовић“ из Никшића, а треће мјесто 

припало је Сањи Милићевић из ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ из Требиња. Будући да је у току 

љетни распуст, додјела награда ученицима биће 

уприличена почетком сљедеће школске године. 

У оквиру пројекта за ученике планирани су још 

и прекогранични квиз и омладински камп који, 

осим подизања свијести ученика о значају 

заштите животне средине и могућностима 

управљања чврстим отпадом, имају за циљ и 

повезивање школа и ученика ова два града и 

успостављање веза за будућу сарадњу и 

организовање сличних догађаја. 

Главне активности пројекта такође укључују и 

набавку возила и опреме за јавна комунална 

предузећа и комуналне инспекције, као и 

набавку и постављање зелених острва, обуке  за 

запослене у ЈКП и инспекцијским службама, 

семинаре и презентације о доброј пракси ЕУ у 

погледу система управљања чврстим отпадом, 

прекограничну конференцију на тему 

„Унапређивање система управљања чврстим 

отпадом”, спровођење истраживања структуре 

отпада у циљном подручју и могућности за 

побољшање система управљања чврстим 

отпадом, кампању информисања у циљу 

подизања нивоа еколошке свијести грађана, 

израду публикација на ове теме итд. 

Пројекат „Прекогранична иницијатива за 

заштиту животне средине” финансира Европска 

унија посредством Делегације Европске уније у 

Босни и Херцеговини, у оквиру ИПА Програма 

прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – 

Црна Гора 2014-2020.  Пројекат реализује ФОРС 

Монтенегро у партнерству са Градом Требиње и 

Комуналним предузећем из Никшића. 

Уз честитке награђеним ученицима, носиоци и 

партнери пројекта се овим путем захваљују свим 

учесницима на посвећеној пажњи и вриједном 

раду. 

06.07.2022. 

Начелник Одјељена за туризам, привреду и 

предузетништво на сједници Савјета за 

стране инвеститоре РС у Бања Луци 

 

Начелник одјељења за туризам, привреду и 
предузетништво Бојан Вучуревић присуствовао је 
сједници Савјета за стране инвеститоре Републике 
Српске која је јуче одржана у Влади Републике 
Српске у Бања Луци. 

Присутнима се оовим поводом обратио 

министар привреде и предузетништва Вјекослав 

Петричевић који је истакао да је циљ формирања 

савјета да се постојећим инвеститорима олакша 

пословање и пружи подршка у инвестирању 

кроз унапређење пословног амбијента, као и да 

се кроз континуирани дијалог са члановима 
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овога тијела подстакну нова улагања домаћих и 

страних инвеститора. 

Осим присуства сједници Савјета за стране 

инвеститоре, Вучуревић се у Бања Луци састао 

и са в.д. директором Туристичке организације 

Републике Српске Миодрагом Лончаревићем са 

којим је разговарао о активностима Града 

Требиња у области туристичког развоја, а 

учесници састанка су разговарали и о 

активностима ТОРС-а те заједничком 

представљању Требиња са овом републичком 

организацијом на туристичким сајмовима.  

06.07.2022. 

Градоначелник Ћурић обишао радове на 

изградњи Дневног центра: Усељење се 

очекује у септембру 

 

 

Наставак радова на изградњи Дневног центра за 

дјецу и омладину са потешкоћама у развоју, које 

изводи грађевинско предузеће “Поробић” д. о.о. 

из Требиња, тече планираном динамиком и 

очекује се да ће бити усељена у септембру. 

Радове је данас обишао градоначелник Требиња 

Мирко Ћурић, који је задовољан постигнутим у 

протеклих десет дана, након што је са 

претходним извођачем раскинут уговор, због 

непоштовања рокова. 

