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Geographical position & цлиматеclimate

Green oasis
У оази зеленила, у подножју планине Леотар, налази
се град који одише духом Медитерана и сматра се
једним од најљепших у Републици Српској. Прелијепи
крајолик га чини веома атрактивним за многе
посјетиоце...

In an oasis of greenery with its typical Mediterranean spirit,
at the foot of Leotar mountain, lies Trebinje, one of the most
beutiful towns in Republic of Srpska. Its magnificient scenery
makes it very attractive for many visitors...
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Требиње је смјештено на самом југу Републике Српске (Босна
и Херцеговина), на раскрсници путева, између градова под
заштитом UNESCO-a (Котор, Мостар и Дубровник), на
само 25 km од обале Јадранског мора. Изузетно повољан
саобраћајно-географски положај и блага медитеранска
клима са великим бројем сунчаних дана (годишње 260) чине
га идеалним мјестом за живот, али и савршен одмор, те
погодује развоју различитих пољопривредних култура. Налази
се на 273 m надморске висине, обухвата површину од 904 km2
и има 32.000 становника. Економски је, културни и туристички
центар источне Херцеговине и важи за веома складно
изграђен и урбанистички уређен град.
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Trebinje is located in the southernmost part of Republic of
Srpska (Bosnia and Herzegovina), on the crossroads between the towns under protection of UNESCO (Kotor, Mostar and Dubrovnik), and only 25 kilometers away from the
Adriatic coast. Very favorable traffic-geographical position
and Mediterranean climate with a lot of sunny days (260 a
year) make it an ideal place for living or spending a perfect
vacation and it also favors cultivation of various agricultural
crops. It has 32.000 inhabitans and occupies an area of 904
km2, at an altitude of 273 meters. Trebinje is an economic,
cultural and tourist center of the East Hercegovina region. It
is rather harmoniously bulit and well planned town.

Ризница културно-историјског насљеђа

Рекли су о Требињу:
Еколози: „Оаза“
Агрономи: „Мисир“
Археолози: „Ел Дорадо“
Фармаколози: „Бесплатна апотека“
Писци: „Пјесничка губернија“
Глумци: „Сцена на којој сви играју“
Сликари: „Све је већ готово, само да се урами“
They said about Trebinje:
Ecologists: ‘Oasis’
Agronomists: ‘Misir’
Archeologists: ‘El Dorado’
Pharmacologists: ‘Free pharmacy’
Writers: ‘Poetic province’
Actors: ‘A free theater for everyone’
Painters: ‘A fi nished painting waiting for its frame’

A treasury of cultural
and historical heritage
Through its long and turbulent history Trebinje has always
been a crossroads and a link between the Mediterranean and
the interior of the Balkan Peninsula. The Illyrians, Romans,
Slavs, Byzantines, medieval rulers of Serbian Nemanjic state,
and then the Ottoman Empire and the Austro-Hungarians all
passed this crossroads, and eventually Trebinje became a
town on the border of Bosnia and Herzegovina, Montengro and
Croatia. All these eras and rulers left their traces and marked
local culture, both spiritual and material.

Кроз своју дугу и бурну историју Требиње је увијек
представљало раскршће путева и везу између
Медитерана и унутрашњости Балканског полуострва.
Тим путем пролазили су Илири, Римљани, Словени,
Византијци, средњовјековни владари Немањићке
државе, а потом Отоманска империја и Аустроугари,
те на послијетку Требиње постаје град на тромеђи
Босне и Херцеговине, Црне Горе и Хрватске. Свака од
ових епоха и владара у њима, остављала је траг и дала
печат овдашњој култури, духовној и материјалној.
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Стари град

Old town of Trebinje was formed because Turks needed organization of their territories in Herzegovina due to great changes in wars with the Holy league (16831699) – the fall of Herceg Novi and Risan under the rule of Republic of Venice. It was
built on the right bank of Trebisnjica, above the deepest part of the river – so called
Ban-vir (vortex), named after a legend in which a ban (ruler) drowned in the vortex.
The most important person for the development of the Old town as a fort is Osman
Pasha, founder of the Resulbegovic family. He started the construction in 1714 but it
was interrupted for a short time by the war with Venice. Builders were brought from
Dubrovnik, and work force was from local area – Ljubinje, Cernica and Niksic. During
the next year a hendek (canal) was dug around it, which was connected to Trebisnjica. During Osman’s reign, Sultan Ahmed and Osman-pasha mosques were built,
together with Sahat-kula (clock tower), which is still resistant to the many years that
have passed. Old town ‘Kastel’ was initially triangle-shaped and it became rounded
over time. Its final shape, with all towers, canals and ramparts, was formed in the
first four decades of 18th century. In front of the entry gate (today’s tunnel) there
was a draw-bridge that was leading across the canal. The canal was later filled and
levelled due to a possibility of epidemic disease, as advised by doctor Levi. (1932)

Old town
Требињски Стари град је настао као потреба Турака да организују своје посједе у Херцеговини услијед великих промјена
(падом Новог и Рисна у Млетачке руке) насталих у доба ратова са Светом лигом (1683-1699). Град је саграђен на десној
обали Требишњице изнад најдубљег мјеста у ријеци, тзв. Бан-вира, који носи назив по легенди о бану који се утопио у виру.
Највеће заслуге за развој града као тврђаве носи Осман-паша, оснивач породице Ресулбеговић. Он 1714. године започиње
радове на граду које накратко прекида рат са Венецијом. Доводи мајсторе из Дубровника, а радну снагу из околних
мјеста (Љубиње, Церница, Никшић). Наредне године око града је ископан хендек (канал) који је повезан са Требишњицом.
За његово вријеме саграђене су “Султан-Ахмедова”и “Осман-пашина” џамија, те “сахат-кула” која и данас успјешно пркоси
зубу времена. Стари град “Кастел” је у почетку имао облик троугла који је временом заобљен, а своју коначну физиономију
са кулама, хендеком и бедемима добио је у прве четири деценије XVIII вијека. Пред улазном капијом (данашњи тунел) на
зидинама се налазио покретни мост који је водио преко канала, касније затрпаног због опасности од епидемије заразне
болести на савјет др Левија (1932. године).
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Старе тврђаве

Trebinje is surrounded by former Austrian military fortifi cations. The most famous
among them is Strac fortification above Trebinje. Аrchitecturally, Strac is one of the
most interesting old fortifications, as well one of the biggest in the whole Balkan. It is
located south east of Trebinje with the elevation of 750 m. It has a beautiful view of
Zupci, Petrovo polje, Trebinje and Trebinje forest. During the Austro-Hungarian period,
Trebinje was one of the most protected cities. Each hill above the city had a fortification from which a potential attack could be seen so the people could be alarmed and
respond to it. Unlike others, Strac was buried under ground for the major part, and
because of this it is considered the most mysterious object of that time. The symbol
of power of this fort is represented in its iron cannon domes on the top, which still
resist the imminence of time, but human negligence as well, which caused significant
damage to the object. It is interesting that Austrian experts have converted the then
currency crown to today’s euro, and calculated that the construction of this fortification
cost the astonishing 60 million euros.

