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Импресум: 

„Билтен Града Требиња“ 
је електронски информатор 

Градске управе Требиње. 
Излази мјесечно. 

Билтен припрема Стручна служба 
Градоначелника. 

 
Адреса: 

Вука Караџића бр. 2 
Требиње 89 101 

Босна и Херцеговина 
 

Ел. пошта: 
grad@trebinje.rs.ba 

 
Телефон: 

+387 59 273 460 
 

Факс: 
+387 59 260 742 

 
http://www.trebinje.rs.ba 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 
 Све је спремно за 4. „Music and More Summer Fest” – Окупља најпознатија имена из 

свијета класичне музике 

 Пријем за учеснике Филмског фестивала: Глумци одушевљени Требињем 

 Градоначелник уприличио пријем за селекторе ватерполо репрезентација Србије и Црне 

Горе 

 У Петровом Пољу отворена амбуланта породичне медицине 

 Градоначелник и представници удружења потписали уговоре о додјели средстава за 

пројекте из области здравствено-инвалидске заштите 

 Ћурић разговарао са Вулином – Ситуација на пожаришту и даље сложена, хеликоптери 

из Србије остају у Требињу 

 Ћурић са српским конзулима у Требињу и Бањалуци – Подршка Србије никада већа и 

значајнија! 

 Требиње изабрано за партнера града Чачка, прве националне престонице културе Србије 

 Град Требиње и Фудбалски савез РС заједнички граде терен са вјештачком травом 

 Најбољи студенти из Требиња награђени путовањем у Будимпешту 

 Представљен идејни пројекат освјетљења споменика културе у Требињу 

 Отворено дјечије игралиште у Лучу 

 Почеле преображенске свечаности: Отворен сајам меда и вина 

 Отворена изложба „Дакле, Ви сте тај Урош Предић?“ 

 У порти требињског храма преломљен славски колач 

 Одржана свечана сједница Скупштине града поводом Светог преображења Господњег 

 Признања најбољим привредницима Требиња 

 Преображенска литија сабрала хиљаде људи 

 Кoнцертом Здравка Чолића завршене преображенске свечаности 

 Ћурић, Вишковић, Додик – Све спремно за изградњу нове болнице, припремни радови 

почињу у септембру 

 Скоковима са Каменог моста завршени „Дани Требишњице“ 

 Најбољи студенти из нашег града на пријему код градоначелника Ћурића 

 Kонцертом Јована Маљоковића и Балкан Салса Бенда почео први џез фестивал у 

Требињу 

 Почела конференција о климатским промјенама 

 Удружење „Сунце нам је заједничко“ добило ново комби возило 

 Градоначелник Ћурић на састанку са директорима основних школа – Све спремно за 

почетак школске године 
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01.08.2022. 

Све је спремно за 4. „Music and More 

Summer Fest” – Окупља најпознатија имена 

из свијета класичне музике 

 

 

 

Међународни музички фестивал и љетна школа 

„Music and More Summer Fest” почеће сутра у 

Требињу подневним концертом који ће бити 

одржан под требињским платанима. 

Kако је речено на данашњој конференцији за 

новинаре, која је одржана у градској управи 

Требиње, након подневног концерта, у 18 

часова, у Музеју Херцеговине, биће одржана 

панел дискусија под називом „Савремене 

тврђаве културе: Бока Kоторска, Требиње, Нови 

Сад”. Након тога, у 20.30 часова, биће 

уприличен концерт класичне музике. Учесници 

овогодишњег фестивала су познати музичари из 

Марока, професори са Универзитета из 

Аризоне, Портланда, Оригона, те студенти из 

Kине, Венецуеле, Америке, Швајцарске , 

Хрватске и Србије. 

Татјана Ранковић, директор Међународног 

музичког фестивала и љетне школе је истакла да 

је ово четврти „Music and More Summer Fest” у 

оквиру кога ће бити одржано 11 концерата на 

неколико атрактивних локација у граду на 

Требишњици као и један концерт у Мостару. 

„У сриједу, 3.августа, у Амфитеатру на 

Црквини, биће уприличено свечано отварање 

фестивала и Гала концерт. Потом слиједе 

концерти у Вили Ластва, колосеуму Града 

сунца, а новина је што ће ове године бити 

одржан и концерт у Мостару, испред Хрватског 

дома Херцег Стјепана Kосаче. Након тога 

слиједе концерти у Kултурном центру, опет у 

Музеју Херцеговине и на крају у Дучићевом 

парку, гдје ће бити и затварање фестивала. 

Имамо сјајан репертоар, пуно учесника, 

студената, професионалца, сви заједно ћемо 

допринијети једној сјајној атмосфери. Ту су 

солистички и камерни концерти, као и концерти 

ансамбла те мастер класе познатих музичких 

стваралаца“, навела је она. 

Презадовољна је сарадњом са градском управом 

истичући да се труде из године у годину да 

уводе новитете. 

„Та инфраструктура треба и даље да се гради јер 

је моја првобитна визија била да Требиње, град 

који сам нашла и упознала, буде препознатљив 

по овом фестивалу и постане свјетски центар као 

Аспен фестивал у Америци или швајцарски 

фестивали. Мислим да има велики капацитет и 

могућност да се развија и постане значајно 

мјесто на свјетској мапи“, навела је Татјана 

Ранковић. 

Она је истакла да овогодишњи фестивал 

стипендира и двоје младих студената из Србије 

те да ће се трудити да и у наредном периоду 

улажу у талентовану дјецу. 

„И до сада смо имали младе људе које смо 

подржавали. Ту су ученици музичких школа али 

и професори. Отворени смо према томе и 

направићемо мало раније аудицију за студенте и 

професоре из Требиња који ће бити спремни да 

прихвате наше ангажмане“, истакла је она. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је рекао 

да је овај фестивал величанствен догађај који је 

допринио да се град Требиње стави на свјетску 

мапу и постане мјесто састанка великих 

свјетских музичара. 

„Надам се да ће овај фестивал бити и даље 

мјесто значајно за све музичаре али и за оне који 

желе да уживају у овој музици у нашем граду. 

Ове године смо овај фестивал проширили и на 

град Мостар, биће одржан један концерт и тамо. 

А трудићемо се да већ наредних година буде 

проширен и на још неки град у региону“, навео 

је Ћурић. 
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Међународни музички фестивал и љетна школа 

„Music and More Summer Fest” трајаће до 14. 

августа. 

„Music and More Summer Fest” основан је 2018. 

године као интердисциплинарни, међународни 

умјетнички програм који пружа јединствен 

доживљај свим полазницима који се 

усавршавају, уче, изводе музичка дјела и имају 

могућност да се упознају са богатом културном 

баштином Требиња. 

01.08.2022. 

Пријем за учеснике Филмског фестивала: 

Глумци одушевљени Требињем 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

организовао је данас пријем за глумце и 

учеснике 10. јубиларног Фестивала 

Медитеранског и европског филма. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је рекао 

да овај фестивал годинама окупља најпознатија 

глумачка имена, филмске критичаре и 

љубитеље филма. 

„Драго ми је да сам на пријему од великих 

глумачких легенди Тање Бошковић, Весне 

Тривалић, Анкице Добрић, Мета Јовановског и 

осталих учесника, чуо само ријечи хвале за наш 

град. Планирано је да Требиње стратегијом до 

2030. године буде најпожељнији мањи град на 

западном Балкану. Требиње је скоро то 

остварило. Жеља нам је да у наредном периоду 

направимо кутак, базу да се филмови што више 

снимају у нашем граду. Требиње има идеалан 

простор за све филмске раднике из региона и 

свијета, а ми ћемо се потрудити да им то и 

обезбиједимо“, истакао је Ћурић. 