“Фирма ‘Поробић’ има завидне референце и код 

нас и у региону, људи су озбиљно приступили 

послу, надам се да ће бити испоштован рок од 75 

дана за завршетак радова. Наш циљ је био да се 

зграда и раније заврши, али су околности биле 

другачије. Град Требиње је показао своју 

одговорност, раскинули смо стари уговор, 

покренули нову процедуре и изабрали новог 

извођача. Имамо добре намјере, желимо да из 

кредитних средстава финансирамо овај за нас 

приоритетан објекат, укупне вриједности око 

милион КМ. Очекујемо да ће у септембру у нову 

зграду уселити дјеца и млади са потешкоћама у 

развоју”, рекао је градоначелник. 

У циљу додатног надзора радова, додаје, 

укључено је Удружење “Сунце нам је 

заједничко”, како би објекат што прије био у 

функцији. 

“Захваљујемо свим грађанима који су 

учествовали у акцији ‘С љубављу храбрим 

срцима’, на основу чега је за овај пројекат 

прикупљено 627.000 КМ. Град учествује у 

ренти, трошковима уређења, земљишту, 

обезбиједићемо прикључак струје и воде, 

уређење околног простора, опремање, како 

бисмо дјеци са потешкоћама у развоју живот 

учинили бољим”, рекао је Ћурић. 

Зоран Поробић, директор фирме “Поробић” 

д.о.о. из Требиња наводи да се тренутно изводе 

радови на хидроизолацији крова. 

“Све иде планираном динамиком, радови су 

почели прије 10 дана, постављени су отвори и 

инсталације, ради се околно уређење, оборинска 

одводња и канализација, а послије слиједе 

радови на фасади и унутрашњи радови. Сматрам 

да је претходни извођач коректно обавио радове, 

неће бити проблема да објекат приведемо 

намјени, на понос крајњих корисника и нашег 

града”, каже Поробић. 

Почетак изградње Дневног центра, на површини 

од 1.500 метара квадратних, са корисном 
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површином од 810 метара квадратних на два 

нивоа, озваничен је у децембру 2020. године 

Удружење родитеља и дјеце са потешкоћама у 

развоју „Сунце нам је заједничко“ из Требиња 

броји 130 дјеце и омладине са разним облицима 

потешкоћа у развоју. 

06.07.2022. 

Градоначелник посјетио учеснике и тренере 

Рукометног кампа Младен Бојиновић у 

Граду сунца 

 

 

Поводом завршне фазе другог издања 

рукометног кампа Младен Бојиновић у Граду 

сунца, градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

посјетио је данас  учеснике и тренере кампа. 

Овај камп се у нашем граду одржава већ другу 

годину за редом, а уписује учеснике узраста од 

11 до 17 година. Програм кампа и тим тренера 

предводи Младен Бојиновић, а данас им се 

придружио и Момир Илић, славни 

репрезентативац Србије и тренер мађарског 

Везпрема – тима који је грао на фајнал-фору 

Лиге шампиона. 

Организатори кампа су за медије рекли да су 

задовољни условима рада, учесницима и 

цјелокупном организацијом кампа. 

„Имали смо 43 учесника из БиХ и Србије и ја 

сам презадовољан како све тече. Очекујем да за 

4,5 година овај камп буде најбољи на свијету“, 

рекао је Бојиновић. 

Истичући важност спортских кампова, Момир 

Илић казао је да овакви спортски сусрети много 

утичу на ток и развој спортске каријере. 

„Ово је одличан камп. Kада сам почињао своју 

рукометну каријеру, да је било оваквих кампова 

и моја каријера би другачије изгледала, имао бих 

бољи рад и већу мотивацију. Рад са младима, и 

веза између кампова и савеза и клубова је од 

огромне важности за напредовање младих 

рукометаша“, каже Илић. 

Изражавајући задовољство новим издањем 

кампа, чији домаћини су Град сунца и Град 

Tребиње, градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

рекао је да је град помогао да десетак младих 

рукометаша из Требиња буде учесник овог 

престижног кампа. 

„Град је учествовао финансијски да им помогне. 

Рукомет у Требињу има одличне резултате а све 

више дјеце је укључено у рад Рукометног клуба 

Леотар и то ме чини срећним и задовољним“, 

казао је градоначелник Требиња. 

13.07.2022. 

