
 
29.03.2019. 
Требиње и Краљево заједно чувају традицију 
 

Дугогодишњи пријатељ града Краљева, Ансамбл националних игара „Јован 
Дучић“ из Требиња, и ове године је посетио наш град на путу ка великој смотри 
ветерана фолклора „Ушће 2019“. 

Госте је примио градоначелник Краљева др Предраг Терзић, са помоћником 
градоначелника за културне манифестације и сарадњу са партнерским градовима 
Сретеном Јовановићем и директорком Дома културе „Студеница“ из Ушћа Мирком 
Стојановић.  

„Овај ансамбл настоји да сачува српску традицију на подручју Херцеговине 
и управо из тог разлога и жеље за успостављањем сарадње са Краљевом, они ове 
године поново долазе у наш град. Желим да им захвалим на томе што разумеју 
значај успостављања добрих, братских односа са градовима и општинама у Србији, 
што проналазе начин да, и у овим тешким временима, сарадњу подигну на виши 
ниво. Очекујем да ћемо у наредним годинама имати одличне односе и да ћемо 
заједно организовати и концерте и друге видове срадање између градова и општина 
у Србији и Републици Српској“, поручио је градоначелник Краљева др Предраг 
Терзић.  

Директор Ансамбла Небојша Ратковић jе захвалио представницима града 
Краљева на гостопримству и истакао да им сарадња између Краљева и Требиња 
много значи.  

„Ово је пета година да гостујемо код своје браће у Краљеву односно Ушћу и 
они су нама драги гости сваке године. Много значи развијање традиције и културе 
нашег народа. Све што имамо од садржаја презентујемо једни другима јер ми смо 
један народ и никад се не раздвајамо“, рекао је Ратковић.  

„Срећан сам што успевамо да превазиђемо неке границе и, практично, ми 
данас немамо границе када се говори о култури и о спорту, надамо се да ће се то 
проширити и на економију“, изјавио је помоћник градоначелника Сретен Јовановић. 
„Њихов репертоар је чистији кад се говори о етносу и изворном стваралаштву и због 
тога наша рука увек мора да буде испружена ка њима. Ови сусрети више нису само 
питање културе, него и туризма, упознавање са људима, нашим крајем и обичајима“, 
рекао је Јовановић и посебно захвалио на дивном гесту петнаест чланова Ансамбла, 
који су имали жељу да добровољно дају крв у Краљеву, али, нажалост, наши закони 
не омогућавају страним држављанима да то чине.  

Директорка Дома културе „Студеница“ Мирка Стојановић је изразила 
задовољство због ове сарадње и најавила Пете сусрете ветерана фолклорних 
ансамбала „Ушће 2019“. Уз напомену да је улаз бесплатан, позвала је све који 
поштују њихову борбу да очувају народну традицију да им се, у суботу, 30. марта, 
придруже у Ушћу.  

 
 


