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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 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 

• Дружењем са ученицима и промоцијом ћириличног писма отпочео 

програм „Дучићевих вечери поезије“ 

• На свечаној академији „Код кнеза на балу“ Дучићева награда уручена 

пјесникињи Злати Коцић 

• У Требињу обиљежен Митровдан-крсна слава БОРС-а 

• Требињу указана велика част да буде домаћин ктиторске славе Пећке 

патријаршије 2023. године 

• Одржане радионице на тему Регулаторни оквир за управљање и 

располагање имовином ЈЛС – пројекат ПИПЛС 

• Промовисан Зборник радова са научног скупа „Ослобођење Требиња у 

Првом свјетском рату“ 

• Дан ослобођења Требиња у Првом свјетском рату – Повеља града 

Болници и Дому здравља, захвалница Мири Маодуш 

• Градоначелник Ћурић контролисао шећер – Град подржава дјецу и 

омладину обољелу од дијабетеса 

• Студенти јавних факултета у Требињу на пријему код градоначелника 

• Одржана завршна вјежба пројекта „Flood and Fire“ – Сарадња ојачала 

спасилачке капацитете Херцег Новог, Конавала, Требиња и Равног 

• Успјешни чланови Кајак клуба „Требишњица“ на пријему код 

градоначелника 

• Представници родитеља дјеце с дијабетесом изразили захвалност 

градоначелнику за подршку коју Град пружа овој категорији 

• Туристичка понуда Требиња представљена на 53. Сајму туризма у 

Новом Саду 

• Бошковић на обиљежавању дана општина Тиват и Будва 

• Градоначелник Ћурић на 77. сједници Предсједништва Савеза 

општина и градова Републике Српске 

• Град Требиње обезбиједио мјесечну накнаду за 25 дјеце без једног или 

оба родитеља 
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04.11.2022. 

Дружењем са ученицима и 

промоцијом ћириличног писма 

отпочео програм „Дучићевих вечери 

поезије“ 
 

 
 

У Народној библиотеци Требиње данас је, у 

оквиру Дучићевих вечери поезије, одржана 

радионица посвећена очувању и промоцији 

ћирилице, у којој су учествовали ученици свих 

основних школа у Требињу. 

Радионица је организована у партнерству са 

Министарством просвјете и културе РС, а у 

склопу кампање „Читајмо заједно“, чији је циљ, 

ове године, указати на неопходност заштите и 

коришћења ћириличног писма. 

Тања Ђаковић, помоћник министра просвјете и 

културе у Влади Републике Српске је истакла да 

је ресорно министарство овогодишњу кампању 

„Читајмо заједно“ с намјером посветило 

заштити и промоцији ћириличног писма. 

„У фокусу кампање су најмлађи, којима 

указујемо на најљепше српско писмо и на 

важност очувања и заштите тог писма. Ове 

године смо изабрали ћирилицу као централну 

тему кампање зато што је у августу ове године 

ступио на снагу Закон о заштити и очувању и 

употреби језика српског народа и ћириличног 

писма. У питању је закон који је по истовјетном 

тексту усвојен и у Србији, а према том закону 

ћирилица је проглашена нематеријалним 

културним добром од изузетног значаја. Према 

том закону али и према међународним 

конвенцијама о заштити нематеријалног 

културног насљеђа, обавеза је да одређени 

елемент, који је на листи нематеријалног 

културног насљеђа, промовишемо, штитимо, 

чувамо и преносимо са генерације на 

генерацију“, истакла је она. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је 

истакао да је ћирилица итекако важна и да би 

требало сви да је чувамо. 

„Град Требиње је максимално на услузи да се 

ускладе сви закони, било да је у питању 

републички или локални ниво, да се што више 

користи ово писмо. Ми смо покренули 

активности да рекламе у Требињу буду на 

ћирилици, што је могуће у већем броју , а 

сматрамо да у наредном периоду треба да 

урадимо много тога по том питању“, рекао је 

Ћурић. 

Он је навео да доста тога, када је очување 

ћирилице у питању, можемо да научимо од 

дјеце. 

„Они су заиста креативни, дивни су сви радови, 

и када видимо како је прелијепо ово наше писмо, 

нема разлога да га још више не подржимо“, 

рекао је Ћурић. 

Милосава Супић Вуковић, директорица 

Народне библиотеке Требиње је истакла да их 

радује што су опет заједно са Министарством 

просвјете и културе РС у кампањи „Читајмо 

заједно“ те да требињска библиотека 

свакодневно, током године, кроз различите 

активности промовише ћирилицу. 

„Дјеца су својим креативним радовима, читањем 

и рецитацијама указали на значај ћирилице, 

поручили су зашто би требало да користимо 

ћирилицу, да пишемо ово најљепше писмо, да 

наша ћирилица живи“, рекла је она. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је 

Народној библиотеци Требиње, за предан рад, 

поклонио вриједну књигу „Шематизам Епархије 

захумско-херцеговачке и приморске“, у жељи да 

је што више читалаца прочита. 
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Министарство просвјете и културе РС ову 

традиционалну кампању „Читајмо заједно“ 

организује већ пету годину. 

Традиционална културна манифестација у част 

кнеза пјесника почела је јутрос дружењем 

пјесника Мирјане Булатовић и Дејана Алексића 

са ученицима требињских основних школа. 

 

06.11.2022. 

На свечаној академији „Код кнеза на 

балу“ Дучићева награда уручена 

пјесникињи Злати Коцић 
 

 

У позоришној сали Културног центра Требиње 

je одржана свечана академија „Код кнеза на 

балу“, централни програм 55. „Дучићевих 

вечери поезије“, на којој је уручена и Дучићева 

награда за 2022. годину пјесникињи Злати 

Коцић. 

