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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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градоначелника Ћурића 
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• Ћурић разговарао са представницима Удружење логораша регије Требиње и 
Организације старјешина ВРС 

• Наложени бадњаци на Тргу слободе 

• Републико Српска, срећан ти 31. рођендан! 

• Градоначелник Ћурић разговарао са Срђаном Петровићем из Велике Хоче 
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01.01.2023. 
Пеђа Јовановић увео Требињце у Нову 

годину 

 

Више хиљада Требињаца и гостију нашег 
града из цијелог региона у Нову 2023. 
годину увео је Пеђа Јовановић концертом за 
памћење на Тргу слободе. 

 

Многобројна публика имала је прилику да 
поред Пеђиних нумера, ужива у музичким 
обрадама Здравка Чолића, Kемала Монтена, 
Тома Здравковића, Аца Лукаса и многих 
других. 

Славилo се и у препуним туристичким и 
угоститељским објектима, уз музику и 
ватромете из свих крајева града, јер је 
Требиње ову Нову годину дочекало 
најмасовније до сада, уз јединствену забаву, 
а бројни гости, највише из Србије и Црне 
Горе препавили су град већ у петак поподне. 

 

03.01.2023. 
Прворођеној беби у Требињу златник 

са ликом Светог Василија од 
градоначелника Ћурића 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
даровао је данас златником са ликовима 
„Светог Василија Острошког и Тврдошког“ и 
„Пресвете Богородице“ прворођену бебу у 
требињском породилишту у 2023. години. 

Ћурић је честитао срећним родитељима – 
Бранки и Предрагу Петковићу, и пожелио им 
сваку срећу, истичући да му је драго што је 
први становник Требиња у 2023. управо 
дјевојчица Сара. 

„Ово је њихова прва беба и надам се да је 
ово тек почетак једне велике породице 
Петковић. Честитам им од срца. Мајци и 
беби желим брз излазак из болнице“, 
поручио је Ћурић. 

Он се захвалио златари „Рибић“ која је и ове 
године поклонила златник. 

Порођај је протекао добро, а мајка и беба су 
здраво. Беба је тешка 3,55 килограма и 
дугачка 54 центиметра. 

„Пород је протекао веома добро. У Требињу 
живим и изабрала сам да се овдје породим. 
Желим да се захвалим читавом особљу 
гинекологије“, рекла је мајка Бранка. 

У требињском породилишту су у првим 
данима 2023. године рођене још двије бебе. 
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Градоначелник је посјетио и ове двије наше 
суграђанке, честитао им и пожелио сваку 
срећу и добро здравље. 

У требињском породилишту су у 2022. 
години рођене 222 бебе, што је за осам више 
него 2021. 

05.01.2023. 
Руководство Града Требиња честитало 

Божић по јулијанском календару 
 

 

Руководство Града Требиња – 
градоначелник Мирко Ћурић, замјеник 
градоначелника Дражен Бошковић, 
предсједник Скупштине Града Драгослав 
Бањак и потпредсједник Скупштине Ђорђе 
Миљановић, упутило је честитку свим 
вјерницима православне вјероисповијести 
поводом обиљежавања Божића по 
јулијанском календару. 

У честитки се каже: 

„Уважене Требињке и Требињци који Божић 
прослављате по јулијанском календару, 
честитамо вам најрадоснији хришћански 
празник традиционалним поздравом: МИР 
БОЖИЈИ-ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

Нека рођење богомладенца Христа вама и 
вашој породици подари благослов, здравље, 
срећу и сваки напредак. Ово је празник који 
окупља породицу – оно највриједније што 
имамо и што као људи можемо да створимо. 
Чувајте своје породице, васпитајте дјецу и 

учите их вриједностима које су и вама 
уткали ваши родитељи. Нека Божић уједини 
срца свих нас да будемо бољи људи и да сви 
заједно радимо на остваривању бољег и 
напреднијег Требиња. 