Глумица Тања Бошковић каже да није први пут 

у Требињу, истакавши да је очарана градом на 

Требишњици. 

„Спадам у 65 плус и једног дана је сасвим 

извјесно да ћу доћи овдје да живим и да својих 

270 сунчаних дана проведем у радости међу 

високим, згодним и лијепим мушкарцима, као и 

прелијепим женама у једној културној оази 

дивоте. Требиње има мир, окружење које вас 

купа љубављу и оно је најпожељнији град у 

Европи за живот по мјери човјека. Свима је 

угодно, људи су лијепих гласова, нико не виче и 

кад пјевају, пјевају гласно али пјевају. Овдје вам 

се људи обраћају поезијом и на томе сам 

захвална, врло посебан свијет“, рекла је 

Бошковић. 

Глумица Анкица Добрић, која је поријеклом из 

Билеће је истакла да јој је срце пуно, јер дуго 

није била у Херцеговини. 

„Требиње је у мом срцу, било гдје да се налазим. 

Обожавам ову енергију, дивне и топле људе. 

Леотар је чудесан, носи једну посебну енергију 

и оно чиме се бескрајном можемо хвалити то је 

ријека Требишњица. Требињска вода има окус, 

посебна је и љековита. Драго ми је да сам 

упознала градоначелника који је позитиван 

човјек са пуно љубави према своме граду и све 

идеје које имају и које су реализовали, честитам 

им на томе“, навела је Добрић. 
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03.08.2022. 

Градоначелник уприличио пријем за 

селекторе ватерполо репрезентација Србије 

и Црне Горе 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

уприличио је данас пријем за Дејана Савића и 

Владимира Гојковића, селекторе ватерполо 

репрезентација Србије  и Црне Горе, чије 

селекције тренутно бораве у нашем граду и 

проводе спортске припреме. 

На састанку је било ријечи о условима које 

Требиње нуди за интензивне припреме 

спортских професионалаца, а селектори су овом 

приликом исказали захвалност градоначелнику 

Требиња за указано гостопримство. 

Ватерполо екипе тренирају у затвореном 

олимпијском базену и, како је данас оцијењено, 

услови за професионалне ватерполо тренинге у 

нашем граду су одлични. 

04.08.2022. 

У Петровом Пољу отворена амбуланта 

породичне медицине 

 

 

 

У просторијама мјесне заједнице Петрово Поље 

данас је отворена амбуланта породичне 

медицине Дома здравља Требиње, која ће 

становницима ове мјесне заједнице омогућити 

брже и лакше добијање услуга примарне 

здравствене заштите. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 

да је овај објекат реновиран прије више од 

годину дана, али да је због пандемије вируса 

корона тек сада отворена амбуланта. 

„Планирано је да амбуланта ради понедјељком и 

четвртком од 7.00 до 10.00 часова, гдје нису 

потребна ранија заказивања“, истакао је Ћурић. 

Директор требињског Дома здравља Маја 

Мићуновић истакла је да ће сви корисници 

права на здравствену заштиту, осим услуга које 

могу добити у новоотвореној амбуланти у 

Петровом Пољу, моћи ће да остваре право и у 

амбуланти породичне медицине у Дому 

здравља, у којој су то и до сада чинили. 

У овој мјесној заједници живи преко 1.500 

становника, па ће отварање  амбуланте 

омогућити  потребну здравствену заштиту, тако 

да неће морати да долазе у Требиње ради 

најосновнијих љекарских прегледа. 

05.08.2022. 

Градоначелник и представници удружења 

потписали уговоре о додјели средстава за 

пројекте из области здравствено-инвалидске 

заштите 
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У Градској управи Требиње данас су потписани 

уговори са представницима девет удружења 

грађана, за 12 пројеката из области здравствено-

инвалидске заштите, укупне вриједности 30 

хиљада марака. 

Према ријечима градоначелника Требиња 

Мирка Ћурића, удружења су за средства 

аплицирала путем јавног позива. 

„Сваки захтјев који је испуњавао услове из 

јавног позива смо подржали. У наредном 

периоду очекујемо реализацију ових пројеката. 

Али и порука коју смо данас послали је да гдје 

год недостаје средстава, а да ми будемо у 

могућности као Град, сигурно ћемо изаћи у 

сусрет“, рекао је градоначелник Требиња. 

Мирослав Андрић, предсједник Удружења 

ампутираца Требиње, изразио је захвалност 

Градској управи и градоначелнику на указаној 

подршци. 

„Задовољни  смо јер овим средствима можемо 

да обезбједимо набавку ортопедских помагала 

која нису приступачна свима.“, казао је Андрић. 

Снежана Мисита, предсједник Удружења 

породица са проблемом стерилитета „Бебе“ 

Требиње  je истакла да ће ово 

удружење  добијеним средствима купити 

реагенсе за болницу. 

„Велико хвала Градској управи, Болници 

Требиње и посебно лабораторији која нам ради 

бесплатно анализе за вантјелесну оплодњу. 

Градска управа је нашем удружењу увијек била 

подршка и увијек су показивали да им је 

породица на првом мјесту. Требиње је једина 

локална заједница на подручју РС која издваја 

средства за један бесплатан поступак 

вантјелесне оплодње по породици и на то сам 

веома поносна.“, каже Мисита. 

Град Требиње пружа континуирану подршку 

удружењима грађана која се баве питањима 

здравствено-инвалидске заштите, њиховим 

пројектима и иницијативама. 

 

 

 

08.08.2022. 

Ћурић разговарао са Вулином – Ситуација 

на пожаришту и даље сложена, хеликоптери 

из Србије остају у Требињу 

 

 
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић захвалио 

се предсједнику Србије Александру Вучићу, 

министру унутрашњих послова Александру 

Вулину и хеликоптерским јединицама МУП-а 

ове државе и Хеликоптерског сервиса 

Републике Српске због брзог реаговања на 

молбу из Требиња да се ангажују на гашењу 

пожара у рејону Бијеле Горе. 

Ћурић је истакао да од јутрос пожар гаси око 100 

припадника служби заштите и спасавања, те три 

хеликоптера од којих један Хеликоптерског 

сервиса Српске и два МУП-а Србије. 

„Захвалио бих се и мјештанима околних села 

који су протеклих дана даноноћно дежурали на 

пожарним линијама. Посљедње информације 

говоре да је и у рејону Бијеле Горе било кише, а 

да су ватрогасци уз помоћ из ваздуха успјели да 

обуздају ватрену стихију која се приближавала 

објектима у селу Вучја. Тренутно је ситуација 

најтежа на подручју Бара“, навео је Ћурић. 

Он је казао да се и српски министар Вулин 

увјерио у веома сложену ситуацију на терену, 

гдје је пожарна линија у појединим тренуцима 

била дужа од 20 километара. 

Према његовим ријечима, осим ватрогасаца, на 

терену су и припадници Центра за газдовање 
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кршем, цивилне заштите ХЕТ-а и припадници 

добровољних ватрогасних друштава. 

Министар унутрашњих послова Србије 

Александар Вулин рекао је да је Србија увијек 

уз Републику Српску, те да су јединице МУП-а 

упућене у Требиње по наређењу предсједника 

Александра Вучића. 

„Предсједник је од нас тражио да одмах 

реагујемо и помогнемо Требињу. Хеликоптери 

ће овдје остати док год је то потребно. Надам се 

да ће пожар ускоро бити изгашен“, казао је 

Вулин. 

Он је истакао да је обишао пожариште и да су 

три хеликоптера извршила више од 70 налета. 

На подручју Бијеле Горе пожар је актуелан већ 

десетак дана, а због изразито неприступачног 

терена отежано је његово гашење. Ватра се 

убрзано ширила уз помоћ вјетра, а у појединим 

тренуцима је пријетила и имовини грађана у 

околним селима. 