Потписани уговори о финансирању 27 

пројеката из области културе 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић и 

начелник Одјељења за културу, породицу, спорт 

и образовање Слађана Скочајић потписали су 

данас у Градској управи уговоре о финансирању 

27 пројеката са 22 удружења грађана из области 

културе, науке и друштвене бриге о младима. 

Градоначелник је истакао да ово није једини вид 

подршке култури и младима у нашем граду. 

„Износи који су додијељени удружењима 

распоређени су сходно предложеним 
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пројектима и могућностима града Требиња. Оно 

што је веома важно јесте то да су сва ова 

удружења у претходном периоду показала 

велику одговорност што смо могли видјети на 

основу правдања средстава, планова за ову 

годину. Комисија је радила у складу са 

правилницима које сваке године усавршавамо и 

трудимо се да уважимо све сугестије које 

добијемо од чланова удружења. Спремни смо да 

свима изађемо у сусрет и потрудићемо се да 

повећамо буџет за ову намјену“, додао је Ћурић. 

Испред Ансамбла националних игара „Јован 

Дучић“ Требиње уговор је данас потписао 

Небојша Ратковић, који се захвалио 

градоначелнику и Градској управи на 

дугогодишњој подршци. 

„Ми смо, као и сваке године, уз помоћ Градске 

управе организовали Међународни фестивал 

фолклора који је завршен прије десетак дана. 

Морам да се похвалим да је учествовало 27 

ансамбала и око 2.130 учесника. Све то не ни 

било изводљиво без подршке коју смо добили и 

надам се да ћемо успјешно сарађивати и у 

будућности“, казао је Ратковић. 

Милисав Сукоњица, предсједник Удружења за 

његовање и развој музичког стваралаштва 

„ЛирАРТ“ рекао је да ће средства која су добили 

уложити у набавку техничких средстава, како би 

боље, лакше и ефикасније промовисали дјечије 

музичко стваралаштво. 

„Захвалио бих се градоначелнику Мирку 

Ћурићу и начелнику Одјељења за културу, 

породицу, спорт и образовање Слађани 

Скочајић што су показали разумијевање и 

препознали наш пројекат као значајан. Радује 

нас што је дјечији хор, који дјелује у оквиру 

нашег удружења, препознат од родитеља, 

грађана Требиња и од оних који воде рачуна о 

културном животу нашег града“, навео је 

Сукоњица. 

За овај пројекат из буџета Града Требиња 

издвојено је 60.000 марака. 

 

 

 

 

13.07.2022. 

30 година од оснивања Требињске бригаде 

 

 

Служењем парастоса погинулим борцима у 

цркви посвећеној Светом кнезу Лазару у кругу 

некадашње касарне те полагањем цвијећа на 

Споменик браниоцима Требиња од 1991. до 

1996. године, данас је обиљежен Дан Требињске 

бригаде. 

Овај датум узет је као један од одсудних датума 

у одбрани Требиња 1992. године, када су 

јединице регуларне Војске Хрватске нападале 

на Требиње. 

На Споменик браниоцима Требиње цвијеће су 

положиле делегације Града Требиња предвођене 

градоначелником Мирком Ћурићем, 

Полицијске управе Требиње, Борачке 

организације Требиња и Удружења проистеклих 

из одбрамбено-отаџбинског рата, те 

представници градских одбора политичких 

партија. 

Поводом обиљежавања три деценије од 

формирања бригаде данас је отворена изложба 

фотографија из ратног пута бригаде, а у 

Културном центру је одржана Свечана 

скупштина Градске борачке организације 

Требиње. 

Прије 30 година, 13. јула 1992. године, 

заустављена је непријатељска офанзива 

Хрватске војске на Требиње, чиме су борци 

Требињске бригаде зауставили заузимањем свог 

града од непријатеља, због чега је тај датум 
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проглашен даном ове јединице Војске 

Републике Српске. 

15.07.2022. 

Требиње добило Просторни план – Трасиран 

развојни пут за наредних 30 година 

 

 

Скупштина града Требиња усвојила је на 13. 