Још једном, срећан Божић – МИР БОЖИЈИ-
ХРИСТОС СЕ РОДИ!“. 

Честитку су упутили и владици захумско-
херцеговачком и приморском Димитрију и 
старјешини Саборног храма Светог 
преображенха Госпoдњег Младену 
Жуловићу. 

 
05.01.2023. 
Ћурић разговарао са представницима 
Удружење логораша регије Требиње и 

Организације старјешина ВРС 
 

 

Градоначелник Мирко Ћурић је поводом 9. 

јануара Дана Републике Српске организовао 
пријем за представнике Удружење логораша 
регије Требиње и Организације старјешина 
Војске Републике Српске. 

Ћурић је том приликом упознао 
представнике два удружења о активностима 
Градске управе те о планираним буџетским 
средствима за борачке категорије. 

„Добио сам нове приједлоге, идеје. Заједно 
ћемо на њима радити у наредном периоду“, 
навео је Ћурић. 
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Састанку су присуствовали замјеник 
градоначелника Дражен Бошковић, 
начелник Одјељења за борачко-инвалидска 
и социјална питања Миодраг Новокмет, 
предсједник Удружења логораша регије 
Тебиње Вукан Ковач и чланови Мирко Бабић 
и Мирослав Чучак, предсједник регионалног 
и градскиг одбора Организације старјешина 
Војске Републике Српске Зоран Милошевић 
и Славко Жарковић и предсједник 
Скупштине регионалног одбора Ђоко 
Тарана. 

06.01.2023. 
Наложени бадњаци на Тргу слободе 

 

 

На Тргу слободе вечерас је обављено 
традиционално налагање бадњака, које је 
окупило велики број грађана и дјеце који су 
уз пјесму најавили најрадоснији хришћански 
празник – Божић. 

Његово преосвештенство епископ захумско-
херцеговачки и приморски Димитрије 
честитао је свим вјерницима Бадње вече и 
позвао народ да на најрадоснији 
хришћански празник дођу на литургију како 
би се сви сјединили са богомладенцем 
Исусом Христом у цркви, литургији, љубави, 
вјери и нади. 

„Кад је нешто тако велико, кад је нешто на 
први поглед недостижно за нас људе, 
препуно свјетлости, љубави, наде као што је 
наш Христос Спаситељ и кад је нешто 
неизрециво људским језиком, онда га у 

цркви и у народу ми хришћани украшавамо 
безбројним именима, па га зовемо пут, 
истина, живот и свјетлост, пастир добри и 
великог савјета анђео како старозавјетни 
пророци говоре. Нека би дао Бог да ми свим 
овим одамо поштовање нашем Спаситељу, 
да му се поклонимо достојно, да живимо 
како наш народ каже – како Бог заповиједа. 
Ако живимо честито, поштено, како наша 
вјера налаже и како у Јеванђељу пише онда 
је Христос с нама и онда имамо у срцу своме, 
у души и савјести увијек нашег Спаситеља, 
зато ми стално идемо у цркву. Нека сте 
благословени ви и ваше породице, нека је 
благословен овај град и сви који долазе у 
њега“, поручио је владика Димитрије. 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
честитао је окупљеним грађанима Бадње 
вече и сутра Божић традиционалним 
поздравом „Мир Божији – Христос се роди“ 
и додао да нас је и вечерас на Тргу слободе 
окупила свјетлост бадњака. 

„Божић је дан, казали би наши стари, када 
све ваља започети, када треба пожељети 
берићетну годину и када једни према 
другима треба да будемо бољи, да славимо 
љубав, вјеру и наду. Посебно ме радује што 
свјетлост бадњака вечерас обасјава свако 
требињско насеље и бројна села од Ластве 
и Корјенића, преко Зубаца, Требињске шуме 
и површи, Бобана и Поповог поља до 
Требињских брда и Љубомира. Драге 
Требињке и Требињци, нека вам рођење 
Спаситеља подари благослов, добро 
здравље и сваку срећу, нека и ове године 
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породица буде мјесто сусрета и радости 
овог празника. У ове благе дане треба да 
опростимо једни другима, да учинимо све 
што је до нас да будемо бољи људи и бољи 
хришћани, да породицу ставимо на прво 
мјесто и да се радујемо оним исконским 
вриједностима нашег битисања“, рекао је 
Ћурић. 