10.08.2022. 

Ћурић са српским конзулима у Требињу и 

Бањалуци – Подршка Србије никада већа и 

значајнија! 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

разговарао је данас са генералним конзулом 

Генералног конзулата Републике Србије у 

Бањалуци Милошем Вујићем и конзулом у 

канцеларији Конзулата у Требињу Мирославом 

Марковићем. 

Током састанка, који је одржан у Градској 

управи, учесници су се сагласили да је 

комуникација између представника Српске и 

Србије на највишем нивоу од оснивања 

Републике Српске, те да је подршка коју Србија 

пружа Српској и Требињу веома значајна и од 

немјерљиве вриједности. Као један од примјера 

те подршке истакнута је и недавна акција 

гашења пожара у рејонима Бијеле Горе и 

Поповог поља, гдје су дејствовали и 

хеликоптери МУП-а Србије. 

 

„Посебно треба истаћи да је Србија, захваљујући 

подршци предсједника Александра Вучића и 

Милорада Додика, у Требињу реализовала 

неколико важних пројеката – изграђен је вртић 

‘Србија’, финансирају се радови на уређењу 

Старог града и Духовног центра ‘Мркоњићи’ у 

родном селу Светог Василија Острошког и 

Тврдошког“, навео је градоначелник Мирко 

Ћурић. 

Ћурић, који је са Вујићем и Марковићем обишао 

вртић „Србија“ и радове на поплочавању улица 

и санацији зидина Старог града, казао је да ће 

подршка Србије Требињу и Српској 

бити  додатно учвршћена кроз изградњу 

аеродрома у рејону села Талежа, чију ће 

изградњу финансирати Влада Србије. 
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14.08.2022. 

Требиње изабрано за партнера града Чачка, 

прве националне престонице културе Србије 

 

 

Требиње ће наредне године бити партнер града 

Чачка, који је изабран за прву националну 

престоницу културе Србије за 2023. годину. 

Планирана је свеобухватна културна сарадња, 

која је већ раније значајно успостављена, а 

посебно ће у Чачку бити представљене 

требињске културне манифестације и пројекти 

из области културе, рекао је градоначелник 

Мирко Ћирић, након састанка са делегацијом 

Града Чачка, коју је предводио Мирослав 

Петковић, помоћник градоначелника Чачка. 

„Ми ћемо се испред Републике Српске 

представити у Чачку и посебно су нам битни 

заједнички пројекти које ћемо реализовати у 

наредном периоду, а на обострану корист оба 

града“, рекао је Ћурић. 

Мирослав Петковић, помоћник градоначелника 

Чачка истакао је да је избор овог града за прву 

националну пријестолницу културе само 

почетак програма, чији се наставак планира у 

наредним годинама и нагласио да ће планиране 

програмске активности у оквиру програма 

„Престоница културе Србије“ бити веома 

атрактивне и допринијеће развоју културне 

понуде и квалитету културног живота града 

Чачка и привлачењу публике из читаве Србије и 

региона. 

„Чачак има шта да понуди, а нова културна 

понуда града, утемељена на специфичном 

културном идентитету моравичког краја, 

заснована је на реалним иницијативама и 

постојећим програмима, иновативним 

рјешењима и биће нам драго да све то 

подијелимо са Требињем“, истакао је Петковић. 

Састанку у градској управи Требиња 

присуствовала је и Сарита Вујковић, директор 

Музеја савремене умјетностиСрпске, која је 

нагласила да че у оквиру  програма „Престоница 

културе Србије“ институције културе из 

Требиња имати прилику да сарађују са бројним 

инстуцијама, које ће се представити у Чачку, те 

да ће то бити прилика да се Град Требиње и РС 

представе на један нови и посебан начин. 

15.08.2022. 

Град Требиње и Фудбалски савез РС 

заједнички граде терен са вјештачком 

травом 

 

 
 

Град Требиње добиће помоћни фудбалски терен 

са вјештачком травом. Уговор о његовој 

изградњи данас су потписали градоначелник 

Требиња Мирко Ћурић и предсједник 

Фудбалског савеза Републике Српске Вицо 

Зељковић. 

Зељковић је истакао да је вриједност терена око 

580.000 КМ са ПДВ-ом, с тим да ће Савез 

сносити трошкове травнате подлоге, а Град 

Требиње грађевинских радова. 

„Осим Требиња, биће изграђено још осам 

фудбалских терена са вјештачком травом у 

седам подручних савеза Републике Српске. 

Изградња терена са вјештачком травом помоћи 

ће срединама које учествују у пројекту даљи 
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развој не само фудбала, већ комплетног спорта“, 

навео је Зељковић. 

Градоначелник Мирко Ћурић рекао је да се 

очекује да радови на изградњи терена са 

вјештачком травом почну до краја године. 

„Ово је веома значајан пројекат за требињски 

фудбал и уопште спорт. Добићемо још један 

изузетно важан спортски терен, чиме 

заокружујемо развој наше спортске 

инфраструктуре“, навео је Ћурић. 

Он је истакао да ће се изградњом овог терена 

створити доста бољи услови за тренирање као 

сениорског, тако и других селекција Фудбалског 

клуба „Леотар“. 

18.08.2022. 

Најбољи студенти из Требиња награђени 

путовањем у Будимпешту 

 

 
Град Требиње и ове године, по трећи пут, 

финансира петодневно путовање за најбоље 

студенте из нашег града. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 

да су одлучили да награде све вриједне студенте 

који имају просјек преко девет. 

„16 студената вечерас путује у Будимпешту, још 

њих се пријавило на јавни позив али се нису 

могли ускладити због приватних обавеза. За нас 

је успјех да све прође у најбољем реду, да они 

уживају на путовању и виде нешто лијепо. 

Наравно, циљ нам је да се они када заврше 

факултет врате у свој град и добију прилику 

запослења. Ми ћемо и у будућности наставити 

са оваквим пројектима подршке успјешних 

студената”, додао је Ћурић. 

Ненад Вишњић, студент Музичке академије у 

Источном Сарајеву, смјер хармоника навео је да 

је ово путовање награда за уложени труд и рад. 

„Први пут ћу посјетити Будимпешту и срећан 

сам што ћу упознати многе суграђане, колеге 

које до сада нисам познавао“, рекао је Ненад. 

Наташа Зеленковић, мајка два успјешна 

студента која су вечерас отпутовала у 

Будимпешту захвална је, како каже, Граду 

Требињу на овој награди и истиче да је јако 

поносна на своју дјецу. 

„Једна кћерка је апсолвент на Природно-

математичком факултету, смјер математика и 

физика, а друга студира Филозофски факултет, 

смјер историја и археологија. Обје су јако 

вриједне и заслужиле су ову награду. Задовољне 

су студијама у Републици Српској и надам се да 

ће се послије факултета вратити у Требиње”, 

додала је Зеленковић. 

Лана Перовић, студент Музичке академије у 

Источном Сарајеву која има просјек нешто 

испод 10, каже да је срећна и захвална што 

заједно са осталим успјешним студентима из 

нашег града путује у Будимпешту. 

Студенте су осим родитеља, на путовање 

испратили градоначелник Требиња Мирко 

Ћурић, замјеник градоначелника Дражен 

Бошковић и начелник Одјељења за културу, 

породицу, спорт и образовање Слађана 

Скочајић. 
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18.08.2022. 

Представљен идејни пројекат освјетљења 

споменика културе у Требињу 

 

 

У великој сали Градске управе представљено је 

идејно рјешење освјетљења културно-

историјских споменика на подручју ужег центра 

Требиња, са пратећом урбаном цјелином коју 

чине улице Јована Дучића, Вука Караџића и 

Његошева улица. 