У поздравној бесједи у име домаћина 

градоначелник Требиња Мирко Ћурић је 

истакао да нема пјесника који је од Дучића 

пресудније утицао на културни, али и свеукупни 

развој, мјеста у коме је рођен. 

„Упућујем вам срдачне поздраве у име овог 

града и његовог народа, који је, како рече Јован 

Дучић ‘књиге и науке, увијек жедан био’, а чије 

нас дјело и име, ево већ 55 година окупљају у 

Требињу. Захваљујући и овој манифестацији, 

географска периферија постала је средиште 

духовности и културе, а које су и најбољи 

чувари имена, традиције и простора на коме 

вијековима битишемо“, казао је Ћурић. 

 

Он је додао да данас, након пуних 79 година од 

Дучићевог преласка у књиге и сјећање, као да 

никад нисмо досљедније били на његовом путу. 

„Ту не мислим само на његово књижевно дјело 

и поезију, него на његову визију и пројекат који 

је назвао и започео да реализује Требиње – град 

културе. Данас, слободно могу рећи, култура је 

у Требињу била основа на којој смо градили и 

изградили економски развој, посебно у туризму, 

у области, у којој, по резултатима предњачимо, 

не само у региону. Тај  културни концепт за 

Требиње се показао као успјешан, јер смо ишли 

путем човјека који је својим животом и дјелом, 

отворио перспективе за које нисмо ни слутили 

да постоје“, рекао је Ћурић. 

 

Према ријечима градоначелника Ћурића 

„Дучићева награда“ додјељује се оним 

ствараоцима који су досегли пјесничке врхунце 

у оквиру нашег језика и књижевне традиције и 

који су се уписали златним словима у нашој 

књижевној баштини. 

„Као што знате, добитник ‘Дучићеве награде’ за 

2022. годину је пјесникиња Злата Коцић. У име 
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Града Требиња и ‘Дучићевих вечери поезије’ 

честитам Злати Коцић, лауреату Дучићеве 

награде. Злата Коцић се овом наградом уврстила 

у ред најугледнијих имена наше књижевности, 

‘чије се дјело’, како стоји у одлуци жирија о 

додјели награде, ‘на посебан начин дотакло са 

Дучићевим дјелом’. А, сада, по традицији, 

кључеве нашег града предајем пјесницима на 

челу са овогодишњим добитником Дучићеве 

награде, а ‘Дучићеве вечери поезије’ 

проглашавам отвореним“, навео је Ћурић. 

О богатом стваралачком опусу Злате Коцић 

говорио је академик Јован Делић који је истакао 

да је поезија за Злату Коцић сублимат 

сублимата, који почива на принципу склада и 

кохезионих сила. 

„Она у себи згушњава енергију ријечи, мисли и 

музике, она је јединство тројства. То јединство 

нигдје није тако остварено као у поезији, отуда 

код Злате Коцић побуна против обесмишљавања 

свијета и поезије, против порицања смисла 

животу, поезији и свијету. Поезија настоји да 

сачува способност дјечијег усхићења, да развије 

осјетљивост на љепоту и саосјећање за туђу 

патњу. Писањем пјесник мора да достигне и 

сачува језгровитост, па пјесникиња пореди 

писање пјесме са ломљењем ораха. 

Аутентичност је елементарно пјесниково 

својство, пјесник или има аутентичан глас или 

није пјесник“, рекао је Делић. 

Он је додао да је она препознатљива и када 

пјесник мијења ритмове, отуда и схватање да је 

пјеснички рукопис дат као што је човјеку дато 

лице. 

„Рукопис се може дотјеривати, као лице 

шминком, али се у њему увијек огледа 

пјесникова душа“, казао је Делић. 

У бесједи о Дучићу – која по традицији припада 

новом лауреату – пјесникиња Злата Коцић је 

рекла да је Дучић кристално чист кад се обраћа 

Богу, активиран до последњег свог атома кад се 

окрене мору, води, небу. 

 

„Па макар и било горе празно доле пусто, он ће 

угледати две осамљености душу и 

бесконачност. Кад о души пева, и о поезији, 

жени, жени-песми, он је обасјан или сетан, 

болан, али увек илуминантан“, истакла је Коцић. 

Она је додала да Дучића занимају непрекидне 

промјене, говор мора, различит у сваком 

тренутку. 

„Као што је Бог увек неједнак и другачији у 

свакој ствари. Ослушкује тишину, која није 

празна већ пуна до прскања. Напоредо зумира 

збивања и стања духа, једно кроз друго. Песма 

може да има наслов Јабланови, и они јесу ту, и 

јесу повод, али суштински порив је докучити и 

исказати стање духа: ‘Ја се ноћас бојим себе и ја 

стрепим сам од своје сени’. Комплексно је све, 

јер све почива на свеопштој променљивости, на 

двогубости, једнозначног нема“, навела је 

Коцић. 

У умјетничком програму свечане академије 

наступили су: хор „Браћа Барух“ из Београда 

под диригентском палицом Стефана Зекића, 

глумци београдског Народног позоришта – 

Биљана Ђуровић и Синиша Убовић, Васа 

Стајкић – првак опере Народног позоришта из 

Новог Сада, Вук Зекић – солиста опере 

Народног позоришта из Београда, Борко 

Милојковић – пијаниста Народног позоришта из 

Београда и Милош Зубац – кантаутор из Новог 

Сада. 