 

По завршетку налагања бадњака, 
уприличен је пригодан културно-умјетнички 
програм. 

Налагању бадњака претходила је вечерња 
служба у Саборном храму Светог 
преображења Господњег. 

На најрадоснији хришћански празник свету 
архијерејску литургију служиће епископ 
ЗХиП Димитрије од шест часова, а прије тога 
у поноћ божићну литургију служиће 
свештенство наше епархије. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.01.2023. 
Републико Српска, срећан ти 31. 

рођендан! 
 

 

Легитимни српски политички представици у 
БиХ прогласили су на данашњи дан прије 31 
годину Републику Српску, реагујући тако на 
одлуку Муслимана и Хрвата да затраже 
признање од Европске заједнице без 
њихове сагласности, мада су били 
конститивни народ. 

Посланици српске скупштине, изабрани на 
легитимним вишестраначким изборима 
1990. године, прогласили су Српску 
Републику БиХ, која ће касније бити 
именована као Република Српска. 

Био је то одговор на намјеру Муслимана и 
Хрвата да се издвоје из Југославије и 
реакција на стално прегласавање Срба на 
свим нивоима у БиХ. 

Скупштина српског народа прогласила је 
стварање данашње Републике Српске прије 
било каквих међунационалних сукоба и 
прије почетка грађанског рата у БиХ. 

Претходно, 9. и 10. новембра 1991. године, 
одржан је референдум Срба у БиХ, на коме 
је огромном већином одлучено да Срби 
остају у заједничкој држави Југославији. 

Муслимански и хрватски политичари у БиХ 
нису се обазирали на чињеницу да крше 
тадашњи устав и Југославије и СР БиХ и 
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кренули су у сецесију, која ће бити 
потврђена на нелегалном референдуму 
крајем фебруара и почетком марта 1992. 
године, без српског учешћа. 

Република Српска је, прије и током ратних 
сукоба, била основни захтјев Срба за било 
какав договор о БиХ и престанку ратних 
дејстава. 

Велика већина мировних планова, осим 
Венс-Овеновог, који је предвиђао десет 
кантона, подразумијевао је Републику 
Српску. 

Кутиљеров план подразумијевао је 
независну БиХ са три национална кантона, 
Овен-Столтенбергов план из 1993. године 
говорио је о три националне републике, од 
којих је једна Република Српска, а Дејтонски 
споразум је дефинитивно уградио Српску, 
као конститутивни елемент у структуру нове 
БиХ. 

Чињеница да су 9. јануара 1992. године 
Срби прогласили Републику Српску /Српску 
Републику БиХ првобитно/ представља 
велики проблем за све који настоје да је 
дерогирају и оспоре. 

Тај датум поништава и обесмишљава све 
пропагандне приче према којима је Српска 
створена у „рату и крви“ или етничким 
чишћењем, као што то тврди, прије свега, 
политичко Сарајево. 

Отуда и непрестани покушаји да се на било 
који начин и под било каквим изговором, па 
и апелацијама Уставном суду БиХ, у коме 
доминирају стране и бошњачке судије, 9. 
јануар прогласи – неуставним. 

Историја се, међутим, не може промијенити. 

Република Српска је настала одлуком 
парламента српског народа у БиХ, који ће 
прерасти касније у Народну скупштину 
Републике Српске. 

Током рата је брањена, а данас је 
најфункционалнији дио дејтонске БиХ – 
политички најстабилнији. 

 
10.01.2023. 