Идејни пројекат представио је инжењер Милан 

Кулић из Београда, који је и аутор рјешења и 

који иза себе има 40 година искуства стеченог 

широм свијета и то на сличним пројектима 

освјетљења материјалне културне баштине. 

Ријеч о идејном пројектном рјешењу којим је 

обухваћено 17 објеката, од којих су сви под 

заштитом државе. 

„Требиње је један прелијеп град, можда и 

најљепши који сам обишао током своје каријере. 

Нигдје нисам видио да на тако малом простору 

постоји оволики број споменика културе од 

изузетног значаја. Мој тим је, у сарадњи са 

представницима Града, изабрао 17 локација на 

којима смо од почетка године радили како бисмо 

спремили идејно рјешење њиховог освјетљења. 

Примијенили смо најбољу свјетску технологију 

и наш приједлог је да се ради са опремом 

реномираних европских произвођача, који су 

доказани у свом послу и који на своју опрему 

нуде вишегодишњу гаранцију“, истакао је 

Кулић. 

Кулић је рекао да је његов тим био посебно 

инспирисан архитектуром Арсланагића моста, 

зграде Музеја Херцеговине и Каменог моста. 

„То су дјела врхунске архитектуре једног 

времена која Требињу дају једну посебну 

димензију. Можда људи који овдје живе то не 

примијете како то иначе примијетимо ми са 

стране, који смо овдје повремено, али овај град 

има душу, богато насљеђе и историју која 

оставља без текста. Драго ми је што су Град и 

градоначелник Мирко Ћурић препознали 

потребу да се споменицима културе да ноћно 

освјетљење које неће бити нападно и које неће 

да штрчи, већ бити допадљиво оку, а притом ће 

истаћи оно што један такав објекат чини 

јединственим и препознатљивим“, навео је 

Кулић. 

Према његовим ријечима, са својим 

сарадницима радио је на више пројеката у 

свијету, а као најзначајније који су реализовани 

на Балкану истиче Стари град Бар, Златибор, 

Манастир Високе Дечане, Манастир Жичу, 

Београд на води, а по благослову патријарха 

припремају и пројекат освјетљења Пећке 

патријаршије. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић истакао 

је да ће се цјелокупна пројектна документација, 

након што буде у цјелости завршена, дати на 

увид и стручно мишљење надлежних у Заводу за 

заштиту културног и природног насљеђа 

Републике Српске, те да је циљ да сви радови 

који буду предвиђени коначним пројектом буду 

изведени на одговарајући начин и да се 

ниједним дијелом самог извођења ни на који 

начин не угрозе споменици културе. 

„Ово освјетљење је заправо једна прича која 

кренеће од Моста Ива Андрића, поред Каменог 

моста, шеталиштем поред Требишњице до 

Арсланагића моста, другом страном обале до 

центра града гдје је пројекат предвидио и 

освијетљење објеката у улицама Вука Караџића, 

Јована Дучића и Његошевој те Катедралне 

цркве, Саборног храма, Споменика браниоцима 

Требиња, зидина Старог града, Музеја 

Херцеговине, Осман-пашине и Цареве џамије“, 

навео је Ћурић. 

Ћурић је казао и да му је драго што су сагласност 

за израду овог пројектног рјешења дале све три 

вјерске конфесије у граду и што су својим 

присуством на овој презентацији потврдили 

важност овог пројектног рјешења, које ће се у 
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наредном периоду додатно усаглашавати и 

дорађивати. 

„Надамо се да ће коначан, главни пројекат са 

ревизијом и неопходним сагласностима 

надлежних за заштиту споменика културе, бити 

завршен до краја године, а прве радове на 

одређеним објектима очекујемо већ у 2023. 

години“, навео је Ћурић. 

Он није изоставио ни могућност да ће за дио 

пројекта бити тражена подршка кроз ИПА 

програм Европске уније. 

18.08.2022. 

Отворено дјечије игралиште у Лучу 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић и 

директор „М:тела“ Јелена Триван, заједно са 

бројном дјецом, отворили су данас у Лучу 

новосаграђено дјечије игралиште, које је 

донација ове компаније. 

Ћурић је истакао да му је веома драго што је 

М:тел још једном показао своју друштвену 

одговорност те да је изградња овог игралишта 

веома лијеп поклон за све требињске малишане, 

посебно за оне који живе у Лучу и у новим 

стамбеним зградама у касарни. 

„Ово је почетак једне лијепе сарадње Града и 

М:тела. Најважнији је осмијех ове дјеце и на то 

смо највише поносни“, истакао је Ћурић, 

додајући да је Град обезбиједио локацију, 

неопходне дозволе те прикључке за јавну 

расвјету и видео надзор. 

Триванова је рекла да јој је драго што на славу 

Требиња могу да поклоне игралиште нашем 

граду, које је намијењено најмлађим 

Требињцима. 

„Овдје се гради велики број стамбених објеката 

и желимо да овдје буде много дјеце која ће да 

уживају на овом игралишту“, рекла је 

Триванова, наводећи да ће у оквиру „Акција са 

Тамаром“, у Требињу бити саграђене и три куће 

за социјално угрожене породице чију ће 

изградњу финансирати компанија М:тел. 

Компанија М:тел је у дјечије игралиште 

уложила око 95.000 КМ. 

Претходно је у Градској управи одржан састанак 

градоначелника Ћурића и Триванове. 

 

18.08.2022. 

Почеле преображенске свечаности: Отворен 

сајам меда и вина 

 

 
 
У градском парку  данас послијеподне свечано 
је  отворен Сајам меда и вина, који се 
организује  поводом Светог Преображења 
господњег, крсне славе Саборног храма и града 
Требиња. 

На 15. сајму су се предствила 22  произвођача 

меда и пчелињих производа из нашег града, али 

из других крајева РС, БиХ, Србије и Црне Горе 

и десет винарија из Требиња. 

Веселин Дутина, директор требињског 

Аграрног фонда, који је организатор 

манифестације,  је оцјенио  да је ово до сада 

највећи сајам оваквог типа, организованог уочи 

Преображења господњег. 
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-Надам се да ћемо наредне године бити још 

бројнији и успјешнији. Имали смо много позива 

људи да им се остави штанд на требињском 

сајму, што говори колико је он препознат – 

навео је Дутина. 

Отварајући ову туристичко-гастрономску 

манифестацију градоначелник Требиња Мирко 

Ћурић је истакао да су мед и вино оно што је 

препознатљиво у Херцеговини. 

– Ко није пробао мед и вино у Херцеговини, тај 

не зна шта су мед и вино.  Желимо да наставимо 

још више и боље да радимо , да од 

Требиња,   направимо још љепшу средину, а 

самим тим и од РС – истакао је Ћурић. 

Винари очекују добру бербу овог септембра, а 

произвођачи меда ни ове сезоне нису задовољни 

приносима у кошницама. 

 

Требињски пчелар Милован Мишо Зубац каже 

да је година јако тешка, те да је таквих било већ 

четири -пет узастопно. 

-Мед рађа на точковима, па је питање мјеста, 

гдје и како је медило. Већ дестак година смо на 

сајму и задовољни смо – истиче он. 

Десанка Говедарица из Пчелињег газдинства 

„Говедарица“ Невесиње, каже, да је, ипак, ова 

година на сјеверу Херцеговине нешто боља него 

прошла. 

-Није тако добро медобрање, али није ни лоше 

као лани- наводи она. 

Медари кажу, да ће, уколико и даље буду расле 

цијене других производа, бити принуђени да 

поскупе и мед који сада кошта 25 КМ по 

килограму. 

Отварању Сајма меда и вина у требињском 

градском параку присуствовали су и гости 

Преображенских свечаности из других општина 

РС и Србије, као и представници конзуларне 

кацеларије Србије, амбасаде Русије и бивша 

амбасадорка Бугарске у БиХ. 