Old fortifications
Требиње је окружено некадашњим аустријским војним утврђењима.
Најпознатије од њих је свакако утврђење Страч изнад Требиња.
По грађевинским карактеристикама, као једно од најинтересантнијих старих
утврђења у околини Требиња из Аустро-угарског периода издваја се тврђава
Страч, која слови за једно од највећих на Балкану. Налази се југоисточно од
Требиња, на 750 м.н.в. Захваљујући положају са тврђаве се пружа предиван
поглед на Зупце, Петрово поље, Требињску шуму и Требиње. Требиње је за вријеме
Аустроугарске монархије било један од најзаштићенијих градова. На сваком
брду у околини града је била по једна тврђава из које би се у случају напада
могао упозорити град и адекватно одговорити на напад. Страч је за разлику
од осталих тврђава из тог периода највећим дијелом укопан у земљу, чиме је
стекао епитет “најмистичнијег” објекта из тог времена.
Синоним својевремене снаге и моћи овог утврђења представљају гвоздене
топовске куполе на врху објекта које и даље одолијевају зубу времена и људском
немару који су допринијели огромним оштећењима које је претрпјело ово
утврђење. Занимљиво је да су аустријски стручњаци прерачунавајући ондашњу
валуту круну у данашњу валуту евро дошли до закључка да је изградња ове
тврђаве коштала читавих 60.000.000,00 евра.
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Стари град Клобук

Средњовјековни град Мичевац

Old Town Klobuk
Стари град Клобук из IX вијека
је најимпозантнији и најстарији
средњовјековни град-тврђава на
простору БиХ. Остаци града налазе
се 25 km од Требиња према Никшићу
(Црна Гора). Овај средњовјековни
град-тврђава проглашен је 2006.
године националним спомеником БиХ.
У новије вријеме локацију Клобука је
посебно афирмисао филм “На млечном
путу” (чији су бројни кадрови снимљени
управо на овој локацији) свјетски
познатог српског режисера Емира
Кустурице у којем је главну женску
улогу играла једна од најпознатијих
филмских дива, италијанка Моника
Белучи.
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The Medieval Town Micevac
Old Town Klobuk from the 9th century is
the oldest and most impressive medieval
castle-fortress on the territory of BiH. The
remains of the town are located 25 km
away from Trebinje, on the road to Niksic
(Montenegro). This medieval castle-fortress
was popularized in the movie „On the Milky
Road“ (good part of the movie was shot at
this location) by the world-famous direcotor Emir Kusturica. Monica Bellucci, one of
world’s most famous movies divas, was a
leading actor in the movie.

Средњовјековни град
Мичевац из XI вијека налази
се на десној обали ријеке
Требишњице, 2 km узводно
од Требиња. Имао је веома
важан стратешки положај,
јер је штитио комуникацију
која је повезивала Дубровник
и шире залеђе. Мичевац
се налази на листи
националних споменика БиХ.

The Medieval Town Micevac
from the 11th century lies on
the right bank of the river
Trebisnjica, 2 km upstream
from Trebinje. It had a very
important strategic position
because it protected the
road that linked Dubrovnik
with the hinterland. Micevac
is on the list of national monuments of BiH.
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Бранковића кула

Данашњи изглед града

Brankovic’s tower

Претпоставке о постојању
старог града Требиња у којем је
чувена краљица Јелена Анжујска
имала и свој двор, смјештају га на
локалитет данас у народу познат
као “Бранковина” који носи име по
кули Бранковића. Она је имала врло
значајну улогу “куле стражаре” у

старом Требињу. Постоје записи
о херцеговачком поријеклу
породице Бранковић која је
живјела у вријеме највећег успона
српске државе у вријеме краља
Милутина и Стефана Дечанског
и у времену краља и цара Душана.
За Бранковиће се каже да су
посљедња српска средњовјековна
династија која је на историјској
позорници била од прве половине
XIV до прве половине XVI вијека.
Кулу је изградио жупан Младен,
родоначелник породице и господар
Требиња и Драчевице. Презиме
породице потиче од Младеновог
сина Бранка по којој је кула и
добила име.
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It is believed that the old town of Trebinje, together with the court of Helene de Anjou, was
located at the place today known as ‘Brankovina’, which was named after Brankovic tower.
This watch tower was very important back
then. There are records of Herzegovinian origins of family Brankovic, which existed during
the most prosperous time of Serbian state, in
the period of kings Milutin, Stefan of Decani
and of course the king and the emperor Dusan
the Mighty. It is believed that the Brankovic
family is the last Serbian medieval dynasty,
who ruled from the first half of 14th to the
second half of 16th century. Tower was built by
the county ruler Mladen, founder of the family
and lord of Trebinje and Dracevica. Family’s last
name comes from Mladen’s son Branko, and
the tower was named after him as well.

The present appearance
Данашњи изглед града представља
атрактиван мозаик испреплетен
медитеранским и оријенталним
стилом прошлог и савременог доба.
У строгом центру града у Дучићевој
улици налази се надалеко чувена
љетна башта „Платани“, у чијој је
непосредној близини, на централном
градском тргу смјештена
јединствена живописна зелена пијацa,
гдје се могу пронаћи аутохтони
производи овог краја.

The present appearance of the town is
an attractive mosaic of closely intertwined Mediterranean and Oriental
styles of the past and modern age.
In the very centre of the town, in
Ducics Street, there is a well known
summer patio ‘Platani’. A unique
picturesque green market is located
near the sidewalk cafe, on the main
town square, offering the indigenous
agricultural and other products of this
region.
13
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Љетна башта „Платани”

Зелена пијаца

Plane trees
Платани су један од
најпрепознатљивијих симбола
Требиња. За многе посјетиоце
града, љетна башта „Платани“
представља оазу у врелим
данима гдје се могу окријепити
у хладу дрвећа старог преко 120
година. Са природним хладом 16
горостасних платана и преко 500
мјеста, у срцу града, ова башта
је јединствена и представља
омиљено мјесто састајања
свих требињских генерација, а и
гостију који пролазе кроз овај град
на путу до Јадранског мора.

Green market

Plane trees are one of the most
recognizable symbols of Trebinje.
For many visitors during hot days,
summer patio Platani represents
an oasis where they can find
refreshment in the shade of trees
that are more than 120 years old.
Natural shade of those 16 tremendous trees located in the heart of
the city and over 500 seats make
this patio a unique and favorite
meeting place for all generations in
Trebinje, and for the visitors passing through this city en route to the
Adriatic coast as well.
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Чувена требињска “Зелена пијаца” дуги низ година
представља јединствену туристичку атракцију.
Комбинација јединствене локације (налази се на
Тргу слободе), са раздраганим продавцима који
нуде све оно најбоље и најздравије из Херцеговине
чине једну незаборавну цјелину која ће сваком
туристи који посјети ово мјесто остати дубоко
урезана у сјећању.

Famous ‘Green Market’ in Trebinje has been a
significant tourist attraction for decades. Combination of unique location (Freedom Square) with
joyful vendors who offer the best and the healthiest
products of Herzegovina make this place unforgettable for every tourist who comes by.
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Музеј Херцеговине

The Museum of Herzegovina was
founded in 1952. Due to its rich collection, this museum is an important cultural property of the whole Herzegovina.
The impressive museum building is
situated in the very heart of the Old
Town. It was formerly used as an
Austrian army barracks - from the end
of the 19th to the beginning of the 20th
century. The Museum proudly keeps
a number of valuable exhibits. Visitors
can enjoy rich permanent exhibitions archeological, ethnological, history, art
history and natural history sections;
Ducic’s legacy, galleries of paintings
by Milena Sotra, Atanasije Popovic, Mirko Kujacic, Milorad Corovic and
sculptures by Radovan Zdrale.