Градоначелник Ћурић разговарао са 
Срђаном Петровићем из Велике Хоче 
коме су заплијенили 42.000 литара 

вина 
 

 
 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
разговарао је данас са винаром Срђаном 
Петровићем из Велике Хоче са Косова и 
Метохије, коме су представници такозваних 
косовских институција на насилан и 
антицивилизацијски начин одузели више 
око 42.000 литара вина и тако ову породицу 
довели на руб егзистенције само из разлога 
јер су Срби који су остали да живе у јужној 
српској покрајини. 

Ћурић је истакао да су Град Требиње и 
локални винари изразили спремност да 
помогну породици Петровић или 
финансијски или у вину, у зависности од 
тога како се изјасне. 

„Нама је најважније да они остану на Косову 
и Метохији и да наставе производњу вина 
коју је до сада радило шест генерација ове 
породице. Подршка Града и наших винара 
неће изостати и господин Петровић ће нам 
у наредном периоду рећи шта је њему 
неопходније и у складу са нашим 
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могућностима ми ћемо му помоћи“, рекао је 
Ћурић. 

Он је истакао да су немиле сцене из Велике 
Хоче само један мали дио онога што се 
дешава српском народу на Косову и 
Метохији, посебно на територији јужно од 
Ибра, гдје наш народ живи у енклавама у 
свакодневном страху и нападима од стране 
албанског становништва. 

Према Ћурићевим ријечима, Град Требиње 
је први понудио помоћ породици Петровић 
и захваљујући предсједнику Одбора за 
помоћ Косову и Метохији Милораду Арлову 
данас је одржан састанак у Требињу, коме 
су присуствовали и винари из нашег града. 

Срђан Петровић каже да су Град Требиње и 
винари из нашег града први изразили 
спремност да му помогну, што му је много 
значило у тренуцима када су му такозване 
косовске власти одузимале оно што је 
стварао годинама уназад. 

„Они су одузели моју вишегодишњу 
производњу. Помијешали су вина од 
различитих врста грожђа. То је више 
неупотребљиво“, рекао је Петровић, 
наводећи да је живот Срба у јужној српској 
покрајини веома тежак, али да неће 
напустити Велику Хочу и да ће се и у 
наредном периоду бавити производњом 
вина. 

Петровић каже и да су му прве количине 
вина испоручене из подгоричких 
„Плантажа“ те из Манастира Хиландар са 
Свете Горе, захваливши се држави Србији 
на свакој врсти помоћи коју му је до сада 
упутила. 

„Дио тог вина је већ испоручено у Београд, 
због веома компликованих 
административних процедура од стране 
приштинских власти. Ова подршка много 
значи за мене и моју породицу. Даје нам 
снагу да наставимо и да се опоравимо“, 
навео је Петровић. 

Подсјећамо, почетком децембра 2022. 
године једној од најстаријих 
великохочанских српских породица 
Петровић одузето је око 42.000 литара вина, 
под изговором такозваних косовских власти 
да су у једној продавници која је у 
власништву Србина пронашли вино ове 
породице које се продавало неовлашћено. У 
тим данима, ипсред породичне куће 
Петровића домаћа и свјетска јавност 
видјела је како се понашају институције 
такозване косовске администрације и како 
малтретирају једну српску породицу само 
зато што је Срђан Петровић један од 
главних актера филма „Чекајући Хандкеа“. 

У знак подршке породици Петровић, 
редитељ филма Горан Радовановић пустио 
је свој филм „Чекајући Хандкеа“ (2021), за 
бесплатно гледање на платформи „Вимео“, 
у знак подршке породици Петровић. 

11.01.2023. 
Подршка пољопривредницима из 
руралног подручја – бесповратна 
новчана средства за 35 домаћина 

 
 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 

потписао је данас уговоре са 35 
пољопривредника из руралног подручја 
којима ће из градског буџета бити 
дозначена бесповратна новчана средства за 
економске објекте. 
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Ћурић је рекао да је Град за ове намијене 
обезбиједио 85.000 КМ, док су 
пољопривредници максимално могли да 
добију до 5.000 КМ. 