редовној сједници Просторни план Требиња, 

чиме је наш град први пут у својој новијој, 

постдејтонској историји добио просторно-

плански документ највишег ранга. 

Стратешки плански документ дефинише основе 

развојне правце нашег града за наредних 30 

година – а представља обавезујући основ за 

доношење свих урбанистичко-техничких 

докумената нижег реда. 

На 168 страна документ детаљно обрађује све 

елементе важне за планирање и развој – од 

територије и граница насељених мјеста, мјесних 

заједница и катастарских општина, рељеф и 

хидрографију, геолошку, минералну и 

педолошку структуру подручја, дефинише 

пољопривредно, шумско и грађевинско 

земљиште, идентификује непривредна, 

привредна и заштићена подручја, утврђује трасе 

и локације саобраћајне, хидротехничке, 

електроенергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре… 

План је израдио конзоцијум „ЦПК“доо 

Бањалука, „Рутинг“ доо Бањалука, „ВиЗ 

заштита“ Бањалука и „Еко план“ доо Мостар. 

  

Координатор радног тима проф. др Велимир 

Шећеров казао је да је просторни план 

хијерархијски највиши плански документ за 

територију локалне самопураве, који ће након 

усвајања и објаве у Службеном гласнику 

постати „закон“. Није спроведбени јер се по 

правилу, додаје он, разрађује плановима нижег 

реда, између осталог и урбанистичким планом 

самог градског подручја. 

Истакао је да је из радног тима био огроман 

посао на теренском прикупљању неопходних 

инпута, чиме је креирана богата и свеобухватна 

информативна база за све будуће, евентуелне, 

измјене или допуне документа. 

Планом је, истакао је Шећеров, предвиђено 

подизање степена урбанизације, за шта постоји 

потенцијал само у централном градском насељу, 

њиме се идентификују и лоцирају сви 

привредни потенцијали простора Требиња, у 

њега су уцртани планирани развојни и 

инфраструктурни пројекти, а предвиђа и 

разнолик и развијен систем саобраћајних веза – 

од трасе будућег Јадранско-јонског аутопута, 

изградње аеродрома, до потенцијала за развој 

жељезнице. 

Водило се рачуна, напомиње Шећеров, и да 

односи између области живота и привређивања 

које су по правилу у сукобу интереса – попут 

економије и заштите животне средине, 

саобраћаја и квалитета земљишта – буду 

избалансирани. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић, у 

завршној ријечи, поновио је да ће свако ко 

докаже власништво над земљиштем на локацији 

нове болнице бити обештећен, те да је потребно 

да сви заједнички оложимо напоре како би се у 

Требињу креирали повољнији демографски 

трендови. 

Одборници су прихватили и више одлука о 

додјели у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Града Требиња и Републике Српске, 

које је налази у катастарским општинама 

Гомиљани, Чичево, Драчево, Полице, Јасен, 

Нецвијеће и Љубомир. 

Усвојена је и одлука о прихватању обавезе 

суфинансирања пројекта „ReCulture – 
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Ребрендирање установа културе Западног 

Балкана“ у износу од 50 хиљада марака, који 

проводи Европска унија а локални партнер је – 

Културни центар Требиње. 

Одборници су прихватили и извјештај о 

вјерској, националној и етничкој толеранцији на 

подручју Требиња у 2021. години, у којем је 

закључено да у прошлој години није забиљежен 

ниједан инцидент заснован на вјерској, 

националној или етничкој основи, те да наш 

град у том погледу „употпуности слови за 

заједницу отворену за све људе добре воље“. 

Скупштина је усвојила и план парцелације 

„Алексина Међа“, измјене и допуне 

регулационог плана „Засад поље“, те измјене 

дијела регулационог плана „Брегови-југ“. 

18.07.2022. 

Требиње добило концертни клавир „Стенвеј 

енд санс“ 

 

 

У Требињу је данас допремљен концертни 

клавир „Стенвеј енд санс /Steinway & Sons/“, 

који је први инструмент ове врсте који је купљен 

у нашој земљи у посљедњих 50 година. 