The museum of Herzegovina
Музеј Херцеговине основан 1952. године са својим
богатим садржајем представља важно културно
добро Херцеговине. Налази се у срцу Старог града као
импозантна грађевина, некадашња аустријска касарна
с краја XIX вијека и почетка ХХ вијека. Музеј поносно чува
велики број вриједних експоната гдје посјетиоци могу
уживати у богатим сталним поставкама (археолошка,
етнолошка, одјељење историје умјетности, природњачко
и историјско одјељење, Дучићев легат, галерија слика
Милене Шотре, Атанасија Поповића, Мирка Кујачића,
Милорада Ћоровића и скулптуре Радована Ждрала).
16

17

Религијски објекти

Црква Св. Архангела

Religious objects
Вјерски туризам заузима посебно мјесто
у туристичкој понуди. У самом центру
града у кругу од стотињак метара
налазе се богомоље три различите вјере:
• Саборни храм Светог Преображења
Господњег (почетак ХХ вијека)
• Католичка катедрала Блажене
Дјевице Марије (крај ХIХ вијека)
• Осман-пашина џамија (почетак XVIII
вијека)
• Султан Ахмедова (Царева) или Стара
(Атик) џамија (почетак XVIII вијека )

Religious tourism has a special place in tourism
offer. In the center of the town, within a distance
of about hundred meters there are three different
places of worship:
• Orthodox Church of the Holy Transfiguration of
God (from the beginning of the 20th century)
• Catholic Cathedral of the Nativity of the Blessed Virgin Mary (from the end of the 19th century)
• Osman Pasha’s mosque (from the beginning
of the 18th century)
• Sultan Ahmed’s (the Emperor’s or the old /
Atik) mosque (from the beginning of the 18th
century)
18 18

Church of St. Archangel
Црква се налази у насељу Хрупјела, на
узвишењу на којем се некада налазила
кула саграђена у доба Аустроугарске
окупације. Посвећена је Св. Архангелима.
Својом љепотом заједно са Херцеговачком
Грачаницом доминира над градом. Такође,
са узвишења на којем се налази пружа се
јединствен поглед на Требиње.
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It is located in Hrupjela, a hill
where a tower from Austro-Hungarian period was also located. It is
dedicated to the Holy Archangels
and together with Hercegovacka
Gracanica it beautifully overlooks
the city, offering a unique view of
the whole Trebinje.

Саборни Храм Преображења Господњег

The Church of The Holy
Transfiguration of God
Храм Светог Преображења Господњег смјештен у парку Јована Дучића
представља монументалну грађевину, архитектонску мјешавину више
стилова гдје доминира романски, односно готски над византијским. Његова
градња започета је 1888. и трајала је до 1908. године. Упоредо са градњом
цркве, грађена је и зграда школе, која је данас преуређена у епархијски дом.
Храм је кроз своје постојање доживио велике части, а један од најзначајнијих
догађаја је пролазак литије са моштима Светог Василија Острошког 1996.
године, чија се митра (капа) и данас чува у Требињском храму. Храм краси и
прелијепо уређено двориште са спомеником подигнутим у част упокојеног
патријарха српског г. Павла. У епархијском дому постоје библиотека,
читаоница, иконописачка радионица и народна кухиња, а при храму дјелују и
два хора.
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The Church of The Holy Transfiguration
of God is located in Jovan Ducic’s park.
This monumental object stands as an
architectural combination of various
styles, most notably Roman (Goth) which
dominates over Byzantine. Its construction was started in 1888 and lasted until
1908. Together with the church, a school
building was also built, which is today
converted into eparchy home. This
temple has been honored many times
throughout its existence, and one of the
most important events was the arrival of
St. Basil of Ostrog’s relics in 1996, whose
miter (headwear) is still kept in the church.
The church has a beautifully decorated
garden with a monument honoring the
deceased Serbian patriarch Pavle. The
eparchy home has a library with a reading room, icon painting workshop and two
active choirs.

Катедрала Блажене Дјевице Марије

Catedral of The Holy mother of God
Требињска (Требињско-мркањска)
бискупија је једна од најстаријих у
БиХ, а први пут се помиње у були папе
Бенедикта VIII 1022. године. Изградња
катедрале Блажене Дјевице Марије
започета је 1880. године, одмах
након доласка аустроугарске војске,
а завршена је 1884. године. Године
1984. дотадашња жупна црква
проглашена је Катедралном црквом,
поводом 1000 година постојања
требињске бискупије и 100 година
постојања цркве. Катедрала
Блажене Дјевице Марије је 2006.
године проглашена и националним
спомеником БиХ.

Trebinje-Mrkanj diocese is one of the
oldest in Bosnia and Herzegovina,
and it was first mentioned in pope
Benedict VIII’s bull from 1022. The
construction of this cathedral was
started in 1880 right after Austro-Hungarian invasion, and it was
finished in 1884. This was an ordinary
county church until 1984, when it
was proclaimed Cathedral church,
celebrating 1000 years of Trebinje
diocese and 100 years of the church.
The cathedral of The Holy Mother of
God was listed as a national monument of Bosnia and Herzegovina in
2006.
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Осман-пашина џамија

Osman-pasha mosque
Ова џамија je лоцирана у Старом
граду (Кастелу), недалеко од главне
(западне) капије и градских бедема.
Грађена је од тесаног камена и
покривена четверострешњим кровом
у имитацији куполе под етернитом.
Уз десни зид подигнута је камена
мунара октогоналног облика, висока
16 m и била је једна од најљепших
у Херцеговини. Саграђена је 1726.
године и задужбина је Осман-паше
Ресулбеговића. Градитељи су били
дубровачки мајстори. У њеној градњи
има елемената медитеранске
архитектуре. Слови као
најпространија џамија у Херцеговини.

Прије рата била је културни споменик
под заштитом државе. Осман-паша
је као пратеће објекте подигао
у близини џамије још мектеб и
медресу, који су били прве просвјетне
установе у Требињу. Након изградње
џамије, Осман-паша је оптужен у
Истанбулу да је у своје име у Требињу
саградио љепшу џамију од цареве.
Због тога је султан Ахмед III издао
наређење којим се он и његових
девет синова осуђују на смрт.
Осман-паша Ресулбеговић одлази у
Истанбул да моли за помиловање,
али његова молба је одбијена, те је
погубљен 1729. године.
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This mosque is located in Old town
(Kastel), not far away from the main (west)
entry gate and town walls. It was built of
masonry stone and covered with four-part
roof resembling a dome, which is covered
with fiber cement. Along the right wall an
octagon shaped stone minaret was built,
16 meters tall, and it was one of the most
beautiful in whole Herzegovina. It came
into being in 1726 as Osman-pasha’s
legacy to Trebinje. It was constructed by
architects and builders from Dubrovnik,
with certain elements of Mediterranean
architecture. It is considered the most
spacious mosque in Herzegovina. Prior
the war it was a cultural monument under Republic protection. Osman-pasha
also built maktab and madresa near the
mosque, and they were first educational
objects in Trebinje. After the construction,
Osman-pasha was accused in Istanbul
for building a more beautiful mosque in
his name than in emperor’s (Emperor’s
mosque). That is why sultan Ahmed III
issued an order to execute him and his
nine sons. Osman-pasha went to Istanbul
to beg for pardon but with no success, so
he was executed in 1729.

Султан Ахмедова - Царева џамија

Sultan Ahmed - Emperor’s mosque
Oву џамију је подигао Осман-паша
Ресулбеговић у име султана Ахмеда
III, због чега носи још и назив Царева
џамија. Смјештена је у Старом граду
близу десне обале ријеке Требишњице.
Према документима историјске
архиве у Дубровнику, саграђена је 1719.
године, а градили су је дубровачки
мајстори од тесаног камена и
покривена је четверострешњим
кровом под цријепом.