„На овоме нећемо стати, јер ће и у наредном 
периоду бити сличних програма који ће 
омогућити да се помогне овим вриједним 
људима. Овдје имате људи који живе 
искључиво од пољопривреде и они ће бити 
наш приоритет у наредном периоду“, казао 
је Ћурић. 

Он је истакао да је један од неопходних 
услова овог јавног позива био и тај да су 
ријешени имовинско-правни односи на 
локацији на којој ће се изводити или се већ 
изводе радови. Најчешће због 
неиспуњавања тог услова  око 15 
апликаната није добило подршку“, рекао је 
Ћурић. 

Подршку Града добио је Димитрије Шакота 
који је носилац газдинства, али се 
сточарством баве његови синови, који данас 
имају око 200 оваца. 

„Мислим да су једини које баве номадским 
сточарством – од Гранчарева преко 
Скочигрма до Оровца и Бијеле Горе гдје 
имамо седам-осам торина. Тренутно су на 
Скочигрму. Од овога живимо јер сам ја 
пензионер и лошијег сам здравља, а супруга 
и дјеца само ово раде. Хвала Граду и 
градоначелнику што су нам помогли,  јер 
ово значи свима нама“, казао је Шакота. 

Каже да су у протеклом периоду уложили 
око 200.000 КМ, а средства од Града 
искористиће за настрешнице за овце. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.01.2023. 
Честитка поводом јулијанске Нове 

године 

 

Представници Града Требиња упутили су 
данас грађанима честитку поводом Нове 
године по јулијанском календару. 

У честитки се каже: 

„У име Градске управе Требиње и своје 
лично име, свим грађанима Требиња 
упућујемо искрене честитке поводом Нове 
2023. године по јулијанском календару. 

Нека вас у Новој 2023. години прате добро 
здравље, срећа и успјех. 

Живјели!“. 

Честитку потписују: градоначелник 
Требиња г. Мирко Ћурић, замјеник 
градоначелника Дражен Бошковић, 
предсједник Скупштине Драгослав Бањак и 
потпредсједник Скупштине Ђорђе 
Миљановић. 
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19.01.2023. 

Градоначелник Ћурић међу 150 
учесника богојављенског пливања у 

Требишњици 
 

 
 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић и ове 
године био је међу 150 наших суграђана који 
су учествовали у богојављенском пливању, 
иако овога пута, за разлику од ранијих 
година, због високог водостаја ријеке 
Требишњице није било пливања са једне на 
другу обалу ријеке, већ се пливало у 
непосредној близини лијеве обале ријеке. 

Ћурић је рекао да му је посебно драго што 
се велики број наших суграђана и ове 
године окупао у Требишњици. 

„Владика Димитрије је рекао да у овим 
условима не пливамо са једне на другу 
обалу Требишњице. Ми смо пливали мало у 
једном дијелу ријеке, узели благослов и 
цјеливали јеванђеље. Ове године је било 
тако, а сљедеће, ако Бог да другачије. Није 
хладно и чини ми се да ниједне године не 
можете да чујете од учесника да му је 
хладно. Желим свим суграђанима који данас 
прослављају празник да честитам 
традиционалним поздравом ‘Бог се јави'“, 
рекао је Ћурић. 

 

С обзиром на то да није било уобичајеног 
пливања за Часни крст, договор је био да 
Маријана Кркаловић буде та која ће из 
ријеке изнијети Часни крст, а све у циљу да 
се обичаји за овај велики празник не би 
прекидали. 

„Момци су ме пустили данас да прва 
допливам до Часног крста, а иначе пливам 
15 година. Први пут сам запливала са десет 
година. Заиста неописив осјећај и много сам 
узбуђена“, казала је Маријана. 

Пливању за Часни крст претходила је Света 
архијерејска литургија у Саборном храму 
Светог преображења Господњег, коју је 
служио владика захумско- херцеговачки и 
приморски  Димитрије, након које је 
улицама града прошла свечана литија. 