Концертни клавир ове врсте, који ће за сада бити 

постављен у позоришној сали Културног 

центра, посједују само врхунске културно-

образовне установе попут Коларца и Београдске 

филхармоније. 

„Ово је ‘Ролс-Ројс’ међу клавирима. Требиње је 

први град у Републици Српској и БиХ који је 

послије 50 година набавио овај инструмент. Јако 

је проблематично и тешко набавити овакав 

клавир зато што је код ‘Стенвеја’ производња 

унапријед распродата, па морате да га 

резервишете двије до три године раније да бисте 

могли да га купите“, рекао је представник фирме 

„Стенвеј енд санс“ за Србију Борис Врбанец. 

Он је казао да је Требиње куповином овог 

клавира постало центар класичне музике у 

Српској и БиХ. 

Директор Музичке школе Требиње Душанка 

Бабић рекла је да је ова установа дуго година 

сањала о једном оваквом инструменту, који је 

данас постао јава. 

„Ово је историјски догађај не само за нашу 

школу и Требиње, већ за цијелу земљу. Надамо 

се да ћемо оправдати један овакав инструмент. 

Драго нам је што су Град Требиње и ЕРС 

препознали сав рад и труд наших професора и 

ученика и што су купили овај вриједан клавир“, 

навела је Бабићева. 

Она је истакла да ће 23. јула, са почетком у 19.00 

часова, у позоришној сали Културног центра, 

бити одржан концерт чувеног руског пијанисте 

Андреја Коробејникова, који је један од 

најспретнијих и најдаровитијих умова у 

класичној музици. 

„Коробејников није само један од водећих 

пијаниста данашњице, већ је и један од 

најтраженијих и најнеобичнијих умјетничких 

интерпретатора нашег времена. Он ће имати ту 

част да први одржи концерт на овом клавиру“, 

истакла је Бабићева. 

Бабићева је напоменула да након куповине овог 

клавира преостаје да Требиње добије и 

концертну дворану, какву је заслужило као 

културна престоница Републике Српске и БиХ. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић истакао 

је да је куповином овог клавира остварен сан 

бројних требињских музичара, посебно 

професора и ученика Музичке школе. 

„Желимо да створимо све услове да врхунски 

умјетници долазе у Требиње. Захваљујем се и 

Татјани Ранковић која руководи Фестивалом 

класичне музике, на који су у претходном 

периоду долазили свјетски умјетници, што је 
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дала свој допринос куповини овог клавира“, 

додао је Ћурић. 

Куповину клавира заједнички су финансирали 

Град Требиње и ЕРС. 

19.07.2022. 

Отворен трећи Фестивал херцеговачких 

производа – „Херцег фест 2022“ 

 

 

 
У Дучићевој улици данас је отворен трећи 

Фестивал херцеговачких производа „Херцег 

фест 2022“, на којем ће се представити 

кооперанти „Херцеговачке куће“. 

Фестивал је свечано отворио градоначелник 

Требиња Мирко Ћурић, који је рекао да је 

пољопривреда област у коју се у посљедње 

вријеме пуно улаже, те да суграђани који желе 

да се баве пољопривредом морају размишљати 

само о производњи. 

„Што се тиче здравственог прегледа производа, 

паковања, продаје, обавезу око скоро свега тога 

смо преузели на ‘Херцеговачку кућу’. У почетку 

нисмо имали могућност да ‘Херцеговачку кућу’ 

отворимо у више градова, међутим и то смо 

успјели и сада имамо понуду у Бањалуци, 

Источном Сарајеву надамо се ове године да 

ћемо отворити и у Београду и то је сигурно 

велики успјех свих нас заједно, а највећим 

дијелом ових малих произвођача. Тренутно за 

неким производима имамо већу потражњу него 

понуду и ми као локална заједница настављамо 

са свим програмима подршке које смо и раније 

спроводили. Овом приликом бих поручио свим 

произвођачима да смо спремни да помогнемо 

ако на било који начин можемо да им олакшамо 

производњу“, поручио је Ћурић. 