 
 

 

 7 

 

И овогодишње 55. „Дучичеве вечери поезије“ 

биће завршене традиционалном пјесничком 

вечери „На Дучићевом путу“ на којој ће данас у 

Kултурном центру, од 19.00 часова, учествовати 

двадесетак пјесника из РС, Србије и Црне Горе: 

Радомир Андрић, Злата Коцић, Мирослав 

Алексић, Видак Масловарић, Мато Уљаревић, 

Зоран Костић, Ђорђе Нешић, Селимир 

Радуловић, Живојин Ракочевић, Мирјана 

Булатовић, Дејан Алексић, Гордана 

Боранијашевић, Вера Басор и Здравка Бабић. 

Покровитељ манифестације „Дучићеве вечери 

поезије“ је Град Требиње и Министарство 

просвјете и културе РС. 

08.11.2022. 

У Требињу обиљежен Митровдан-

крсна слава БОРС-а 
 

 
 

Представници Градске борачке организације 

Требиње, градске управе, удружења те чланови 

породица, данас су положили цвијеће на 

Споменик браниоцима Требиња од 1992-1996. 

године, поводом Митровдана, крсне славе 

Борачке организације. 

Дражен Бошковић, замјеник градоначелника 

Требиња је навео да је обиљежавање 

Митровдана и посјета Споменику браниоцима, 

начин да се ода почаст свима онима који су дали 

животе за одбрану и стварање Републике 

Српске, али и велико поштовање свим 

учесницима немилих ратних догађаја. 

„Морамо у овим тренуцима да будемо 

јединствени и да заједнички шаљемо поруке – да 

будемо врло опрезни, снажни, да истрајемо у 

јако изазовним временима и данас, како нам се 

нешто слично не би поновило“, навео је 

Бошковић. 

Он је честитао крсну славу Борачкој 

организацији. 

„Уз честитке бих упутио и апел да кроз 

заједничка обиљежавања и заједничке 

активности које се тичу присјећања на све оне 

који су учествовали у стварању и одбрани РС, 

истрајемо у том, да будемо још јединственији и 

снажнији како би Република Српска била још 

јача и како би стварали свјетлију будућност за 

све генерације које долазе“, рекао је он. 

Ломљење славског колача обављено је у 

просторијама Градске борачке организације 

Требиње. 

 

У Невесињу  је данас централна манифестација 

обиљежавања Митровдана, подсјетио је 

Бошковић и додао да се и у свим осталим 
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општинама и градовима РС мора посветити 

пажња овоме дану. 

 

11.11.2022. 

Требињу указана велика част да буде 

домаћин ктиторске славе Пећке 

патријаршије 2023. године 

 

 

Игуманија Пећке патријаршије мати Харитина и 

сестринство указали су велику част Граду 

Требињу и градоначелнику Мирку Ћурићу да 

управо наш град наредне године буде домаћин 

прославе ктиторске славе највеће српске 

светиње која је посвећена Светом Арсенију 

Сремцу. 

Тим поводом градоначелник Ћурић је јуче, 10. 

новембра, присуствовао Светој архијерејској 

литургији у Пећкој патријаршији, након које му 

је владика будимљанско-никшићки Методије 

предао овогодишњи славски колач, што 

симболизује новог домаћина за наредну годину, 

који треба да помогне у организацији славе 

наредне године. Приједлог да наш град буде 

домаћин дао је овогодишњи домаћин – 

предсједник Одбора за помоћ Србима на Косову 

и Метохији Милорад Арлов. 

„Када уђемо у ову светињу и причестимо се 

крвљу Христовом не постоји сигурније мјесто 

од овог. Знајте да све док буде људи, Срба, који 

срце своје буду привијали уз Божије, дотле ће 

ове међе трајати и до тада ће ово бити наша 

земља“, поручио је владика Методије. 

Владика је честитао Граду Требињу и 

градоначелнику Ћурићу што су на себе преузели 

домаћинство овако великог догађаја за Пећку 

патријаршију, вјерујући да ће наредне године на 

литургији у Пећи бити велики број 

православних вјерника из Требиња. 

„Свети Сава је изабрао за свог насљедника 

Светог Арсенија Сремца који је пред најездом 

варвара, непријатеља и других зликоваца, који 

су опсиједали Жичу, нашао ово мјесто и поред 

Бистрице саградио светињу и овдје поставио 

трон ариепископа и патријарха српских”, навео 

је владика Методије. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић захвалио 

се мати Харитини и сестринству Пећке 

патријаршије на указаној части да наш град буде 

домаћин ктиторске славе 2023. године, наводећи 

да је Град Требиње увијек спреман да помогне 

наше светиње на Косову и Метохији и тамошњи 

српски народ. 

Ћурић је истакао да је свијет окренут рјешавању 

питања Косова и Метохије и да је из тог разлога 

српство пред искушењем, али да се мудрошћу и 

слогом морају спријечити потенцијални сукоби 

„Подјеле нису добре. Немојте се дијелити, не 

смијемо тражити мане један другом, већ морамо 

подржати оно што нас чини припадницима 

православне вјере. Морамо поштовати оно што 

су нам оставили дједови и очеви јер без тога нас 

сутра неће бити“, поручио је Ћурић, честитајући 

ктиторску славу мати Харитини и сестринству 

Пећке патријаршије. 

Ћурић каже да није добро то што из године у 

годину када дође у Патријаршију чује да је Срба 

све мање, додавши да би било добро да сви који 

имају новца уложе на Космет и помогну да 

српска земља остане у власништву Срба. 

Ћурић је мати Харитини, уз пригодне дарове, 

поклонио житије Светог Василија Острошког и 

Тврдошког, званичну Монографију града 

Требиња, Шематизам Епархије захумско-

херцеговачке и приморске, Рјечник 

источнохерцеговачких матичних говора аутора 

Недјељка Марића као и флашу вина и теглу меда 

пошто, како рече, владика будимљанско-

никшићки, Херцеговином не тече мед и млијеко 

већ вино и мед. 