 

19.08.2022. 

Отворена изложба „Дакле, Ви сте тај Урош 

Предић?“ 

 

 

 

У Галерији Музеја Херцеговине отворена je 

изложба „Дакле, Ви сте тај Урош Предић?“ на 

којој је представљено 29 слика и цртежа Уроша 

Предића, као и живот чувеног сликара кроз 

различите сегменте. 

Изложбу, која траје до 28. септембра, 

организовао је Музеј Херцеговине у Требињу у 

сарадњи са Народним музејом у Зрењанину, а 

отворио је градоначелник Требиња Мирко 

Ћурић. 

Ћурић је истакао да је ова посебна изложба 

великана српске умјетности Уроша Предића 

стигла у Требиње из Зрењанина, мјеста са којим 

град на Требишњици братимљењем крунисао 

традиционалне, родбинске и историјске везе. 

„Осим што је великан у свијету умјетности, био 

је један од оних великих умних људи због којих 

постоје чврсте везе народа који живе са обје 

стране Дрине. На платнима његових слика 
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остала је забиљежена колективна историја 

српског народа“, рекао је Ћурић. 

Он је навео да је привилегија и част што 

требињска публика има прилику да ужива у 

његовим дјелима. 

Помоћник министра за културу Републике 

Српске Тања Ђаковић рекла је новинарима да 

Министарство препознало значај ове изложбе, 

те истакла да је до ње дошло сарадњом Музеја 

Херцеговине у Требињу и Народног музеја у 

Зрењанину, што је потврда да је културни 

простор јединствен и недјељив. 

„Предић је један од највећих српских сликара 

који је, осим тога што је познат портретиста, 

остао забиљежен као један од великих 

иконописаца. На његовим дјелима може се 

видјети колективна историја српског народа“, 

навела је она. 

Ђаковићева је додала да Министарство 

просвјете и културе Републике Српске изузетно 

цијени и подржава изложбе оваквог карактера 

јер оне пружају прилику широј јавности да се 

упознају са највећим достигнућима у култури 

српског народа. 

Виши кустос Народног музеја у Зрењанину који 

чува легат Уроша Предића, Оливера Скоко 

рекла је новинарима да је Требиње шести град у 

којем ова изложба гостује, наводећи да је 

изложба приређена прије пет година, у част 

рођендана Предића. 

„На изложби је представљен Урош Предић као 

портетиста, као иконописац, његови односи са 

породицом, ту је занимљива слика `Визија у 

облацима` коју публика може да чита преко лупа 

и уз помоћ аутентичног Предићевог објашњења 

слике“, рекла је Скоко. 

Директор Музеја Херцеговине у Требињу Ивана 

Грујић рекла је новинарима да је ова значајна 

изложба настала поводом 160 година од рођења 

сликара Уроша Предића, те да је ова збирка 

једна од најзначајнијих у Србији кад је ријеч о 

сликарству и оставштини Уроша Предића. 

„У зрењанинском Музеју, Легат садржи све оно 

што је било у београдском атељеу. Мислим да је 

ово уз подршку ресорног Министарства и Града 

Требиња једна од наших најзначајнијих 

изложби“, рекла је Грујићева. 

Изложба је приређана у оквиру обиљежавања 

Преображења Господњег – крсне славе града 

Требиња и Саборног храма. 

Претходно је у Галерији Културног центра 

приређена изложба Мире Маодуш „У част 

Пушкину“ – стручно вођење, а у Саборном 

храму служено је празнично вечерње. 

19.08.2022. 

У порти требињског храма преломљен 

славски колач 

 

 

У порти Саборног храма у Требињу преломљен 

је славски колач поводом крсне славе ове 

светиње и Града Требиња – Светог преображења 

Господњег. 
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Свечаном чину, коме је претходила Света 

архијерејска литургија, присуствовао је велики 

број вјерног народа, те епископи Српске 

православне цркве, руководство Града Требиња 

и бројни гости пријатељских градова са стране. 

Славки колач заједно су преломили епископ 

Димитрије, епископи милешевски Атанасије и 

хумски Јован те градоначелник Мирко Ћурић, 

принц Филип Карађорђевић и предсједник 

Скупштине Града Драгослав Бањак. 

 

19.08.2022. 

Одржана свечана сједница Скупштине града 

поводом Светог преображења Господњег 

 

 

Градоначелник Мирко Ћурић рекао је да је 

Требиње локална заједница која се најбрже 

развија у Републици Српској и који је просторно 

превазишао балканске оквире. 

Ћурић је истакао да су у Требињу започети или 

ће тек почети пројекти вишемилионске 

вриједности те да је ово је град који баштини 

мултикултуралност и који својим примјером 

показује да је могуће да сви, без обзира на вјеру 

и нацију, буду добре комшије, а све за добробит 

града за који сви живе и за кога се боре да буде 

бољи у сваком смислу те ријечи. 

Ћурић је, обраћајући се на свечаној сједници 

Скупштине града поводом Преображења 

Господњег, истакао да је прије 20 или 30 година 

мало ко могао и да замисли овако брз и 

неочекиван напредак Требиња. 

„Било је то скоро немогуће замислити, али је 

преданим радом дошло до онога што смо сви, 

који искрено волимо наш град, прижељкивали и 

чему смо се сви ако ништа друго бар потајно 

надали, а то је да се Требиње данас најбрже 

развија у Српској“, навео је Ћурић. 

Он је казао да је Преображење најпозванији дан 

у години да се донесу нове одлуке које ће наш 

град преобразити на боље и које ће трасирати 

будућа размишљања и дјелања, а која ће, 

првенствено, омогућити да наша дјеца и унуци 

овдје стварају своју будућност. 

„Привилегија је бити Требињац и то кажем 

пуног срца и са посебним поносом. Поносом – 

јер живим са људима који воле, цијене и желе 

свом граду све најбоље, а пуног срца јер 

предводим град који је временски и просторно 

одавно превазишао балканске оквире и који, 

иако није на самом Медитерану, одише климом 

која тај исти Медитеран чини немогућим без 

њега“, поручио је Ћурић. 

Према његовим ријечима, Преображење је дан 

када се шаље поруку важности да се као људи 

преобразимо, да буду бољи и они који воде овај 

град и државу и сви грађани који својим 

доприносом стварају нове обрисе Требиња и 

Републике Српске. 

„Некада је тешко сагледати све оно што човјек 

учини претходног дана, а замислите како је када 

се треба рећи све оно што је урађено у протеклих 

365 дана. Требиње незаустављиво иде напријед 

и зато сам посебно поносан што данас са свима 

вама могу да подијелим успјехе које смо 

остварили и које тек планирамо да остваримо. 

Нећу да набрајам шта смо све урадили али 

желим да кажем и да посебно нагласим да се 

Требиње преображава, да постаје развијеније, 

напредније, да радимо и градимо и да у овоме 

граду има мјеста за све оне који желе да раде, да 

овдје у стварају своју породицу и граде 

професионале каријере“, навео је Ћурић. 

Ћурић је поручио да овај град не чине само 

зидине и улице, нити велики пројекти, већ људи 

који у њему живе и чији су преци вијековима 

уназад градили сваку ту зидину и улицу, 

стварајући аутентичан простор коме се диве сви 

звани и незвани гости. 
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„Зато је ту највећа одговорност на нама као тиму 

– не смијемо да заборавимо оно што су чиниле 

претходне генерације, а морамо да радимо тако 

да сутра нас не забораве генерације које тек 

долазе“, поручио је Ћурић. 

Градоначелник је пожелио да Свето 

преображење буде водиља свима да буду бољи 

људи. 

„Таман толико да нас сви поштују и да ми све 

поштујемо, без обзира на све различитости. 