This mosque was built by Osman-pasha Resulbegovic in the name of
sultan Ahmed III, which is why it is also
named Emperor’s mosque. It is located
in Old town near right Trebisnjica bank.
According to the Dubrovnik archive, it
was constructed from masonry stone
in 1719 by builders from Dubrovnik.
The mosque is covered with four-part
roof made of bricks.
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Херцеговачка Грачаница

Tуристички комплекс Херцеговачка Грачаница је
најпосјећенија локација сакралног карактера у
источној Херцеговини. Херцеговачка Грачаница
је изграђена као испуњење жеље чувеног српског
пјесника Јована Дучића изражене у његовом
тестаменту. Желио је да буде сахрањен на
једном од брда која окружују Требиње у цркви налик
“оној на Косову”, мислећи на Косовску Грачаницу,
најпознатију задужбину краља Милутина из 1321.
године. Јован Дучић је умро 1943. године, 7. априла
на празник Благовијести. Управо на тај исти
дан 1999. године на брду Црквина је постављен
и освештан камен темељац за изградњу
Херцеговачке Грачанице. На празник Благовијести,
2000. године, Дучићеви земни остаци су пренесени
у Херцеговачку Грачаницу. Херцеговачка Грачаница
није идентична оној на Косову. Наиме, мања је
за један ниво, а и унутрашњост има одређене
разлике. Црква је изграђена у византијском стилу и
живописана је тзв. “secco” техником (сува техника
осликавања) под снажним утицајем познатог грчког
иконописца Стаматиса Склириса. Унутар цркве
се налази 16 стубова од којих је 15 четвртастог
пресјека, док је један заобљен и има посебан значај

Hercegovacka
Gracanica
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и симболику. У његовом подножју се
налази камен донесен из Косовске
Грачанице који има симболику “камена
са огњишта” којим се преноси дух
“старог дома” у “нови дом”. Под
Херецговачке Грачанице је мозаик
реплика из Призренског манастира
Светих Арханђела (Метохија),
задужбине цара Душана и такође
има снажну симболику. На самом
улазу у цркву је представљена
“аждаја” која персонификује ђавола
тако да посјетиоци уласком у
цркву газе на “нечастивог” и тако
га се одричу. Иконостас је вјерна
копија иконостаса из манастира
Хиландар на Светој Гори. Рађен је при
манастиру Тврдош. Са десне стране
цркве се налази пјесников гроб са
скромним натписом “Јован Дучић –
песник”, исписаног по његовој жељи.
У склопу комплекса се поред цркве
налазе и звоник, владичански двор,
амфитеатар, сувенирница и љетни
ресторан “Дучићев поглед”. Грачаница
је временом постала и омиљено
мјесто парова за склапање брака. У
самој цркви један од најупечатљивијих
мотива је “Свадба у Кани Галилејској”.

Touristic complex Hercegovacka
Gracanica is the most visited religious object in East Herzegovina.
It was constructed to honor the
wish of the famous Serbian poet
Jovan Ducic stated in his testament. He wanted to be buried
on one of the hills that surround
Trebinje in a church ‘resembling
the one in Kosovo’ – referring to
Gracanica in Kosovo, the most
important legacy of king Milutin
from 1321. Jovan Ducic died on
April 7, 1943, on Annunciation
day. On that same day in 1999, on
Crkvina hill, a foundation stone
for Hercegovacka Gracanica
was placed and consecrated.
On Annunciation day in 2000, his
remains were brought to Hercegovacka Gracanica. Hercegovacka Gracanica is not identical
to the one in Kosovo. It has one
level less, and the interior is also
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slightly different. The church was built in Byzantine
style and painted with so-called ‘secco’ technique (dry painting), under strong influence of the
famous Greek icon painter Stamatis Skliris. Inside
the church there are 16 pillars, out of which 15 are
square-shaped and one is round-shaped, carrying
special symbolic meaning. In its base there is a
stone from Kosovska Gracanica which is a symbol
of ‘home cornerstone’, carrying the spirit of ‘old
home’ to ‘new home’. The floor of Hercegovacka Gracanica is a replica of mosaic from Prizren
monastery of St. Archangels (Metohija), legacy
of emperor Dusan the Mighty, and it also carries
important meaning. On the church floor there is a
‘dragon’ which represents the ‘devil’, so everyone
who enters will step on the unholy, thus denying
him. The iconostasis is a convincing replica of the
one from monastery Hilandar on Mount Athos. It
was made in monastery Tvrdos. Poet’s grave is on
the right side of the church, with a simple writing
‘Jovan Ducic – Poet’, just like he wanted. Within the
complex there is also bell tower, episcope court,
amphitheater, souvenir shop and summer restaurant ‘Ducic’s View’. With time, Gracanica has also
become popular for wedding ceremonies. One of
the most impressive paintings in the church is the
‘Marriage at Cana’.

Манастир Тврдош

Monastery Tvrdos
Манастир Тврдош се налази на
десној обали ријеке Требишњице 5 km
западно од Требиња. Саграђен је на
темељима цркве из IV вијека и спада у
ред најстаријих културно историјских
споменика у Републици Српској. У XVI
и XVII вијеку Тврдош је био сједиште
Хумско-Херцеговачке, односно
Требињске митрополије. Током турскомлетачког рата манастир је порушен,
а дио реликвија пренесен је у манастир
Савину (Херцег Нови) и манастир
Дужи, одакле је 1992. године у Тврдош
пренесена рука Свете краљице Јелене
Анжујске, мајке краљева Милутина
и Драгутина. Манастир је познат
и по чињеници да је у њему Свети
Василије Острошки примио монашки

постриг и свештенички чин, након
чега је извјестан период службовао
као парох поповопољски. То је разлог
зашто се Свети Василије назива још
и “Острошки и Тврдошки”. Препород
манастира почиње 1955. године када
је обновљен цијели манастирски
комплекс. Посебност унутрашњости
данашње цркве је стаклени под, који
представља својеврстан “прозор у
прошлост” кроз који се могу видјети
темељи цркве из IV вијека. Дугу
традицију производње вина, чији
почеци сежу у XV вијек, манастир
успјешно одржава и данас захваљујући
обновљеним виноградима, винском
подруму и савременој винарији.
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Monastery Tvrdos is located on the right
bank of Trebisnjica river, 5 km to the west
of Trebinje. It was built on the foundations
of a church from 4th century and it is
one the oldest cultural-historical monuments in Republic of Srpska. During 16th
and 17th century Tvrdos was the seat of
Hum-Herzegovina – Trebinje episcopacy.
During the Turkish-Venetian war the monastery was destroyed, and some relics
were moved to monastery Savina (Herceg
Novi) and monastery Duzi. In 1992 the
hand of queen Helen de Anjou, mother
of kings Milutin and Dragutin, was moved
from Duzi to Tvrdos. The monastery is
also famous for the fact that Basil of Ostrog was tonsured in it, becoming a priest.
After that, he spent some time serving

as a parson of Popovo polje. That is the
reason he is called ‘Of Ostrog and Tvrdos’.
Rebirth of the monastery started in 1955
when the whole complex was renovated.
Special characteristic of today’s church
is its glass floor, which in a way offers a
‘window to past’, because foundations of
the church from 4th century can be seen
through it. Long tradition of wine making
which dates back to 15th century has
been successfully preserved to this day,
thanks to new vineyards, wine cellar and
modern winery.
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Петро-Павлов манастир

Тhe vicinity of today’s monastery of St. Peter and
Paul, together with necropolis tombs, has been listed as a national monument of Bosnia and Herzegovina since March 2003. The monastery is 7 km away
from Trebinje, in Petrovo polje. It consists of remains
of the church of St. Peter from 4th century which
lies under today’s church that was built in 1906, and
also the remains of the church of St. Paul from 5th
century, reconstructed in 2007. Today’s church of
St. Peter is typical for this area, has a simple base
and modest dimensions, with stone covered apse,
cobbled interior and wooden iconostasis. The church
of St. Paul is very close to the church of St. Peter,
to the south. According to the available archive evidence, this church served as a temple for liturgies,
while the three-apse baptistery (discovered in 2001)
dedicated to Paul the Apostle was used for baptizing
and burials.
St. Paul’s cave is located on the hill above the monastery of Peter and Paul. According to the ancient
legend, St. Paul baptized local people in this cave.