22.01.2023. 
У Требињу обиљежен почетак кинеске 

Нове године 
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Kинеска нова година вечерас је свечано 
прослављена  у Требињу. Свечаност којом 
се дочекује година зеца у Културном центру 
окупила је бројне госте уз богат програм. 

Амбасадор Народне Републике Kине у Босни 
и Херцеговини Ђи Пинг у поздраву је казао 
да се лунарна Kинеска нова година 
прославља скоро четири хиљаде година и да 
је то најстарији, најдужи и најрадоснији 
кинески празник. Истичући како се тај 
празник слави с породицом и пријатељима, 
изразио је задовољство се што обиљежава 
и у Требињу који, како истиче, кинески 
народ посебно воли и цијени. 

“Kинески туристи воле Требиње. Овдје је 
отворен први Кинески културни центар у 
БиХ. Кинези на глобалном интернет 
претраживачу све чешће траже управо 
Требиње, јер је ово идеална туристичка 
дестинација за многе кинеске туристе“, 
казао је амбасадор Kине. 

Он је подсјетио да је протекла година била 
добра година за билатералне односе између 
БиХ и Kине те изразио жељу да двије земље 
граде још више мостова, како би умањили 
географску удаљеност. 

 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић 
истакао је на свечаности обиљежавања 
Kинеске нове године да, иако је удаљеност 
НР Кине и наше регије заиста велика, 
животни путеви доводе све већи број 
кинеских грађана у Требиње. 

„Град Требиње је заиста мали град по броју 
становника, али је зато по неким важним 
параметрима израстао у мјесто пожељно за 
живот. Средина смо која има стратешко 
опредјељење да унаприједи пословни 
амбијент, подстакне развој локалне 
економије и привуче инвестиције. 
Планирамо велике инвестиције у 
енергетици, саобраћају, здравству и свим 
другим привредним сегментима“, рекао је 
градоначелник Ћурић. 

У програму су учествовали полазници курса 
кинеског језика, ученици кинеске школе у 
Требињу и оперски пјевач из Мостара Марио 
Зовко, који је извео нумеру „My Way“, a 
посјетиоци су могли да погледају и разне 
плесове и оперску арију. 

 

Претходно је у просторијама Народне 
библиотеке Требиње, амбасадор НР Кине у 
БиХ Ђи Пинг одржао разговор са 
представницима јавног живота из области 
културе, спорта, туризма и привреде нашег 
Града. 

Кинеска Нова година или Прољећни 
фестивал, празник је којим се прославља 
почетак Нове године по традиционалном 
кинеском календару. Кинеска Нова година 
почиње данас и трајаће до 10. фебруара 
2024. године и биће у знаку зеца. 
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26.01.2023. 
Светосавскe свечаности: Уручена 
признања заслужним просвјетним 

радницима 
 

 

У позоришној сали Културног центра 
вечерас је одржана свечана академија у 
оквиру Светосавских свечаности, које Град 
Требиње и Црквена општина Требиње 
традиционално организују у славу највећег 
српског светитеља и просвјетитеља. 

На академији уочи Савиндана уручене су 
Светосавске награде за 2022. годину, које 
Град Требиња додјељује просвјетним 
радницима за допринос квалитетном 
образовању и васпитању, те унапређивање 
образовно-васпитне праксе. 

Градоначелник Требиња Мирко 
Ћурић уручио је Светосавске награде, које 
су постхумно додијељене: Олги Анђелић, 
професору југословенских књижевности у 
Центру средњих школа Требиње, Душану 
Бодироги, наставнику историје у Основној 
школи „Свети Василије Острошки и 
Тврдошки“ Требиње, Недјељку-Неђу 
Ножици, учитељу, наставнику математике и 
хемије, помоћнику директора и директору у 
Основној школи „Јован Јовановић Змај“ 
Требиње и Лазару Жуловићу, наставнику 
музичке културе у Основној школи „Вук 
Kараџић“ Требиње. 