Требиње је град који сваког човјека отвореног 

срца дочекује још отвореније, па зато данас и 

имамо привелегију да нас представљају као 

добре домаћине. То је изузетна част и ово су 

највеће вриједности које сам данас желио да 

подијелим са вама. Пројеката ће увијек бити и 

зато данас не желим да их набрајам, јер ко жели 

да види – и те како добро примијети шта смо све 

урадили и шта све радимо. Данас истичем наше 

вриједности као људи, као Требињаца и 

Херцеговаца, који, иако смо бројчано мали, 

имамо срца која су пуна љубави и душу која има 

осјећај за свакога“, навео је Ћурић. 

Он се захвалио свим пријатељима града који 

присуствују преображенским свечаностима, а 

Требињкама и Требињцима пожелио срећну 

крсну славу. 

 

 

 

 

 

19.08.2022. 

Признања најбољим привредницима 

Требиња 

 

 

У оквиру Преображенских свечаности данас је 

градска управа Требиње додијелила признања 

најуспјешнијим требињским привредницима. 

Признања је добило седам привредних 

субјеката: у категорији малих привредних 

друштава за посебан допринос развоју привреде 

Требиња- „Лотекс“ д.оо, средњих предузећа – 

„Монтинг енергетика“, великих предузећа – 

„Херцеговина путеви“, истакнуте улоге жена у 

привреди Требиња – Драгана Пантовић 

директор предузећа „Динеко“, призање за 

допринос развоју туризма – РДТ „СЛ  Град 

Сунца“, корпоративно друштвену одрговорност 

– „Хидроелектране на Требишњици, 70 

година традиције и доприноса развоју 

Требиња „СЛ Индустрија алата“. 

Начелник Одјељења за туризам, привреду и 

предузетништво Бојан Вучуревић је рекао да је 

ово по први пут да градска управа додјељује 

овакве награде, а након јавног позива за избор за 

најбољег у привреди у 2021. години. 

„Ове године су додјељена признања, а већ 

наредне планирано да се ураде и јарболи са 

заставама најбољих привредних субјеката нашег 

града, који ће бити постављени на фреквентим 

мјестима у Требињу. Сваке године планирамо 

различите врсте признања, пратићемо 

доприносе предузећа привредном развоју, па 

ћемо им се захвалити и кроз различите врсте 

субвенција“, навео је он. 
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Оборен туристички рекорд 

На данашњој додјели признања најбољим 

привредним субјектима Требиња је речено да је 

Требиње са данашњим даном забиљежило 100 

хиљада  ноћења и оборило туристички рекорд од 

2019. године. 

19.08.2022. 

Преображенска литија сабрала хиљаде људи 

 

 
Славску литију улицама Требиња у част крсне славе 
Града и Саборног храма – Светог преображења 
Господњег, предводили су епископи Димитрије, 
Методије, Јован и Атанасије те више хиљада грађана 
на челу са градоначелником Мирком Ћурићем, 
српским чланом Предсједништва Милорадом 
Додиком  и премијером Радованом Вишковићем. 

Литија је прошла централним требињским 

улицама, а у њој су учествовали и бројни 

чланови спортских колектива са подручја града, 

припадници војске и МУП-а, те бројно 

свештенство и монаштво Епархије захумско-

херцеговачке и приморске. 

Вјерни народ су пригодним бесједама 

поздравили владике Димитрије и Јован. 

 

Владика захумско-херцеговачки и приморски 

Димитрије је казао да се наш град развија али да 

прво треба да развијамо наше душе, да их 

испунило добротом па ћемо тако и њега да 

сачувамо. 

„Треба да га чувамо и пазимо, требамо да 

сачувамо наше језгро града, нашу ријеку…да 

раширимо наша срца, продубимо наша срца, 

нека наша срца буду истинита, онда ће и наше 

гостопримство бити право и широкрогрудо и 

људи ће жељети да долазе у наш град, да се моле 

богу, друже и веселе.  Желим да вас све 

поздравим, нека сте благословени и нека се 

благослов божји простире на све вас и на све оне 

које срећете у животу – на вашу дјецу,  за који 

сви треба да се молимо и да покажемо примјер 

да буду бољи него ми“, рекао је у бесједи 

владика Димитрије. 

„Са нама је вечерас српски члан 

Предсједништва Милорад Додик који не 

заборавља Херцеговину. Иако нас је мало, 

предсједник Додик зна да смо важни за српски 

народ. Са нама је и предсједник Владе Српске 

Радован Вишковић, нека вам је благословен 

долазак“, поручио је епископ Димитрије. 

Владика захумско-херцеговачки и приморски 

поздравио је и принца Филипа и принцезу 

Даницу Карађорђевић, као и принца Стефана, за 

које је навео да трећу годину узастопно 

присуствују прослави града Требиња. 

Епископ Јован честитао је празник свима који су 

данас у Требињу. Он је казао да је боравак у 

Херцеговини на њега оставио велики и 

неизбрисив утисак – утисак радости Христовог 

васкрсења и господњег преображења. 

У литији су били и премијер Републике Српске 

Радован Вишковић, предсједник Општине 

Никшић Марко Kовачевић, принц Филип и 

принцеза Даница Kарађорђевић, народни 

посланици те представници пријатељских 

градова и општина из Републике Српске, Црне 

Горе и Србије. 
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20.08.2022. 

Кoнцертом Здравка Чолића завршене 

преображенске свечаности 

 

 

Више десетина хиљада Требињаца и 

посјетилаца из земаља окружења окупило се на 

платоу бивше касарне како би уживали у 

концерту Здравка Чолића. 

 

Након што је отпјевао добро познати хит 

“Мјеркам те мјеркам”, Здравко Чолић се 

обратио публици. 

“Добро вече Требиње! Добро вече драги рођаци 

и пријатељи. Честитам вам свима славу града и 

поздрављам све који су дошли. Драго ми је што 

сам након дужег времена на једном од оваквих 

концерата. Ево послије 40 година се видимо на 

овако великом простору у Требињу”, рекао је 

Чолић. 

 

 

 

 

 

 

 

20.08.2022. 

Ћурић, Вишковић, Додик – Све спремно за 

изградњу нове болнице, припремни радови 

почињу у септембру 

 

 

Припремни радови за изградњу нове болнице у 

Требињу почеће до краја септембра – поручено 

је након састанка градоначелника Требиња 

Мирка Ћурића са премијером Српске Радованом 

Вишковићем и српским чланом Предсједништва 

Милорадом Додик. 

Ћурић је рекао да све предвиђене активности, 

које су договорене приликом прошлог састанка 

у јуну, теку планираном динамиком и да ће нова 

болница бити једна од најсавременијих 

здравствених установа не само у Републици 

Српској, него на ширем подручју ове регије. 

Он је истакао да је Град, у предвиђеном року, 

испунио свој дио обавеза. 

Премијер Српске Радован Вишковић поручио је 

да је данас договорено да се све активности на 

изградњи нове болнице додатно убрзају, а да се 

временски период за све неопходне процедуре 

смањи у пола. 

„Ако је за неку одлуку потребно 30 дана, сада је 

рок 15. Поручили смо свим представницима 

републичких институција, првенствено 

Правобранилаштву Српске и Републичкој 

управи за геодетске и имовинско-праве послове 

– да све своје активности, у складу са законом, 

убрзају“, навео је Вишковић. 
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Он је истакао да је изградња овог објекта само 

наставак улагања у здравствени сектор Српске, 

који је и током пандемије вируса корона 

адекватно одговорио и пружио грађанима 

најбољу могућу здравствену заштиту. 