Monastery of St. Peter and Paul
Простор око данашњег манастира Св. Апостола Петра и Павла, заједно
са некрополом стећака је подручје које је од марта 2003. године проглашено
националним спомеником БиХ. Смјештен је на 7 km југоисточно од Требиња у
Петровом пољу. Обухвата остатке цркве Св. Петра (IV вијек), који се налазе
испод данашње цркве, саграђене 1906. године и остатке цркве Св. Павла (V
вијек), обновљене 2007. године. Данашња црква Св. Петра је типична за ово
поднебље, једноставне основе и скромних димензија, са апсидом прекривеним
каменим плочама, као и поплочаном унутрашњошћу и дрвеним иконостасом.
Црква Св. Павла се налази непосредно уз цркву Св. Петра, са њене јужне стране.
Према доступној архивској грађи и археолошким налазима сматра се да је
ова црква служила као саборни храм у коме су обављана богослужења, док је
триконхос са крстионицом (откривен 2001. године) посвећен Апостолу Павлу
служио за крштења и сахрањивање вјерника. Павлова пећина се налази у брду
изнад Петро-Павловог манастира. Према древном предању, у овој пећини,
становнике ондашње Херцеговине је крштавао Свети Павле.
28

29

Манастир Дужи

Monastery Duzi is located 12 kilometers south
of Trebinje. In the end of 17th century there was
a small church at this location. The church also
had smaller objects where shepherds and cowherds from Tvrdos slept. After the destruction
of the monastery Tvrdos by Venetians in 1694,
part of the brotherhood departed for monastery
Savina (Herceg Novi) and brought a signifi cant
part of valuable monastery relics. The other
part of the brotherhood went to monastery Duzi
carrying the rest, together with the most important relic monastery’s slava (patron saint day) The
Dormition of the Mother of God. However, nearly
all relics were destroyed during Turkish conquest. Until the abolishment of The Patriarchate
of Pec in 1776, this monastery was the center
of Herzegovinian metropolitan episcope. After
World War I monks who were exiled from the
Russian empire lived in the monastery. They have
painted it with frescoes. Restoration of monastery
Tvrdos in 1992 also restored its patron saint, as
well as the patron saint day of monastery Duzi –
The Intercession of the Holy Mother of God.

Monastery Duzi
На 12 km јужно од Требиња у реону Требињске шуме смјештен је манастир Дужи. Крајем XVII вијека на мјесту данашњег
манастира постојала је мала црква са помоћним објектима у којима су били смјештени монаси који су чували стоку
манастира Тврдош. Након разарања манастира Тврдош од стране Венецијанаца 1694. године, дио братства одлази
у манастир Савину (Херцег Нови) носећи са собом дио вриједних манастирских реликвија. Други дио братства одлази
у манастир Дужи преносећи преостали дио реликвија, али и славу манастира Тврдош, Успење Пресвете Богородице.
У турским разарањима страдала су готово сва добра манастира Тврдош пренесена у Дужи. До укидања Пећке
патријаршије 1776. године манастир је био средиште херцеговачког митрополита. Послије Првог свјетског рата у
манастиру су боравили руски монаси, прогнани из царске Русије који су живописали манастир. Обновом манастира
Тврдош 1992. године, враћа му се и његова слава, а манастиру Дужи се враћа његова првобитна слава “Покров Пресвете
Богородице”.
30

31

Манастир Завала

Monastery Zavala
Манастир Завала налази се на рубу Поповог поља, подно брда Острог.
Поузданих података о времену његовог настанка за сада нема. Према
традицији постанак цркве Ваведења Пресвете Богородице везује се за првог
хришћанског цара Константина, који је након изградње велике цркве у Сланом
стигао у Завалу и видјевши да је становништво побожно одлучио да ту
сагради храм. Најстарији писани документ из 1514. године је потврда о продаји
винограда Серафиону, манастирском Игуману. Специфичност архитектонског
рјешења цркве условљена је њеним положајем који оставља утисак испосничког
монашког пребивалишта. Својом сјеверном страном црква је подвучена под
стијену која великим дијелом чини њен сјеверни зид. Унутрашњост цркве је 1619.
године фрескама украсио велики српски сликар XVII вијека, хиландарски монах
Георгије Митрофановић. Посебно мјесто заузима икона Емануила (Исус дјечак)
осликана на своду цркве. У манастиру Завала искушеник је био Свети Василије
Острошки који је рођен у оближњем селу Мркоњићи гдје је подигнута и црква у
његову част.
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Monastery Zavala is on the edge of
Popovo polje, under Ostrog mountain.
There are no reliable sources about its
construction date. According to tradition,
church of Presentation of the Blessed
Virgin Mary came into being during the
first Christian Roman emperor Constantine the Great, who built a church in Slano
and arrived to Zavala, where he saw that
local people were religious and decided
to build a church there. The oldest written
record is from 1514. It is a certificate of
a vineyard sell to Seraphion, the abbot
of the monastery. This monastery has a
specific position, so the architectural style
is matching. It gives the impression of an
ascetic monk home. The church is covered by a cliff from the north side which
is also the base for its north wall. The
interior of the church was painted with
frescoes in 1619 by a great Serbian painter
from the 17th century named Georgorije
Mitrofanovic, who was also a monk in
Hilandar monastery. A special place in

the church is taken by icon of Emanuel
(Jesus as a boy), painted under church’s
dome. St. Basil of Ostrog was also a monk
in this monastery. He was born in a nearby
village Mrkonjici, where a church was built
in his honor.
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Манастир Св. Василија

Village Mrkonjici is on the east side of Popovo polje on the
route Trebinje-Ljubinje. In this village on December 28, 1610
holy father Basil of Ostrog was born. His birthname was Stojan, from mother Anastasija and father Petar Jovanovic. On St.
Basil of Tvrdos and Ostrog day, May 12, 1998, a church dedicated to him was opened in the village. The temple was constructed on the foundations of this holy man’s birth house and
it is located on the right side of the road from Trebinje. In the
last few years, a monastery complex has been built around
the church. On the left side of the road the church of St. Nicholas is located and that is where Basil was baptized. There is a
cemetery by the temple where his mother St. Ana rests.

Monastery of St. Basil of
Tvrdos and Ostrog in Mrkonjici
Село Мркоњићи налази се на источној страни Поповог поља
на путу Требиње – Љубиње. У овом селу се 28. децембра 1610.
године родио Свети отац Василије Острошки, крштеним
именом Стојан, од мајке Анастасије и оца Петра Јовановића.
На празник Светог Василија Тврдошког и Острошког
Чудотворца, 12. маја 1998. године у селу Мркоњићима у
Попову пољу освећен је храм посвећен Светом Василију.
Храм је подигнут на темељима родне куће великог божјег
угодника и налази се на десној страни пута када се долази
из правца Требиња. Посљедњих година око цркве је изграђен
и манастирски комплекс. На лијевој страни пута налази се
храм Св. Николаја у коме је светитељ крштен. Поред храма је
гробље у коме почива и Света Ана, мајка Светог Василија.
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Културно - историјски споменици и Дучићеви поклони граду

СПОМЕНИК ПЕТРУ II ПЕТРОВИЋУ ЊЕГОШУ
Споменик великом пјеснику је подигао Јован Дучић у присуству краљевог
изасланика 28. и 29. маја 1934. године на земљишту које је лично откупио од
католичке цркве. Споменик је дјело познатог вајара Томе Росандића, ученика
чувеног Ивана Мештровића и први је споменик у свијету подигнут Његошу
у част. Гранитни постамент изградио је београдски архитекта Драгиша
Брашован.
MONUMENT TO PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ

Cultural - historical monuments
and Ducic’s gift to his hometown
СПОМЕНИК ОСЛОБОДИОЦИМА

MONUMENT TO THE LIBERATORS

Споменик је подигнут на мјесту гдје је у Првом
свјетском рату објешено 77 мушкараца и
двије жене. Откривен је 5. августа 1938. године
поводом 20-годишњице ослобођења Требиња.
Споменик се састоји од једног изванредно
лијепо извајаног анђела немањићког стила,
који је израдио један страни мајстор по
цртежима Јована Дучића, стуба монолита
висине 4-5 метара и постамента на којем су
уклесани натписи. Дучићева идеја о побједи
добра над злом је представљена кроз лик
анђела који стоји са исуканим мачем, као чувар
мира и слободе Града, ногама притишће змију,
симбол зла, патње и ропства.