 
 

 

 9 

 

Посјету Косову и Метохији градоначелник 

Ћурић је искористио и да разговара са 

тамошњим Србима, који су му пренијели своје 

виђење ситуације у јужној српском покрајини те 

са игуманом манастира Високи Дечани 

архимандритом Савом Јањићем. 

„Сам живот наше браће и сестара на Косову и 

Метохији је веома тежак. Они живе под сталним 

страхом. У свим већим градовима живе само 

свештеници са својим породицама и они су 

једини Срби у тим градовима попут Пећи, 

Дечана и Истока. То је једно велико страдање 

нашег народа јужно од Ибра“, навео је Ћурић. 

Он је казао и да Пећку патријаршију 

свакодневно чува такозвана косовска полиција, 

а манастир Високе Дечане припадници КФОРА. 

„У Дечанима је игуман наш Требињац 

архимандрит Сава Јањић. Он и његово братство 

свакодневно се суочавају са борбом за опстанак 

и различитим опструкцијама привремених 

власти у Приштини. Ипак, они успијевавају, 

саде велике површине пшенице и кукуруза, 

имају своје воћњаке, праве различите ракије, 

ликере, вино, сир“, казао је Ћурић. 

Према његовим ријечима, на Косову и Метохију 

се још увијек не може ући са документима БиХ, 

већ искључиво са личном картом Србије. 

 

 

 

 

 

12.11.2022. 

Одржане радионице на тему 

Регулаторни оквир за управљање и 

располагање имовином ЈЛС – 

пројекат ПИПЛС 
 

 

Пројекат унапређења ефикасности локалних 

услуга (ПИПЛС) у БиХ настоји помоћи 

локалним самоуправама да повећају ниво 

транспарентности и одговорности приликом 

управљања јавним добрима, осигурају додатне 

приходе те унаприједе пружање услуга. За 

успоставу савременог система за стратешко 

управљање јавном имовином неопходно је 

јачање капацитета упосленика јединица локалне 

самоуправе у области управљања јавном 

имовином на локалном нивоу. 

ПИПЛС пројекат има за циљ унаприједити 

приступ кључним јавним услугама кроз боље 

управљање и повећање улагања у локалну 

инфраструктуру. Пројекат је трогодишња 

иницијатива (2021.-2023.) коју примарно 

финансира Шведска, а суфинансира и проводи 

Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у 

сарадњи са јединицама локалне самоуправе. 

Дубинска анализа начина располагања 

имовином, рјешавања спорних предмета, те 

статуса имовинско-правних и рачуноводствених 

евиденција и капацитета за системско 

управљање имовином указала је на потребу 

организовања додатних прилика за учење и 

размјену искустава, у облику интерактивних 

радионица које омогућавају да се стекне једнак 

ниво разумијевања појединих појмова, 

размијењивање искуства, разматрање проблема 

и изазова и упознавање са примјерима добре 
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праксе у управљању имовином на локалном 

нивоу. 

С тим у вези, радници градске управе 

присуствовали су радионици у организацији 

УНДП ПИПЛС пројекта на тему Регулаторни 

оквир за управљање и располагање имовином 

ЈЛС – правни, финансијски и књиговодствени 

аспекти (модул 1 и модул 2). Обуке су провели 

консултати/предавачи конзорција ДЦГ-ЦЕДЕС. 

Сврха радионице је унапређење капацитета 18 

партнерских ЈЛС, у области управљања и 

располагања имовином ЈЛС (становима, 

пословним простором, гаражама и 

грађевинским земљиштем), са фокусом на 

практичну примјену законског оквира у БиХ, 

представљање савременог приступа, трендова, 

метода и практичних инструмената за 

управљање имовином ЈЛС, разматрање 

проблема и изазова, те примјера добре праксе и 

размјена досадашњих искустава ЈЛС у овој 

области. 

13.11.2022. 

Промовисан Зборник радова са 

научног скупа „Ослобођење Требиња 

у Првом свјетском рату“ 

 

 

Поводом Дана ослобођења Требиња у Првом 

свјетском рату, синоћ је у великој сали Градске 

управе одржана промоција Зборника радова са 

научног скупа „Ослобођење Требиња у Првом 

свјетском рату“. 

Овај научни скуп је одржан у новембру 2018. 

године, поводом обиљежавања вијека од 

ослобођења Требиња у Великом рату, када је 14. 

пјешадијски пук Тимочке дивизије српске војске 

побједоносно умарширао у наш град – 

донијевши слободу након вишевијековне турске 

и аустроугарске окупације ових простора. 

Предсједник Скупштине града Требиња 

Драгослав Бањак истакао је да су радови прошли 

сву неопходну рецензију, те да је у писању 

Зборника учествовало 11 аутора. 

„Имали смо у плану да промоцију одржимо 

раније, али нас је у томе спријечила пандемија 

вируса корона. Тај период су сви аутори 

искористили да изврше одређене корекције, да 

допуне неке радове тако да данас имамо један 

потпунији научни опус који ће бити 

представљен требињској публици. Разматране 

су актуелне теме везане за ослобођење, 

добровољачка питања, страдање нашег 

становништва и свештенства, те војне операције 

које су незаобилазне у сваком рату и највише 

плијене пажњу свих који се баве овим 

периодом“, казао је Бањак. 

Декан Филозофског факултета у Источном 

Сарајеву Драга Мастиловић рекао је да је 

ослобођење које је било 1918. године дошло 

послије вијекова ропства под разним 

завојевачима. 