Руководилац тима за изградњу нове болнице у 

Требињу академик професор доктор Предраг 

Пешко рекао је да је ово историјски пројекат за 

Требиње и Републику Српску, наводећи да му је 

веома драго што у разговору са грађанима 

добија повратне информације да подржавају ову 

велику инвестицију. 

„Већ спремамо кадровску политику за будућу 

болницу. Ово је историјски тренутак за 

Требиње. Овдје сам већ неколико мјесеци, само 

због болнице, сада имам још већу енергију да 

изградимо најбољу здравствену установу у овом 

региону“, навео је Пешко. 

Српски члан Предсједништва Милорад Додик 

казао је да је расписан тендерски документ за 

изградњу нове болнице, вриједан 128.000.000 

КМ, те да су ријешени сви имовинско-правни 

односи за локацију гдје ће се градити будућа 

болница. 

„Немојте да дозволите да због неких појединаца 

чека овај пројекат. То не долази у обзир. Он ће 

се градити јер је то потреба ове регије и јер је то 

одлука од стратешког и општег интереса. Нико 

неће бити оштећен“, поручио је Додик. 

Он је истакао да ће припремни редови почети до 

краја септембра, наводећи да, када би се гледао 

број становника једне регије, нова болница би 

требала да буде знатно мања од пројектоване. 

„Али, одлука је да се прави овај пројекат и 

видим да је професору Пешку пуно срце. Биће 

ово најбоља болница у овом дијелу региона“, 

навео је Додик. 

Нова болница у Требињу градиће се на 

локалитету у Придворцима. Имаће површину од 

око 17.000 метара квадратних, 223 кревета, 

дијагностички и поликлинички блок, 

стационаре, ангио-салу. 

 

 

21.08.2022. 

Скоковима са Каменог моста завршени 

„Дани Требишњице“ 

 

 

Александар Алексић из Ужица побједник је 

скокова за Каменог моста, који се од прошле 

године одржавају у оквиру манифестације 

„Дани Требишњице“. 

Друго мјесто припало је Дину Бајрићу из 

Сарајева, док је трећепласирани био Евалд 

Крњић из Тузи у Црној Гори. 

Традиционални скокови окупили су 15 

такмичара из више градова Србије, БиХ и Црне 

Горе, који су скакали у три серије. 

Три такмичара са највише бодова уз дипломе 

награђени су и новчано – са 700, 500 и 350 КМ. 

Осим новчаних награда за прва три мјеста, сваки 

скок, у све три серије, награђен је са по 50 КМ. 

Побједник Александар Алексић истакао је да је 

ово први пут да учествује на скоковима с моста 

у Требињу. 

„Овдје је прелијеп амбијент и организација је 

перфектна. Нисам очекивао да ћу побиједити, 

нијансе су пресудиле. Једва чекам да се и 

наредне године видимо у Требињу“, казао је 

Алексић. 

Другопласирани Дино Бајрић каже да је 

презадовољан, те да је најбитније што су 

скокови прошли безбиједно. 
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„Требиње је по мени можда најљепши мањи 

град у БиХ и јако је лијепо поново доћи овдје. 

Освојио сам прво мјесто прошле године, ове 

друго и то није толико битно колико је битно 

учествовати“, додао је Бајрић. 

Скокове је оцјењивао трочлани жири, чији је 

предсједник био професор Петар Чоловић, а 

чланови Желимир Попов-Маги и Дражен 

Шегрт. 

„Сваке године имамо све више врхунских 

учесника и жири има баш тежак посао. То што 

је неко имао више бодова не значи да је бољи од 

осталих, већ само да се у том моменту 

представио у бољем свјетлу. Учествовати на 

скоковима је велика храброст и умијеће и за 

мене су сви они побједници“, рекао је Петар 

Чоловић. 

Одржана је и трка лађама у двије конкуренције, 

а побједници су награђени поклон боновима. 

У женској конкуренцији су Јована Пејановић и 

Сања Грубач у исто вријеме стигле до циља, док 

је у мушкој конкуренцији побједу однио 

Немања Милидраговић, друго мјесто припало је 

Максиму Вучинићу, а треће Владимиру 

Станићу. 

 

Организатори „Дана на Требишњици“ су 

Туристичка организација града Требиња уз 

подршку Града Требиња и Хидроелектрана на 

Требишњици. 

 

 

 

 

 

24.08.2022. 

Најбољи студенти из нашег града на пријему 

код градоначелника Ћурића 

 

 

 

У Градској управе данас је уприличен пријем за 

студенте који су прошле седмице награђени 

вишедневним путовањем у иностранство. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић истакао 

је да су на пријему са студентима разговарали о 

утисцима након путовања и на који начин Град 

Требиње може да унаприједи свој развој по 

узору на Будимпешту. 

„Разговарали смо о детаљима који сигурно могу 

допринијети томе да наш град буде уређенији, 

попут сугестија да клима уређаји буду на неки 

начин заштићени, да повећамо зелене 

површине  и ми ћемо то реализовати у наредном 

периоду. Град Требиње ће наставити да пружа 

подршку студентима са високим просјеком да 

дођу до запослења, али ћемо наставити и овакве 

и сличне пројекте. Сагласни смо у томе да 

вриједи учити и трудити се, а оно што је веома 

важно јесте да без подршке породице и друштва 

у коме се налазимо тешко да се може успјети. 

Ови људи ће сигурно у будућности доћи на 

кључне позиције у Требињу, јер без успјешних 

људи питање је којим путем идемо“, рекао је 

Ћурић. 

Лана Перовић, студент Музичке академије у 

Источом Сарајеву захвалила се Граду Требињу 

на иницијативи и реализацији овог путовања. 
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„Јако мали број градова реализује стипендије за 

школарину студената, а камоли наградна 

путовања. Будимпешта је један од културних 

центара Европе, тако да је било заиста дивно 

посјетити овај град“, додала је Перовић. 

Игор Рашевић, студент Факултета за 

производњу и менаџмент у Требињу казао је да 

је врло значајно за све њих што су имали 

прилику да посјете Будимпешту. 

„Градоначелник је саслушао наше импресије и 

конструктивне приједлоге како унаприједити 

развој Требиња. Будимпешта и Сент Андреја су 

заиста прелијепе и чак смо имали прилику 

присуствовати литургији у православној цркви 

што је ријеткост. Мислим да је врло важно 

наставити подржавати младе и успјешне људе“, 

навео је Рашевић. 

Подсјећамо, на петодневно путовање у 

Будимпешту, које је финансирао Град Требиње 

ишло је 16 најбољих студената из нашег града. 

25.08.2022. 

Kонцертом Јована Маљоковића и Балкан 

Салса Бенда почео први џез фестивал у 

Требињу 

 

 

Концертом Јована Маљоковића и „Балкан Салса 

Бенда“ у башти хотела „Платани“ почео je први 

џез фестивал у Требињу. 

Отварајући фестивал, помоћник министра за 

културу РС Tања Ђаковић је истакла да је 

културна сцена Требиња богатија је за још један 

фестивал. 

„Сама идеја да Требиње буде домаћин једног 

оваквог фестивала јавила се прије годину дана 

захваљујући максималном разумјевању и 

подршци предсједника РС Жељке Цвијановић и 

града Требиња на челу са градоначелником 

Мирком Ћурићем, као и организационим 

способностима Културног центра Требиње. Са 

поносом можемо да кажемо да ће требињска 

публика и сви гости који врло радо долазе у 

Требиње имати прилику да у наредних неколико 

дана уживају у звуцима џез музике, звуцима 

музике која се слуша и ствара душом“, навела је 

Ђаковић. 

Слађана Скочајић, начелник Одјељења за 

културу, породицу, спорт и образовање је рекла 

да је манифестација „Требињско културно 

љето“ употпуњена новим фестивалом, 

истакавши да је ријеч о историјском тренутку. 