Веселин Дутина, директор Аграрног фонда 

Требиње истакао је да су „Херцег фест“ ове 

године повезали са петим рођенданом 

„Херцеговачке куће“, који ће прославити сутра 

са пољопривредним произвођачима, гдје ће 

сумирати претходну сезону и презентовати 

планове за наредну. 

„Људи који су са нама у ‘Херцеговачкој кући’ 

данас имају прилику да туристима и свим 

посјетиоцима у Требињу презентују своје 

производе и ово је јединствена прилика да сви 

посјетиоци фестивала поразговарају са 

произвођачима о рецептурама и начину 

производње. Тренутно имамо преко 130 

потписаних активних уговора са 

пољопривредним произвођачима, који 

испоручују преко 1.000 артикала у наше три 

‘Херцеговачке куће’“, додао је Дутина. 

Вељко Чолић, испред Газдинства „Чолић“ каже 

да они са Херцеговачком кућом успјешно 

сарађују од самог отварања. 

„У понуди имамо 50 производа, надамо се да ће 

се ускоро отворити и ‘Херцеговачка кућа’ у 

Београду и да ће потражња бити још већа. Наш 

најпродаванији производ је крема од смиља која 

служи за његу коже, а прави се од пчелињег 

воска и уља од смиља“, додао је Чолић. 

Произвођач природне козметике „Јулија“, 

Мирослава Бодирога рекла је да су своје 

производе пларисали на тржиште прије двије 

године. 

„Од тада је кренула производња у великим 

количинама, с тим да нам је увијек битнији 

квалитет од квантитета и томе смо остали 

дослиједни и данас. Када смо усавршили 

производњу сапуна, почели смо правити и 

природне креме за сунчање, за његу стопала, 

коже, као и креме против ожиљака и стрија за 

труднице“, каже Бодирога. 

На овогодишњем „Херцег фесту 2022“, 

постављено је 26 штандова а своје производе 

излаже 29 пољопривредних произвођача, 

коопераната „Херцеговачке куће“. 
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20.07.2022. 

Пети рођендан Херцеговачке куће 

 

 

Херцеговачка кућа у Требињу данас прославља 

пети рођендан. 

Честитајући запосленим радницима и свим 

произвођачима који излажу своје производе у 

Херцеговачкој кући, градоначелник Требиња 

Мирко Ћурић је казао да ће вриједни људи 

увијек имати подршку Града Требиња. 

„Преко хиљаду производа се излаже у три 

Херцеговачке куће. Већ са нестрпљењем 

очекујемо да се отвори Херцеговачка кућа у 

Београду. Сам назив Херцеговачка кућа говори 

да је то потенцијал за цијелу Херцеговину.“, 

каже градоначелник Ћурић и додаје да је добар 

систем за новодњавање неопходан за добру 

пољопривреду. 

„Сјетимо се периода када по два мјесеца не 

падне ни кап кише, али када буду потпуно 

ријешени системи за наводњавање све ће бити 

доста лакше. Такође, пројекат Херцеговачке 

куће је на располагању свим локалним 

заједницама у Херцеговини. И не само у овој 

регији. Пројекат Kрајишка кућа је пројекат 

Херцеговачке куће, што значи да смо на 

располагању свима широм региона“, истакао је 

градоначелник Требиња. 

Веселин Дутина, директор Аграрног Фонда је 

истакао да је велики успјех пројекат 

Херцеговачке куће постигао у протеклих пет 

година. 

„Пројекат је и свјетски постао познат тако што 

је Град Требиње са причом о Херцеговачкој 

кући освојио прво мјесто на Свјетском сајму 

туризма у Берлину као најбоља одржива 

дестинација. Херцеговачка кућа у Београду ће се 

отворити ускоро, чекамо само потпис новог 

градоначелника. То ће бити у Макензијевој 

улици на Врачару, све процедуре су завршене и 

остао је само потпис уговора“, додао је Дутина. 

На овогодишњем „Херцег фесту 2022“ 

постављено је 26 штандова, а своје производе 

излаже 29 пољопривредних произвођача, 

коопераната „Херцеговачке куће“. 