„Херцеговина је у Првом свјетском рату дала 

пуно српској историји и народу, знамо да је 

велики број Херцеговаца учествовао као 

добровољци у српској или црногорској војсци, 

да је Херцеговина јако страдала у том периоду 

од стране аустроугарске војске и да су 

Херцеговци скупо платили ту слободу 1918. 

године. Због тога ми је јако драго да се послије 

научног скупа појавио овакав Зборник, гдје је 

кроз више радова освијетљена та 1918. година и 

он ће остати трајно свједочанство како су 

Херцеговци дочекали слободу. Доументарне 

грађе има довољно, ако има историчара 

спремних да данима раде у архиву и да 

истражују“, навео је Мастиловић. 
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На промоцији Зборника говорили су предсједник 
Скупштине града Драгослав Бањак, декан 
Филозофског факултета у Источном Сарајеву Драга 
Мастиловић, Боривоје Милошевић, професор на 
Филозофском факултету у Бањалуци те Владан 
Виријевић, професор на Филозофском факултету у 
Приштини – Косовска Митровица. 

 

 

13.11.2022. 

Дан ослобођења Требиња у Првом 

свјетском рату – Повеља града 

Болници и Дому здравља, захвалница 

Мири Маодуш 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић уручио 

је данас Повељу града Требиња Болници и Дому 

здравља, коју су примили директори ових 

здравствених установа Недељко Ламбета и Маја 

Мићуновић, док је Захвалницу града уручио 

академском сликару Мирјани Мири Маодуш. 

Ћурић је градска признања додијелио на 

свечаној сједници Скупштине града поводом 13. 

новембра – Дана ослобођења Требиња у Првом 

свјетском рату, када је наш града прије 104 

године ослобио Трећи батаљон 14. пука 

Тимочке дивизије српске војске. 

У свом обраћању, Ћурић је рекао да је 13. 

новембар један је од најважнијих дана у 

историји Требиња, подсјећајући све нас, 

потомке оних који су пострадали али нису 

одустали од идеала слободе, достојанства и 

слоге, да треба да чувамо њихову свијећу 

водиљу коју су нам оставили у завјет. 

„Слобода српског народа је имала велику 

цијену. Своје животе положили су бројни наши 

суграђани само зато што су били против 

окупаторских сила које су, испоставиће се 

двадесетак година послије, одувијек имале само 

једну жељу – да господаре туђим земљама и да 

одлучују о животима обичних људи. Страдање 

нашег народа почело је још 10. августа 1914. 

године, када су злочинци објесили Оровчане 

Трифка, Обрена и Мaрка, а само два дана 

послије убили су и православног свештеника – 

пороха корјенићког Видака Парежанина. Био је 

то почетак голготе кроз коју ће до 1918. године 

проћи требињски народ, с циљем извршавања 

системских злочина како би заувијек затрли 

културне, обичајне, вриједносне, историјске и 

све друге обрасца једног народа“, поручио је 

Ћурић. 

Он је навео да се крвници нису могли помирити 

са чињеницом да је им један бројчано мали 

народ, али духом и храброшћу много богатији 

од њих, стао на пут и супротставио се њиховим 

сулудим идејама да господаре Европом. 

„Заустављени су тамо гдје су се најмање надали 

и гдје су вјеровали да ће прије него било гдје 

друго заувијек остати и ту писати своју историју 

засновану на великом злочину. Нису успјели јер 

су наши преци, иако измучени, имали толику 

вољу и снагу да је она била јача од сваке 

аустријске пушке и хаубице, те утолико и 

продорнија од сваког њиховог метка. Нису им 

помогли ни конопци и вјешања, јер је наш народ 

био спреман на колективну жртву зарад 

слободе. Њихове злочине не може избрисати 

гумица, као што ни нашу жртву и храброст не 

може да порекне нико док је вијека и свијета.“, 

поручио је Ћурић. 
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Градоначелник Требиња је подсјетио да је током 

прве године рата, 1914. године, убијено 79 

Требињаца, међу којима и двије жене – Аница и 

Цвијета, док је до 1916. године расељено 40 

требињских села са 941 породицом са више 

хиљада чланова. Осим тога, казао је, тачан број 

мученика никада није утврђен, јер су наши 

суграђани страдали у бројним логорима широм 

крваве царевине – од Добоја и ђера до Арада. 

„И данас послије толико година са овог мјеста 

желим да пошаљем прије свега једну 

хришћанску поруку љубави, да ово што су нам 

урадили никада нећемо заборавити, али да је на 

нама као људима да опростимо. Онима који су 

чинили ова недјела одавно је пресудио 

Свевишњи и то је за њихове душе највиша казна, 

а највећа радост за све нас. Јер знамо да је то 

једина правда и једини суд кога треба да се сви 

бојимо и да га са страхопоштовањем 

помињемо“, истакао је Ћурић. 

Током говора, Ћурић се осврнуо и на своју 

недавну посјету Косову и Метохији и 

манастирима Пећка Патријаршија и Високи 

Дечани, одакле су упутили најискреније 

поздраве свим Требињакама и Требињцима. 

„Морам да кажем да је тамо веома напета 

ситуација и питање је како ће све ово да се 

заврши, посебно након 21. новембра за када су 

привремене власти у Приштини најавиле 

почетак санкционисања оних који не желе да 

промијене регистарске ознаке. Вјерујем и надам 

се да ће наш народ мудрошћу и разборитошћу 

избјећи сва подметања да дође до нових сукоба“, 

навео је Ћурић. 

Он је поручио да српски народ живи за мир, 

слободу и међусобно поштовање, али да то исто 

очекује и од других народа. 

„Не може се тек тако избрисати миленијум 

постајања нашег народа на Косову и Метохији. 