„Част ми је и задовољство што је са нама вечерас 

врсни џез музичар Јован Маљоковић са својим 

Балкан Салса Бендом. Неколико пута смо 

поменули да за наш град тражимо само 

најбоље“, истакла је Скочајић. 

Миљан Вуковић, директор Културног центра 

Требиње је навео да је главни задатак ове 

установе да дјелује едукативно да млађима 

покажу на који начин музика и умјетност могу 

да буду покретач унутрашњег свијета, али и 

покретач локалне заједнице и региона. 

Tребињској публици поред Јована Маљоковића 

и Балкан Саласа Бенда представиће се и Марко 

Луис – 25. августа на Tргу слободе, Combine 

Quartet у кафе бару “Хедонија” – 26. августа, 

Лена Ковачевић – 27. августа у амфитеатру на 

Црквини и Васил Хаџиманов Бенд – 28. августа 

у рок бару “Underground”. 

Сви концерти најбољих џез музичара региона 

које организује Културни центар Tребиње уз 

подршку Министарства просвјете и културе 

Републике Српске, Града Tребиња, кабинета 

предсједника Републике Српске и компаније 

М:тел, почињу у 21 час. 

У случају кише, концерти који су планирани на 

отвореном, одржаће се у позоришној сали 

Културног центра Tребиње. 
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25.08.2022. 

Почела конференција о климатским 

промјенама 

 

 

 

Министар за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију Републике Српске 

Сребренка Голић отворила је данас у Требињу 

конференцију „Kлиматске промјене: ризици и 

заједничко дјеловање у региону“, при чему је 

указала да простор бивше Југославије трпи 

климатске промјене и да се на овим 

предавањима могу чути добре сугестије о овом 

проблему. 

Голићева је након отварања рекла новинарима 

да цијели простор бивше Југославије трпи 

климатске промјене због кориштења фосилних 

горива од високотехнолошки развијених 

земаља, те су од двијехиљадитих година 

забиљежене катастрофалне суше, поплаве и 

пожари који су утицали на привреду и 

економију, али и живот и здравље 

становништва. 

Она је истакла да су топлотни таласи, који су се 

дешавали до два пута годишње, ове године 

премашили досадашње статистике, будући да је 

ове године било пет топлотних таласа са 

тропским ноћима и енормно високим 

температурама. 

„Ресорно министарство се озбиљно бави овим 

питањима; успјело је да за енергетску 

ефикасност обезбиједи 17 милиона евра 

бесповратних средстава од фондова који се тиме 

баве“, рекла је Голићева. 

Она је додала да је, између осталог, аплицирано 

за средства за пројекат који ће се односити на 

област пољопривреде, као и пројекат за 

заштићена подручја. 

Директор Фонда за животну средину и 

енергетску ефикасност Републике Српске Срђан 

Тодоровић рекао је да је овај фонд успио да у 

посљедњих 10 година обезбиједи око 20 

милиона KМ донаторских средстава који су 

уложени у област енергетске ефикасности и 

обновљивих извора енергије. 

„Укупна улагања у област енергетске 

ефикасности и обновљивих извора енергије у 

Српској у протеклом периоду је око 38 милиона 

KМ“, рекао је Тодоровић, те истакао да је 

учињено много, али да има још простора за 

напредак у овој области. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 

да су теме о којима ће се разговарати на трећој 

конференцији о климатским промјенама 

значајне за Требиње и Српску, те посебно 

истакао угроженост наших подручја од пожара 

током љетних мјесеци. 

„Управо једна од презентација ће бити ̀ Системи 

за рано откривање пожара`. То је нешто чему ми 

тежимо дуги низ година. Имамо већ неке 

пројекте који су актуелни. У питању је 

прекогранични пројекат са општинама Херцег 

Нови и Kонавле“, рекао је Ћурић. 

Директор Јавне установе „Екологија и 

безбједност“ из Требиња Стеван Бекан рекао је 

да заједничка сарадња са Црном Гором и 

Хрватском треба да буде јача, те да је потребно 

успоставити што боље односе због ефикаснијег 

и бржег дјеловања. 

„Граница не смије бити препрека када су у 

питању елементарне непогоде“, рекао је Бекан. 

На трећој конференцији о климатским 

промјенама у Требињу еминентни стручњаци из 

Српске и региона говориће о ризицима и 

посљедицама климатских промјена те начинима 

прилагођавања актуелној ситуацији у овој 

области. 
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25.08.2022. 

Удружење „Сунце нам је заједничко“ добило 

ново комби возило 

 

 

Удружење дјеце и омладине са потешкоћама у 

развоју „Сунце нам је заједничко“ добило је 

ново комби возило, које је купљено од средстава 

прикупљених у акцији “С љубављу храбрим 

срцима”, чији је покровитељ предсједница РС 

Жељка Цвијановић. 

„Ово је донација предсједнице РС Жељке 

Цвијановић и бројних грађана, који су 

учествовали у хуманитарној акцији. Набавком 

овог возила, ријешили смо проблем превоза и 

пуно ће значити свим нашим члановима, рекао 

је члан требињског удружења Мијат Шаровић. 

Шаровић је напоменуо да су у једној о 

претходних акција обезбијеђена средства за 

изградњу новог дневног центра за дјецу и 

омладину са потешкоћама у развоју, док је Град 

Требиње обезбиједио локацију, пратеће дозволе 

у вриједности око милион марака. 

„У наредних мјесец дана очекујемо завршетак 

радова на дневном центру, који ће бити један од 

најсавременијих на овим просторима“, рекао је 

Шаровић. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић истакао 

је, приликом посјете удружењу, да ће 

половином септембра дневни центар добити 

нови савремени објекат и напоменуо да је Град 

Требиње обезбиједио додатна средства, како би 

се објекат завршио. 

„Град ће учествовати и у набавци опреме и ми 

ћемо настојати да, колико је у нашој могућности 

омогућимо боље услове за рад удружења и 

њихових корисника“, рекао је Ћурић. 

Предсједник Републике Српске Жељка 

Цвијановић уручила јуче је 13 возила, која су 

набављена средствима из хуманитарне акције 

“С љубављу храбрим срцима” 

 

31.08.2022. 

Градоначелник Ћурић на састанку са 

директорима основних школа – Све спремно 

за почетак школске године 

 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

уприличио је састанак са директорима 

требињских основних школа, на којем је 

констатовано да је све спремно за почетак нове 

школске године. 

Градска управа је и ове године донирала 

пригодне поклоне за ученике првих разреда, као 

и свеске са амблемима Града Требиња и 

Републике Српске за све основце. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је 

новинарима да је Градска управа у сарадњи са 

Центром за социјални рад донирала и комплете 

уџбеника за ученике из породица које нису у 

могућности да исте самостално обезбиједе. 

Овом приликом, Ћурић је свим требињским 

ученицима пожелио срећан почетак школске 

године. 
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Директор Основне школе „Свети Василије 

Острошки и Тврдошки“ Милорад Надаждин 

истакао је да је Градска управа донирала око 

2.300 свезака за све основце. 

Он је додао и да су све школе у Херцеговини 

спремне за почетак школске године те да је ове 

године у Херцеговини уписано 599 ученика у 

прве разреде, што је више него прошле године. 

Директор Основне школе „Вук Караџић“ 

Александар Вукановић рекао је да је у овој 

школи у прве разреде ове године уписано 90 

ученика у четири одјељења, што је нешто мање 

него прошле године. 

Директор школе „Јован Јовановић Змај“ Дарко 

Јегдић рекао је да је у први разред ове школе 

уписано пет одјељења, односно 124 ученика у 

прве разреде, што је за неколико ученика више 

него претходне године. 

У основне школе у источној Херцеговини у нову 

школску годину сутра ће кренути 5.439 ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