31.07.2022. 

Башта хотела „Платани“ у боји лаванде – 

Отворен 10. Фестивал медитеранског и 

европског филма 

 

 

У препуној башти хотела „Платани“ вечерас је 

свечано отворен јубиларни Фестивал 

медитеранског и европског филма, а након 

отварања награде за изузетан допринос евро-

медитеранској сцени – „Златни платан“ 

додијељене су глумцима Весни Тривалић и 

Бранимиру Поповићу. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је на 

отварању рекао да фестивал годинама окупља 

најпознатија глумачка имена, филмске 

критичаре и љубитеље филма, истакавши да 

Требиње његује специфичан умјетнички израз и 

велику благонаклоност према свакој врсти 

умјетности. 

„Филмска умјетност није изузетак и одувијек је 

плијенила пажњу јавности и грађана, тако и 

данас што потврђује изузетна посјећеност овој 
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јединственој ревији филма коју Градска управа 

Требиње годинама подржава“, рекао је Ћурић. 

 

Глумица Весна Тривалић, која је по први пут у 

нашем граду, каже да је пресрећна што је 

вечерас овдје, али да има велику трему. 

„Долазим први пут у Требиње, овенчана 

великом наградом, град и људи су предивни и 

као и увек носим стотину килограма треме. Од 

кад сам почела професионално да се бавим овим 

послом некако су ме награде стизале и сваке сам 

се стидела и код куће имала разговоре са својом 

породицом, осећала сам да нисам то заслужила. 

Ипак, вечерас ћу са великом радошћу да примим 

ову награду, мислећи на све оне који су ме 

довели до тога јер свака награда је најмање моја, 

а највише припада мојим професорима на 

факултету и свим колегама са којима сам 

радила. Ја сам без њих ваздух, нема ме нигде. 

Након неке награде питате се шта даље, могу ли 

боље и ја се увек трудим и желим да будем боља 

у ономе што радим“, додала је Тривалић. 

Глумац Бранимир Поповић захвалио се на 

награди и истакао да је са задовољством дошао 

на Фестивал Медитеранског и европског филма. 

„На Фестивалу сам први пут ове године, а у 

Требиње долазим често. Oво је један од љепших 

градова и све што ме асоцира на Требиње има 

неку љепоту. Весна Тривалић и ја смо доста 

повучени што се тиче наших приватних живота 

и када се неко сјети да нас награди за оно што 

радимо то нам пуно значи. У посљедње вријеме 

сам поприлично активан, снимао сам пуно 

серија и филмова и ова награда је дошла као 

неки вид признања за тај рад. Био сам на разним 

позицијама у сфери културе, али у сваком 

случају глума је моја професија, као и педагогија 

и то су неке области у којима пливам већ 

деценијама“, казао је Поповић. 

Умјетнички директор фестивала Предраг 

Милојевић рекао је да све оне који посјете 

овогодишњи фестивал очекују добри филмови 

из 20 земаља, много глумаца, редитеља и гостију 

из региона. 

„Фестивал филма је настао с циљем да Требињу 

вратимо онај сјај великог филмског студија. 

Лаванда је једна од најздравијих биљака, која 

утиче на физичко, а наредних шест дана утицаће 

и на ментално здравље свих нас. Радоваћемо се 

глумцима и причама, замислићемо се над неким 

озбиљним проблемима третираним у 

филмовима, али у сваком случајну једна добра 

енергија и пуно емоција директно из срца биће и 

ове године нешто што обиљежава фестивал“, 

нагласио је Милојевић. 

Овогодишње пројекције ће се одржавати на 

шест мјеста: љетна башта Дома младих, 

двориште Музеја Херцеговине, Kултурном 

центру, тераси хотела Леотар, башти СЛ 

Индустри Хотела и башти хотела Платани. 

Фестивал организују Танграм центар Београд, 

Kултурни центар и Дом младих Требиње, а 

покровитељи су Министарства културе 

Републике Српске и Србије и Град Требиње. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