О чему, како рече владика Методије, свједоче 

наше светиње и гробови предака широм 

страдалног Косова и Метохије. Тамо је, у сваком 

камену, дрвету, плодној ораници, споменику и 

човјеку саткано српско постојање и опстанак 

кроз вијекове“, поручио је Ћурић. 

 

Делегација Града Требиња и Конзуларне 

канцеларије Републике Србије у Требињу 

претходно су положили вијенце на Споменик 

ослободиоцима Требиња од 1914 до 1918. 

године. Цвијеће је положено и на друга спомен-

обиљежја на подручју града. 
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14.11.2022. 

Градоначелник Ћурић контролисао 

шећер – Град подржава дјецу и 

омладину обољелу од дијабетеса 

 

 

Мјерењем шећера у крви заинтересованим 

грађанима на Тргу слободе, Удружење 

дијабетичара и осталих заинтересованих лица 

Требиње завршено је обиљежавање Свјетског 

дана дијабетеса,  које је организовано у сарадњи 

са Домом здравља и основним школама 

Требиње уз подршку Града Требиња. 

Како каже Нада Биједић, предсједник Удружења 

дијабетичара, на овај начин желе да скрену 

пажњу на све већи број обољелих од ове 

болести, а у новембру је организовано више 

активности у цијелој регији источне 

Херцеговине. 

„У биоскопској сали Културног центра Требиње 

јуче је приказана пројекција документарног 

филма „Вожња за живот“, који даје увид у 

животе особа које живе са дијабетесом и 

професионално се баве спортом, док је синоћ у 

великој сали ХЕТ-а одржано предавање и 

презентација на тему „Сензори-системи за 

безболно, континуирано мјерење глукозе“, гдје 

су еминененти стручњаци презентовали на тему 

сензора- система за континуирано мјерење 

глукозе“, истакла је Нада Биједић, предсједник 

Удружења дијабетичара Требиње. 

Требињски крос против дијабетеса који је био 

планиран за данас је одложен је због кише. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић и ове 

године је био један од наших суграђана коме је 

контролисан ниво шећера у крви. Каже да је 

превенција најважнија како би се правовремено 

реаговало код евентулане појаве дијабетеса. 

„Све већи број млађих људи и дјеце има 

дијабетес. Град у складу са својим могућностим 

помаже дјеци и омладини обољелој од 

дијабетеса тип 1. Лијечење од дијабетеса је 

веома скупо и Град је у овој години издвојио 

средства за подршку дјеци и омладини до 26 

година, којима мјесечно исплаћујемо по 160 КМ, 

како бисмо им колико-толико олакшали борбу и 

подржали њихову храброст и одлучност“, 

поручио је Ћурић. 

Он је истакао да ће се овај вид подршке 

наставити и у наредном периоду, позивајући 

адолесценте да на годишњем нивоу контролишу 

дијабетес. 

17.11.2022. 

Студенти јавних факултета у Требињу 

на пријему код градоначелника 
 

 

 

Поводом Међународног дана студената, 

градоначелник Требиња Мирко Ћурић данас је 

организовао пријем за студенте јавних 

факултета са сједиштем у нашем граду. 

Градоначелник је честитајући Међународни дан 

свим студентима истакао да је циљ састанка 

побољшање услова за све студенте у Требињу. 
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„У току је реализација увођења стипендија свим 

студентима који се одлуче да упишу факултет у 

Требињу у износу од 150 марака мјесечно. 

Такође, наставићемо спровођење свих пројеката 

и програма који су били и раније, као што су 

стипендије за студенте са пребивалиштем у 

Требињу, екскурзија за успјешне студенте са 

просјеком преко девет, а од наредне године ће 

сви успјешни студенти који студирају у нашем 

граду, без обзира одакле долазе моћи да се 

пријаве на овај јавни позив. Неке од погодности 

које имају студенти за сада су бесплатно 

кориштење затвореног базена, простора од јавог 

интереса, а они су предложили и да се нађе неки 

кутак за дружење и радићемо на томе. Сви 

заједно би требало да допринесемо томе да што 

већи број студената у наредном периоду одлучи 

да студира баш у нашем граду“, рекао је Ћурић. 

Бошко Радовић, студент на Пољопривредном 

факултету у Требињу казао је да је срећан и 

задовољан што је уписао оно што је желио у 

свом граду. 

„С обзиром на то да Пољопривредни факултет 

постоји од ове године, јако сам задовољан 

условима а видјећемо како ће ствари тећи у 

наредном периоду“, додао је Радовић. 

Студент четврте године Индустријског 

инжењерства за енергетику Маја Марковић 

каже да је кроз све године студирања задовољна 

условима на факултету и за свој факултет има 

само ријечи хвале. 

Тијана Јоксимовић, студент мастер студија на 

Академији ликовних умјетности нада се да ће и 

ове студије протећи успјешно као и основне. 

„Долазим из Вишеграда и протекле четири 

године сам провела у студентском дому, 

задовољна сам смјештајем и увијек су нам 

излазили у сурет и око одлагања слика и 

прибора који користимо. Задовољна сам и 

градом, зато сам овдје уписала мастер студије. 

Мало је ствари које би требало поправити, то су 

неке финесе“, додала је Јоксимовић. 

 

 

 

 

18.11.2022. 