 

Светосавска награда уручена је и Душану 
Јокановићу, доктору математичких наука, 
редовном професору на Факултету за 
производњу и менаџмент 
Требиње, Веселинки Кулаш, професору 
српског језика и књижевности у Гимназији 
„Јован Дучић“ Требиње, Душку Петковићу, 
професору математике у Техничкој школи 
Требиње и Славки Којовић, наставнику за 
предшколско образовање у Јавној установи 
„Наша радост“ Требиње. 

Ћурић: Светосавље је најузвишенији 
завјет који је остаo српском народу 

 

Градоначелник Мирко Ћурић је истакао да о 
првом српском архиепископу и 
просветитељу Светом Сави много тога 
речено и написано, али он и данас, послије 
скоро 800 година од његовог одласка у 
Царство небеско, представља исконски 
примјер и образац човјека разборите 
личности, који је симбол нераздјељиве 
једнакости са српским народом и нашом 
црквом. 
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„Више него икада потребно нам је оно што 
је красило Светог Саву – свестраност, 
умност, мудрост, духовна чистота, јер се 
данас, као и тада, наш народ налази пред 
великим искушењима. Као што је Свети Сава 
путовао од Хиландара до Раса да мири 
завађану браћу и од Студенице до Никеје да 
моли за аутокефалност српске цркве, тако 
ми данас треба да знамо ко смо и шта смо и 
да не заборавимо колику светињу чувамо, 
испреплетену бурном историјом и бројним 
страдањима наших предака“, навео је 
Ћурић. 

Он је додао да је Светосавље најузвишенији 
завјет који је српском народу оставио и који 
треба да његујемо и чувамо. 

„Немамо ми вишка Срба, па да се поново 
сукобљавамо с било ким. Знао је то и Свети 
Сава када је отварао прве школе у тадашњој 
српској држави. Али, зато, треба да стичемо 
знање које је нашa највећа моћ и снага у 
глобалистичком свијету који тежи да нас 
убиједи да су наше вриједности, обичаји и 
вјеровања погрешни, а модерна 
демократска рјешења, либерална права и 
слободе и правни оквири будућност 
опстанка“, рекао је Ћурић. 

Градоначелник Требиња је казао да је наш 
велики пјесник и дипломата Јован Дучић 
записао да „све што данас овдје блиста на 
сунцу вјечности, огледало се у плавим 
немањићким очима нашег мудраца и писца, 
политичара и светитеља, без којег 
вјероватно наша херојска нација или не би 
уопште данас постојала, или не бар са 
њеним данашњим овако изразитим 
ликовима“. 

„Зато је Свети Сава, тај дјечак Растко – који 
разноси и проноси славу, темељна личност 
српског народа, узор, понос и вјечна 
инспирација, али и опомена свима нама да 
чувамо оно за шта се он изборио и за шта је 
он утабанао пут покољењима. Не могу, а да 
не подсјетим да је Свети Сава основао десет 
епископија, међу којима и Хумску – претечу 

данашње Епархије захумско-херцеговачке и 
приморске са сједиштем у Стону. 
Херцеговина је и дједовина Светог Саве, али 
и подручје гдје је од 1448. до 1482. 
постојала средњовјековна српска држава 
‘Војводство Светог Саве’. А још као дјечак, 
Растко Немањић је од оца Немање на управу 
добио Хум“, истакао је Ћурић. 

Он је додао да све су ово нераскидиве везе 
Херцеговине са Светим Савом, па не треба 
да нас чуде бројна предања о светитељу 
која се преносе са кољена на кољено у 
сваком херцеговачком домаћинству. 

„Вечерашњу свечану академију искористићу 
и да у име Града Требиња честитам 
добитницима Светосавске награде, али и да 
још једном одам захвалност онима који нису 
са нама, али су својим овоземаљским 
животом и радом заслужи наше 
поштовање“, навео је градоначелник 
Требиња. 