This monument was built in the place where
77 men and two women were hanged in World
War I. It was unveiled on August 5, 1938 on 20th
anniversary of the liberation of Trebinje. It consists of one remarkably beautiful statue of angel
in Nemanjic style, made by a foreign sculptor
according to Ducic’s sketches, one monolith pillar 4-5 meters tall and a compartment (pedestal
base) with carved inscriptions. Ducic’s idea about
good winning over evil is shown through the
angel character with a drawn sword, as a keeper
of peace and the freedom of the City, pressing
his feet against a snake – symbol of evil, slavery
and suffering.
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Monument to this great poet was constructed
thanks to Jovan Ducic, who bought the location from it from catholic church. It was unveiled on May 28/29, in the presence of king’s
ambassador. The monument was made by the
well-known sculptor Tomo Rosandic, who was
an apprentice of the famous Ivan Mestrovic.
This is the first monument honoring Njegos in
the world. Granite compartment was made by
Dragisa Brasovan, an architect from Belgrade.
ФИГУРА ЈЕЛЕНЕ АНЖУЈСКЕ НА ЗИДИНАМА СТАРОГ ГРАДА
Са идејом да грубе зидине старог града обогати медитеранским елементима Јован
Дучић је граду поклонио, између осталог и барокну фигуру краљице Јелене Анжујске
грациозног изгледа са круном на глави. На црној мермерној плочи пише: “У славу
Свете Јелене Анжујске, краљице српске, Стефана Уроша I супруге, а мајке краљева
Драгутина и Милутина. За побожну успомену на њене честе боравке у свом двору у
Требињу.” Краљица је представљена тако што симболично пружа руку којом је према
предању даривала народ у својим посјетама Требињу у којем је имала и двор. Рука
краљице Јелене Анжујске се данас чува у манастиру Тврдош.
STATUE OF HELEN OF ANJOU ON THE WALLS OF THE OLD TOWN
In order to soften the harsh walls of the Old town, Ducic donated a baroque statue of queen Helen of Anjou. She is presented graciously and with a crown on her head. Inscriptions on the black marble table say: ‘In the honor of He- lene of Anjou, Serbian queen,
wife of Stefan Uros I, mother of kings Dragutin and Milutin. To the God-loving memory of her frequent visits to her home in Trebinje.’
The statue of the queen is symbolically extending the hand with which, according to the legend, she gave presents to local people
during her visits to Trebinje, where she had a court. Queen’s hand is today kept monastery Tvrdoš in Trebinje.
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Јован Дучић је био чувени српски пјесник и дипломата рођен
17. фебруара 1871. године у Требињу. Током своје богате
дипломатске каријере живио је и радио у многим европским
и свјетским метрополама (Цариград, Софија, Рим. Атина,
Мадрид, Каиро, Букурешт..). Дучић је тешка срца напустио
свој завичај и отишао у “бијели свијет”, али му се увијек радо
враћао кад год је имао прилику. Волио је своје како он каже
“мило Требиње”, сањао и писао о њему, отуд се данас у Музеју
Херцеговине чува његова збирка пјесама, писама…
Он не само што је завјештао све што је имао своме граду,
него га је и у току свога живота, властитим средствима,
украшавао и урбанистички и духовно. Његова жеља је била
да у Требињу направи “мали цвијетни трг” те је једном
приликом бродом послао зимзелено растиње из Италије у
Требиње (данашњи Парк Јована Дучића). Такође бројни су и
други поклони граду попут фонтане Kупидона у градском
парку, фигура лавова на улазу у парк, споменика Петру II
Петровићу Његошу, споменика Ослободиоцима, капител
на стубу која се данас налази испред катедрале Блажене
Дјевице Марије… Дучићева колекција античких споменика
постављена је у Музеју Херцеговине 1996. године (70 фигура
од камене пластике из Италије). У Народној библиотеци
налази се Дучићева библиотека од 5.427 књига, рукописа
његових књижевних дијела, коресподенције, дипломатских
аката, дневника и личних предмета. Ту су углавном
публикације из прошлих времена и међу њима су многе
ријетке књиге које се не могу пронаћи ни у једној другој
библиотеци на просторима бивше Југославије.
Умро је 1943. године у САД. Прије своје смрти оставио је
тестамент у коме је исказао своју жељу да се изгради
…”красна православна црква у Требињу у стилу оне у Косовској
Грачаници и да се моје тело пренесе и сахрани у истој”.
На Благовијести 7. априла 2000. године остварила се
посљедња пјесникова жеља када су његови земни остаци
пренесени из САД и сахрањени у Требињу на брду Црквина
у Херцеговачкој Грачаници посвећеној “Благовијестима
Пресвете Богородице”.
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About Jovan Ducic

О Јовану Дучићу

Jovan Ducic was a famous Serbian poet and diplomat who was born in
Trebinje on 17th of February 1871. Throughout his rich carrier he lived in many
European and world cities such are Istanbul, Sofia, Athens, Madrid, Kairo,
Bucharest etc. He left his birthplace with a heavy heart, but he would always come back to it whenever he had a chance. He always loved his ‘dear
Trebinje’, as he used to say, he dreamt and wrote about it. Collection of his
poems and letters are kept in The Museum of Herzegovina. Not only did he
leave everything he had to his city, but he also used his own material funds
to decorate it in both urbanistic and spiritual ways during his lifetime. His wish
was to make a small ‘flower square’ so he sent evergreen plants from Italy by
ship (today’s Jovan Ducic Park). There are also numerous other gifts, such as
the fountain with statue of Cupid, statues of lions at the park entrance, monument of Petar II Petrović Njegoš, monument of Liberators, flower box which is
now located in front of Cathedral of the Blessed Virgin Mary… Ducic’s collection of ancient monuments was exhibited in The Museum of Herzegovina in
1996 (70 figures of stone plastic from Italy). National library has his collection
of 5427 books, manuscripts, correspondences, diplomacy acts and his
personal belongings. Those are mostly publications from the past times and
among them there are many rare books that cannot be found in any other
library in ex-Yu area. He died in 1943 in USA. Prior to his death he wrote a
testament which said ‘… a beautiful orthodox church is to be constructed,
which would resemble Gracanica in Kosovo, where my body would be
moved and buried.’ On the Annunciation on April 7, 2000 his last wish
came true. His remains were transported from USA to Trebinje and
they were buried on Crkvina hill, in Herzegovinian Gracanica, which
was dedicated to ‘The Annunciation to the Blessed Virgin Mary’.

Споменик познатом пјеснику и дипломати,
рођеном Требињцу Јовану Дучићу подигнут је 1997.
године. Смјештен је непосредно испред главног
улаза у Градски (Дучићев) парк, одмах преко пута
Споменика Петру II Петровићу Његошу, тако да
се овај трг назива и “Трг пјесника”.
The monument to the famous poet and diplomat
born in Trebinje was constructed in 1997. It
is located in front of the main city (Ducic’s)
park, right across the monument of Petar II
Petrovic Njegos, so this square is also called
Poet square.
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Перовића (Арсланагића) мост

Перовића (Арсланагића) мост је
најпознатији споменик из турског
периода у Требињу и има веома
значајно мјесто у балканској
архитектури XVI вијека. Мост је као
задужбину за свог погинулог сина
у борби са Млечанима изградио
Мехмед- паша Соколовић 1574. године,
за вријеме турске окупације. Када
су Турци 1687. године потиснути
из Херцег Новог, многе турске
породице су се из овог града
доселиле у Требиње. Међу њима је
био и извјесни Арслан-ага. Он је
добио посједе источно од Требиња:
на Зупцима, Нецвијећу и Јасену, те
право да наплаћује мостарину преко
моста на Требишњици. По њему се,
од тада, мост назива Арсланагића
мост. Изградњом хидроенергетског
система на Требишњици 1965.
године мост се нашао под водом
акумулационог језера. По захтјеву
Завода за заштиту споменика
културе мост је демонтиран и
пренесен низводно 1966. године
приликом пражњења акумулације.
Нова локација Перовића (Арсланагића)
моста је између насеља Градина (на
десној обали ријеке) и насеља Полице
(на лијевој обали).