Одржана завршна вјежба пројекта 

„Flood and Fire“ – Сарадња ојачала 

спасилачке капацитете Херцег Новог, 

Конавала, Требиња и Равног 
 

 

Ватрогасци и спасиоци из Херцег Новог, 

Конавала, Требиња и Равног успјешно су извели 

теренску вјежбу спасавања из поплава, која је 

организована у оквиру прекограничног пројекта 

„Flood & Fire“. У завршној вјежби учествовало 

је 60 представника служби заштите и спасавања 

из четири партнерска града, хеликоптерске 

јединице војске Црне Горе, Комуналне полиције 

Херцег Нови, Планинарског клуба „Субра“, 

новског предузећа „Чистоћа“, Црвеног крста 

Црне Горе и санитет Института „Др Симо 

Милошевић“ Игало. 

Учесници вјежбе су на дијелу ријеке Суторине 

показали вјежбу спасавања људских живота и 

имовине у случају поплаве. 

Након вјежбе, предсједници све четири локалне 

самоуправе потписали су Меморандум о 

разумијевању, са циљем да владама све три 

државе упуте иницијативу за поједностављење 

формалности и омогућавање лакшег преласка 

граница у ванредним околностима. 

„Упутили смо иницијативу да возила служби 

општина Конавле, Требиње, Равно и Херцег 

Нови међуграничне прелазе пролазе доста 

једноставније него што је то било до сада. Надам 

се да ће та наша иницијатива уродити плодом јер 

мислим да у тим ситуацијама морамо да будемо 

јединствени и да се далеко брже реагује, како би 
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се спасили животи и имовина“, казао је 

предсједник Општине Херцег Нови, Стеван 

Катић. 

 

Тродневна теоријско-практична вјежба 

спасавања у Херцег Новом била је уједно и 

завршна, а претходно су у другим партнерским 

општинама организоване вјежбе спасавања из 

пожара. 

Пројекат „Flood & Fire“ подразумијева и 

набавку вриједне опреме за реаговање у 

случајевима пожара и поплава, као и 

успостављање заједничког комуникационог 

центра који је још један корак ка бржем 

реаговању у ванредним ситуацијама, навео је 

пројект менаџер за Херцег Нови, Јован Суботић. 

„Оно што нас очекује у будућности, поготово 

потенцијалним уласком у ЕУ, јесу већа средства 

и чешћи пројекти кроз које граду можемо да 

донесемо много тога што нам недостаје, а нисмо 

у прилици да обезбиједимо кроз редовно 

пословање“, истакао је Суботић. 

Мариана Чупић Јовановски из Општине 

Конавала казала је да вјежба одржана у Херцег 

Новом представља круну свих активности у 

оквиру пројекта, похвалила организациони тим 

и све учеснике. 

„Истакла бих као највећу вриједност пројекта, 

осим опреме која се добија, везивање између 

пројектних партнера и припадника ватрогасних 

служби“, поручила је Чупић Јовановски. 

Дражен Бошковић из Града Требиња рекао је да 

су пројектни партнери вјежбом доказали да 

заједнички могу одрадити много тога. Како је 

навео, овакве вјежбе треба организовати што 

чешће на различитим локацијама јер оне 

оснажују службе и повећавају повјерење 

локалног становништва и туриста. 

Бошковић је истакао и значај који јачање 

система заштите и спасавања има за развој 

туризма и пољопривреде, као области које су 

изразито повезане са ризицима од природних 

катастрофа. 

„Мислим да је прави тренутак да сви заједнички, 

снажно дјелујемо да се донесу политике, 

стратегије и мјере које ће утицати да можемо у 

прекограничном подручју брже да реагујемо у 

ситуацијама изазваним природним 

катастрофама или људским фактором, а како би 

смањили штетне посљедице за локално 

становништво, имовину и све оне који долазе у 

наше локалне заједнице“, рекао је Бошковић. 

„Данас, гледајући ову вјежбу, схватио сам 

стварно колика је вриједност, не само опреме, 

него искуства које добијамо. Имати прилику да 

се све ово на једном мјесту догађа јесте једна 

едукација која се не може платити. Хвала 

водећем партнеру Херцег Новом на труду да све 

буде достојанствено, тако да можемо већ сада са 

поносом рећи да смо успјели са овим 

пројектом“, поручио је Јосип Рагуж из Општине 

Равно. 

Рагуж је изразио очекивање да ће тимови четири 

општине наставити да раде заједно. 

Пројекат „Flood&Fire Interreg Croatia, Bosnia and 

Herzegovina“, Montenegro 2014 /2020 одобрен је 

у оквиру позива ИПА Програма прекограничне 

сарадње Хрватска – Босна и Херцеговина – Црна 

Гора. Укупна вриједност пројекта је 1,8 милиона 

еура, од којих је буџет за Херцег Нови 600.000 

еура, а финансирање Европска уније одобрено је 

у висини 85% вриједности пројекта. 
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18.11.2022. 

Успјешни чланови Кајак клуба 

„Требишњица“ на пријему код 

градоначелника 
 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

уприличио је пријем за успјешне чланове Кајак, 

кану и рафтинг клуба „Требишњица“ Марију 

Куртовић, Лару Спасојевић, Николу Јанду и 

Давора Глушца, који су на државном првенству 

у овом спорту освојили златне медаље у својим 

категоријама. 

Осим појединачних медаља, требињски кајак 

клуб освојио је и екипно прво мјесто на 

поменутом првенству. 

Овим поводом, градоначелник Мирко Ћурић 

похвалио је резултате клуба те истакао да 

његови чланови настављају стопама старих 

Требињаца, који су установили спортове на 

Требишњици и остварили прве спортске 

успјехе. 

„Ваши резулати су важни за добар имиџ града, а 

посебно смо вам захвални јер враћате стари сјај 

спортовима на Требишњици. Град ће наставити 

да пружа подршку вашем клубу, као и свим 

успјешним спортистима у граду“, рекао је 

Ћурић и додао да ће Град Требиње обезбиједити 

четири нова весла за кајакашки клуб. 