У име добитника признања, присутним су се 
обратили Душан Јокановић и Славка 
Којовић. Јокановић је истакао да је рад у 
просвјети важан, одговоран, племенит и 
частан посао. 

„Бити просвјетни радник, на свим 
степеницама образовања – од предшколског 
до универзитета, неизмјерно је важно и 
прије свега племенито зато што тај позив 
подразумијева рад са оним што је 
највредније у нашем друштву, а то су дјеца. 
Рад са дјецом је заиста чаробан, тај однос 
учитељ – ученик је нешто непоновљиво и 
ако се овај посао воли и поштује – онда 
некако човјек у свему томе може бити веома 
лијепо испуњен. Моје дивљење и честитке – 
свим тим добрим људима: наставницима, 
професорима, учитељима, педагозима, 
рјечју – свима онима који вриједно раде овај 
свети и важан светосавски посао!“, казао је 
он. 

Захвалио је и својим радним колегама на 
свим установама у којима је радио и гдје 
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данас предаје јер су они заслужни „што и 
данас радо иде на посао“. 

„Велика је то ствар и на неки начин – заиста 
привилегија“, рекао је Јокановић, додајући 
да посебну захвалност дугује својој 
породици, чија подршка му је све ове године 
рада у просвјети била неизмјерно важна. 

Свети Сава је име наше будућности, 
наш оријентир и путовођа 

У бесједи о Светом Сави, старјешина 
Саборног храма у Невесињу Младен Чалија 
рекао је да је Свети Сава име којим је српски 
народ означен као светосавски, те да је то 
име у потпуном сагласју са јеванђелском 
истином. 

„То је име за љубав, слободу, добру мисао, 
дјело, саборност, за правду, праведност, 
честитост и смирење. Свети Сава је друго 
име за Христа коме се толико уподобио да је 
немогуће говорити о Светом Сави да се то 
уједно не односи на богочовјека“, рекао је 
Чалија. 

Он је додао да смо захваљујући њему, 
поносни на историју, културу, умјетност и 
све оно што је он учинио, али и многи 
послије њега. 

„Свети Сава је име које повезује све епохе 
наше историје. Свети Сава је име наше 
будућности, наш оријентир и путовођа. Све 
што је радио Свети Сава било је испуњено 
Јеванђељем, смислом. Све што је радио, 
радио је у славу Божију. Његова вјера и 
уздање у Бога су кључни темељ његовог 
живота и прослављања“, навео је 
старјешина Саборног храма у Невесињу. 

Умјетници и школарци у славу Светог 
Саве 

 

У богатом културно-умјетничком програму 
свечане академије учествовали су: Хор 
„Трибунија“ Требиње, Хор Музичке школе 
Требиње, Хор „Бубамарац“ Требиње, 
Александар Дунић – првак Београдског 
позоришта, Јасмина Стојановић – глумица 
Народног позоришта Грачаница, Милица 
Досковић – вокални солиста Српског 
народног позоришта Нови Сад, Павлина 
Радовановић – етно солиста из Ораховца уз 
клавирску пратњу Невене Живковић из 
Народног позоришта Београд.У програму су 
наступили и рецитатори и вокални солисти 
из требињских основних и Музичке школе: – 
Теодор Риђешић из ОШ „Јован Јовановић 
Змај“ Требиње, – Софија Јанковић, Ивана 
Бокић, Ана Миљановић из ОШ „Свети 
Василије Острошки и Тврдошки“ Требиње, – 
Иво Караџић-Невеш, Павле Пажин, школска 
пјевачка група уз клавирску пратњу 
Силване Стевановић из ОШ „Вук Караџић“ 
Требиње, као и – Михаило Медан, 
хармоника, трио – Ксенија Нинковић, 
клавир, Марина Мучибабић и Марија 
Зиројевић, флаута из Музичке школе 
Требиње. 
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