Perovic (Arslanagic) bridge
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Perovic (Arslanagic) bridge is the most famous monument from the Ottoman period in Trebinje and has
a very important place in Balkan architecture of 16th
century. Mehmed-Pasha Sokolovic built the bridge
1574 in honor to his son who was killed in the battle with Venice. When Turks got pushed away from
Herceg Novi in 1687, many Turkish families moved
from this town to Trebinje. A certain individual named
Arslan-aga was among them. He was given land east
of Trebinje: Zupci, Necvijece and Jasen, and was also
put in charge of collecting fee people had to pay to
cross this bridge. Since that, this bridge was named
after him – Arslanagic (Arslan-aga) bridge. With the
construction of hydropower system on Trebisnjica
in 1965 the bridge got submerged under the newly
created reservoir lake. However, in 1966 the Institute
for Protection of Cultural Monuments requested the
bridge to be moved upstream to the new location –
between Gradina (right river bank) and Police (left).
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Ријека Требишњица

Water is one of the most important natural resources of
Eastern Herzegovina. Trebisnjica possesses a vast potential,
and it used to be the longest sinking river in Europe (98km).
It is precisely in Trebinje where its beauty takes a full form.
Because of its still flow, Trebisnjica is more than suitable for
sport activities. It is very clean and clear a has an abundance
of fish, so it is very convenient for diving and fishing. It is
home to some endemic species, such as ‘gaovica’ (species
of ray-finned fish) and famous olm (proteus), which lives in
underground river streams. There are also many popular
picnic places along Trebisnjica banks, the most famous being Studenac and Lastva. Trebisnjica streams flow through
Gatacko, Cernicko and Fatnicko karst fields, where they get
lost in underground pits and reappear south of Bileca as
Trebisnjica river. Its streams also appear as the source of
Ombla – a river in Dubrovnik, and the biggest part of them
goes through underground systems to Neretva. Banks of
Trebisnjica are intertwined with many bridges, and those
standing out with exceptional beauty are Stone bridge, Ivo
Andric bridge and Perovic (Arslanagic) bridge. In the past,
there were many wooden waterwheels alongside the river.
They were used for irrigation of cultivable land. Their replicas have been set recently so that visitors can feel the spirit
of the past times.

River Trebisnjica
Вода је један од најважнијих
природних ресурса на подручју
источне Херцеговине. Огроман
потенцијал пружа ријека Требишњица,
некада највећа понорница у Европи
(98 km), која својим најљепшим
дијелом протиче кроз сам град.
Ријека Требишњица, због мирног
тока, погодује одвијању спортских
дисциплина. Изузетна чистоћа и
бистрина су погодни за роњење, а
због великог рибљег богатства,
велика је атракција за риболовце. Дом
је и неких ендемских врста попут рибе
“гаовице” и надалеко чувене “човјечије
рибице” која настањује њене подземне
токове. Уз обале ријеке Требишњице

налазе се бројна излетишта
међу којима су најпопуларнија
“Студенац” и “Ластва”. Воде
Требишњице протичу кроз
Гатачко, Церничко и Фатничко
поље, гдје се у понорима губе и
поново извиру јужно од Билеће
под именом Требишњица. Воде
ријеке Требишњице се појављују
и као извор дубровачке ријеке
Омбле, а највећи дио отиче
подземним током у Неретву.
Обале Требишњице спаја велики
број мостова од којих се посебно
љепотом издвајају Камени мост,
мост Ива Андрића, те Перовића
(Арсланагића) мост.
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Некада су Требишњицу цијелом дужином
украшавала дрвена кола, тзв. долапи који
су служили за наводњавање земљишта.
Данас постојe репликe истих како би
посјетиоци могли уживати у духу прошлог
времена.

43

Ријека Сушица

Римски мост Вучија

Roman bridge Vucija

River Susica
Ријека Сушица је притока ријеке
Требишњице. Налази се на око 15
km источно од Требиња. Са својом
рибом богатом, смарагдном
водом, представља сјајну локацију
за љубитеље риболова и купања.
На ријеци се налази и историјски
локалитет, мистични Римски мост
Вучија као и купалишта и камп за
љубитеље природе.

Susica is a tributary of Trebišnjica.
It is about 15 km east of Trebinje.
With its emerald green water and
plenty of fish, it is very convenient for swimming and fishing.
There is also a mysterious Roman bridge Vucija on it, as well
as beaches and camping sites
for nature lovers.
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Мост Вучија се налази на ријеци
Сушици, на локацији некадашњег
римског пута који је водио од
Дубровника за Црну Гору. Сматра
се да је саграђен у XIII вијеку када и
оближње Врмске куле. Налази се између
двије стијене и спаја два стрма дијела
ријеке. Грађен је од тесаног камена,
а горњи лукови су од сиге. Насвођење
од сиге је састављено полукружним
луковима, што даје врло лијеп утисак и
уклапа га у околни природни амбијент.
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This bridge is on the river Susica, and
connects an old Roman road which lead
from Dubrovnik to Montenegero. It is believed it was built in 13th century together
with nearby Vrm towers. It is located
between two cliffs, connecting two steep
banks. It is made of a masonry stone
bridge, and upper arches are made of tuff.
Tuff layer is connected with half round
arches, which gives a very nice and fitting
look compared to the natural surrounding.

Парк природе Орјен

The area of nature park of massif of Orjen
belongs to Mediterranean biogeographic
region, and covers about 18.156 ha, with
many important habitats – pit caves (not
accessible to the public), forests, lawns,
mountain pastures and meadows. This
area is ideal for existence of important
species, such as bears, wolves, rock
partridge, and an attractive bird of prey –
snake eagle. It is also famous for ‘munika’ – evergreen species from the family
‘Pinaceae’, which can only be found in
Balkans. This massif is very convenient for
so called ‘active vacation’ – nature field
trips, hiking and mountaineering, as well
as for speleology activities (exploring of
caves and cave pits).

Nature park Orjen
Подручје парка природе масива Орјен припада медитеранско
биогеографској регији, а обухвата око 18. 156 хектара, гдје се
налази више хабитатних типова од европског значаја – јаме
(које нису отворене за јавност), шуме, травњаци, планински
пашњаци и ливаде. Ово подручје је идеално за опстанак
значајних врста, као што су медвјед, вук, јаребица камењарка
и атрактивна птица грабљивица – орао змијар. Иначе ово
подручје је познато и по томе што је на њему присутна и тзв.
“муника” (црногорична врста дрвета из породице “Пинацеае”)
која расте само на просторима Балкана. Подручје масива је
препознато као најатрактивније за тзв. “активан одмор” –
боравак у природи, hiking и планинарење, као и за спелеолошке
активности (истраживање јама и пећина).
4646

4747

Виноградарство

Records about Herzegovinian wines
can be found in Middle Ages, and first
shipment was exported across Trieste
to Europe in 1883. The quality of Herzegovinian wines was rewarded with many
medals on international wine festivals.
First gold medals were received in 1898
and 1900 in Vienna, in 1901 in Paris and
in 1903 in London. It is interesting that
Hungarian wine makers, famous for their
quality of wine, planted vineyards on 12
ha area and opened a wine cellar in Herzegovina. High quality wine from Lastva
called ‘Zilavka’ (sort of varietal wine) was
consumed on Habsburg court. Prior to
the beginning of WWI Hungarians sold
their vineyards and their cellar to Šćepo Vujicic, who continued the tradition
of making this finest wine. Throughout
the years wine making has become a
tradition for many families from Trebinje,
so this relatively small area has a great
number of wine makers and wine cellars.