Вукашин Пантовић, тренер клуба, изразио је 

захвалност градоначелнику на пријему, као и на 

подршци коју Град Требиње указује клубу и 

његовим члановима.  

18.11.2022. 

Представници родитеља дјеце с 

дијабетесом изразили захвалност 

градоначелнику за подршку коју Град 

пружа овој категорији 
 

 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

разговарао је данас са представницима 

родитеља дјеце с дијабетесом (тип 1), који су 

овом приликом изразили захвалност 

градоначелнику  за подршку коју Град Требиње 

пружа овој категорији. 

Наиме, Град је током 2022. године исплаћивао 

средства у висини од 160 КМ за петнаесторо 

корисника програма подршке  дјеци с 

дијабетесом. 

„Разумијемо да потребе лица с дијабетесом 

захтијевају пажњу заједнице, а то је посебно 

наглашено када су у питању дјеца и млади. Као 

одговорна локална заједница, ми настојимо да 

саслушамо њихове бриге и проблеме те да 

рјешавању истих заједно приступимо“, рекао је 

градоначелник. 

Он је додао да Град планира да настави 

финансирање програма подршке и у сљедећој 

години, будући да постоје индиције да се број 

потенцијалних корисника повећава. 

Као симболичан знак захвалности, родитељи дјеце с 
дијабетесом уручили су захвалницу Граду Требињу. 
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21.11.2022. 

Туристичка понуда Требиња 

представљена на 53. Сајму туризма у 

Новом Саду 

 

 
 

Туристичка организација града Требиња, 

Херцеговачка кућа и Град Сунца као 

најзначајнији субјекат туристичке понуде нашег 

града представили су се на 53. Међународном 

сајму туризма у Новом Саду. 

Начелник Одјељења за туризам, пољопривреду 

и предузетништво Бојан Вучуревић одржао је 

презентацију туристичких и привредних 

потенцијала кроз разговор са новинарима и 

посјетиоцима. 

Заинтересованима се обратио и директор 

Аграрног фонда града Требиња Веселин Дутина 

и укратко представио концепт Херцеговачке 

куће. 

На Сајму је излагало више од 250 учесника из 14 

земаља, а осим Србије, били су излагачи и из 

земље партнера Црне Горе, БиХ, Републике 

Српске, Сјеверне Македоније, Хрватске, 

Словеније, Мађарске, Турске, Румуније, Кипра, 

Бугарске, Ирака и Аустрије. 

 

Сајму су осим градоначелника Новог Сада 

Милана Ђурића, присуствовали и покрајински 

секретар за привреду и туризам Ненад 

Иванишевић, министар економског развоја и 

туризма Црне Горе Горан Ђуровић и министар 

туризма и омладине Србије Хусеин Мемић. 

 

24.11.2022. 

Бошковић на обиљежавању дана 

општина Тиват и Будва 
 

 
 

Замјеник градоначелника Дражен Бошковић 

присуствовао је обиљежавању Дана Општине 

Тиват и Дана Општине Будва, гдје је том 

приликом грађанима ових градова и 

представницима локалне власти пренио 

честитке из Требиња. 

Бошковић је честитке пренио предсједнику 

тиватске општине Жељку Комненовићу и 

будванске Милу Божовићу, наводећи да 
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сарадња између ове двије локалне заједнице и 

Града Требиња треба да буде на већем нивоу. 

Према Бошковићевим ријечи, топла 

добродошлица у ова два града Црне Горе још сје 

једном потврдила да постоји додатни мотив за 

још већим степеном сарадње и размјеном 

искустава из различитих области. 

Он је истакао да се нада да ће и представници 

ова два града ускоро боравити у посјети 

најјужнијем граду Републике Српске. 

 

26.11.2022. 

Градоначелник Ћурић на 77. сједници 

Предсједништва Савеза општина и 

градова Републике Српске 
 

 
 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

учествовао је у раду 77. сједнице 

Предсједништва Савеза општина и градова 

Републике Српске, која је одржана у Бијељини. 

Ћурић је истакао да су током сједнице посебну 

пажњу посветили будућем финансирању 

јединица локалне самоуправе, уз навођење 

конкретних приједлога које ће овај Савез 

заступати пред ресорним министарствима у 

Влади Републике Српске. 

Он је казао да је један од начина да локални 

буџети дођу до већих прихода у расподјели 

коефицијнта прихода од индиректних пореза, 

односно ПДВ-а. 

„Уколико добијемо подршку за повећање 

коефицијента, то би значајно допринијело 

реализацији нових капиталних инвестиција“, 

навео је Ћурић. 

 

У раду сједнице учествовали су, осим 

градоначелник Ћурића, и градоначелници и 

начелници Бијељине, Приједора, Источног 

Сарајева, Зворника, Градишке, Дервенте, 

Мркоњић Града, Прњавора, Лакташа, Модриче, 

Билеће, Језера, Шамца, Вишеграда, Сребренице, 

Пала и Љубиња. 

 

28.11.2022. 

Град Требиње обезбиједио мјесечну 

накнаду за 25 дјеце без једног или оба 

родитеља 
 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

разговарао је са родитељима и старатељима 
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дјеце без једног или оба родитеља, којима су по 

јавном позиву додијељена новчана средства. 

Накнаду ће ове године добијати 25 дјеце, 

ученика основних и средњих школа са подручја 

града и то у висини од 100, 125 и 150 КМ у 

зависности од тога да ли дијете има једног 

родитеља који је пензионер или је незапослен, 

односно уколико је под старатељством јер је без 

оба родитеља. 

Град ову накнаду исплаћује већ шесту година 

заредом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