Wine tradition
Записе о херцеговачким винима налазимо у средњем вијеку, а први контингент
извезен је преко Трста у Европу 1883. године. О квалитету херцеговачких вина
свједоче многе медаље које су им додјељиване на међународним изложбама
вина. Прве златне медаље додијељене су 1898. и 1900. у Бечу, 1901. у Паризу и
1903. године у Лондону. Карактеристичан податак за овај локалитет јесте
да су Мађари, као искусни виноградари, 1892. године подигли виноградарске
плантаже на 12 ha, а нешто касније и подрум вина. Ластванским вином
жилавка, изузетног квалитета, снабдијевао се хабзбуршки двор у Бечу. Пред
почетак Првог свјетског рата Мађари су своје винограде и подрум вина
продали Шћепу Вујичићу, који наставља традицију производње квалитетних
вина. Временом су узгој и прерада грожђа постале традиција за многе
требињске породице, тако да се на релативно малом простору налази велики
број винограда и винских подрума.
48

4949

Гастрономија

A great varierty of traditional meals from Herzegovina can be
found in restaurant menus, such as: roasted lamb or lamb under
a baking bell, potatoes under the bell, bread baked on a flat
stone under the bell, different sorts of home-made cheese
(fresh, smoaked, in oil), fritters, corn flour cooked with cream and
cheese, pie dishes, vegetable dishes, smoked ham, trout etc.

Gastronomy
На јеловницима ресторана
могу се наћи разноврсна
херцеговачка јела као што су:
јагњеће месо спремљено испод
сача и на ражњу, кромпир испод
сача, хљеб печен на каменој
плочи и испод сача, те сиреви:
торотан, округли просушени,
суви, шкрипавац, димљени, те
сир из уља; приганице, цицвара
са кајмаком, пура, лојаница,
каштрадина, пршут, поточна
пастрмка...
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Херцеговачка кућа

Градска тржница

Herzeg house
Продавница органске хране “Herzeg
House” налази се у центру Требиња,
поред туристичког инфо центра.
У продавници се нуде аутохтони
херцеговачки производи: сиреви,
пршут, мед, вина, чајеви, препарати
израђени на биљној бази (мелеми,
креме, етерична уља), те производи
од поврћа и воћа са овог поднебља…
Објекат је јединствен у граду из
разлога што се на малом простору
може пронаћи све оно најбоље што
ово поднебље нуди.
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Organic food store ‘Herzeg House’ is
located in the center of Trebinje, near
Tourist Info Center. Here you can find authentic Herzegovinian products: cheese,
prosciutto, honey, wine, tea, medical herb
products (balms, creams, etheric oils),
and products made of fruit and vegetables grown in this area. This object is
unique because you can find all the best
this area offers in one small place.

Trebinje city market
Градска тржница у Требињу је
објекат у којем можете пазарити
најквалитетније производе које
Херцеговина нуди. Налази се на
Тргу слободе у самом центру
града. Објекат је својеврсна
допуна понуде надалеко познате
Требињске зелене пијаце. Нуди
читав низ сухомеснатих и
млијечних производа, мед и
производе од меда, и разне врсте
ријечне и морске рибе и разне
напитке.
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Тhe city market of Trebinje is a place
where you can buy best quality products
produced in Herzegovina. It is situated on
the Square of Freedom in the very center
of Trebinje. It is a certain addition to the
famous Green market of Trebinje.
It offers whole spectre of dried meat
products, diary products, honey and
honey products, all sorts of river and sea
fish as well as the various local beverages
such as Herzegovinian grappa with herbs
etc.

Град Сунца

City of Sun

Град Сунца се налази 6 km западно од
Требиња. На површини од 8 ha налазе се:
Аква парк, Дино парк, Бијели Град, Сунчана
играоница, луксузни хотел „СЛ Панорама“,
Wellness & Spa центар „Галија“ и Спортско
рекреативни центар „СЛ Олимп“. Град
Сунца представља јединствен туристички
комплекс у региону. Требињски „Аква парк
Сунчана Врела” је дио адреналинског садржаја
комплекса Град Сунца и заједно са „Дино
парком” заузима простор од 8 ha. Базени
„Омладинско”, “Родитељско” и „Дјечије језеро”,
„Велики базен”, као и 6 великих тобогана су
ту да пруже адреналинску забаву гостима,
док су 6 мањих и блажих тобогана за дјецу
направљени за осмјехе најмлађих. „Бијели
Град” је јединствен концепт града у граду
са 160 апартмана и неколико ресторана са
различитом гастро понудом. Архитектура
и садржаји „Бијелог Града” имају обрисе
свих култура које су гравитирале на овим
просторима. Спортско – рекреативни
центар „Сл Олимп” чине 2 кошаркашка
терена, затворени базен прилагођен
школи пливања, 3 одбојкашка терена, 2
тениска терена и мултифункционална
велика спортска дворана површине 1200 m².
Wellness & Spa центар „Галија” је објекат у
облику брода предвиђен за пружање услуга
врхунског квалитета за љепоту и здравље.
На источном дијелу Града Сунца простире
се„ Дино парк” са 14 реплика најстаријих
познатих становника наше планете –
диносауруса. Поред тога, он посједује и
реплике слона, жирафе, џиновских змија,
2 отворене играонице са различитим
реквизитима, тобоганима, пењалицама,
као и „Сунчану играоницу”, гдје дјеца могу
наставити своју забаву и игру.
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City of Sun is situated 6 km west from
Trebinje. It ocupies area of 800.000 m2
and represents unique touristic complex in
the region. Its visitors can enjoy in waters
of the Aqua Park. There is also Dino Park
and Sunny playground for younger visitors.
Visitors shouldn’t miss the ‘Bijeli Grad’,
luxurious ‘SL Panorama’ hotel, Wellness
& Spa center ‘Galija’ and Sport & recreational center ‘Sl Olimp’. Trebinje Aqua Park
‘Sunčana Vrela’ represents an adrenaline
part of the ‘Grad Sunca’ complex which,
together with ‘Dino Park’, lies on the area
of 8 hectares. The pools called ‘Youth
Lake’, ‘Parental Lake’ and ‘Children’s Lake’
and ‘Great Pool’ alongside ‘Black Hole
Slide’, ‘Free Fall Slide’, ‘Big Twister Slides’
1 and 2, ‘Rafting Slides’ 1 and 2, offer
adrenaline fun to guests. The ‘Kids Slides’
(six gentle slides) are made for a happy
smile on youngest visitors’ faces. ‘Bijeli
Grad’ is a unique concept of a town within
a town having 160 apartments and a few
restaurants with different gastro offers. The
architecture and the variety of facilities

supposed to provide the highest service
quality for beauty and health. In the east
part of the ‘Grad Sunca’ there is a ‘Dino
Park’ with 14 replicas of the most famous
inhabitants of our planet – dinosaurs.
There are also replicas of an elephant,
giraffe, gigantic snakes , 2 outdoor playgrounds with different requisites: slides,
ladders and a ‘Sunčana igraonica’ as well
where children can be amused with more
fun.

of the ‘Bijeli Grad’ have the contours of
all the cultures that were present in this
area. Sport – recreational center ‘SL Olimp’
- The contents of sports and recreation
center are comprised of two basketball
grounds, indoor pool suitable for school of
swimming, two volleyball courts , two tennis courts and large multifunctional sports
hall of 1200 m2. Wellness & Spa center
‘Galley’ is an object in the shape of a ship
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