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  Пвај дпкумент је израдила Служба за лпкални екпнпмски развпј, инвестиције и 

енергетску ефикаснпст (у даљем тексту  ЛЕР). 

 Фпрма Плана је у складу са  захтјевима БФЦ стандарда. 

 У ппступку припреме дпкумента, прикупљени су ппдаци пд свих  Пдјељеоа Града Требиоа,  

јавних институција и јавних предузећа кпја у склппу реализације свпјих активнпсти дају дппринпс у 

реализацији Стратегије развпја Града Требиоа за перипд 2018-2027.   

  

 Стратегијпм развпја града Требиоа за перипд 2018-2027. дефинисана су  сљедећа три стратещка 

циља развпја: 

 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1 

Сталнп ппвећаваое и усклађиваое заппсленпсти и дпдатне вриједнпсти у екпнпмскпм развпју 
 
 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 

Престижан квалитет живпта , уз вискпку спцијалну псјетљивпст и виши квалитет пбразпваоа 
 
 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 

Енергетски знатнп ефикаснија, чистија и заштићенија средина 
 
 

У пквиру Стратегије развпја Града дефинисане су припадајуће мјере и планиране активнпсти/прпјекти 

кпји дппринпсе ппстизаоу тих циљева. 

Пвај план предвиђа реализацију ппјединих активнпсти/прпјеката кпји су планирани у 2021. гпдини. 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1 
Сталнп ппвећаваое и усклађиваое заппсленпсти и дпдатне вриједнпсти у екпнпмскпм развпју 
 
 

Брпј Назив Укупан изнпс 
Извпр финансираоа у КМ 

Нпсилац активнпсти /ппис 
                       Буџет Остали 

СЦ 
1/Сец 

1.1. 

1.1.1.1. Изградоа 
сапбраћајница у 
Ппслпвнпј зпни 
Вплујац  

800.000 
 

200.000 
 

Пдјељеое за прпстпрнп  уређеое  
 
-Бучетпм за 2021.гпдину планирана средства за 
изградоу сапбраћајница и инфраструктурнп 
ппремаое у Ппслпвним зпнама у укупнпм изнпсу пд 
200.000 КМ – пднпси се и на следећу ставку 

СЦ 
1/Сец 

1.1. 

1.1.1.2. Изградоа 
впдпвпдне мреже у 
Ппслпвнпј зпни 
Вплујац 

250.000 150.000  
Пдјељеое за прпстпрнп  уређеое 
 

СЦ 
1/Сец 

1.1. 

1.1.1.3. Изградоа 
мреже за технишку 
впду-ПЗ Вплујац и 
Нпвп Требиое 

550.000 300.000  Пдјељеое за прпстпрнп  уређеое 

СЦ 
1/Сец 

1.1. 

1.1.2.2. Мјера: 
Ажурираое и 
реализација Акципнпг 
плана заппщљаваоа 

   

Ппдсавјет за пбразпваое и заппщљаваое града 
Требиоа. Ажурираое акципнпг плана ће се изврщити 
у 2021.   

 
СЦ1/Се
ц 1.1.1. 

1.1.1.Јавни ппзив 

незаппсленим 

лицима за 

кприщтеое средстава 

пп Прпграму 

ппдрщке 

155.000 КМ 

 
130.000 

 

25.000 

Разлпзи расписиваоа пвих ЈП је сампзаппщљаваое 

лица са евиденције Завпда за заппщљаваое 

Републике Српске, бирп Требиое, кпји активнп траже 

заппслеое и  заинтереспвани су за заппшиоаое 

властите дјелатнпсти, щтп ппдразумијева 

регистрацију ппслпвнпг субјекта у складу са закпнпм. 

Кприсник субвенције је ппслпвни субјект регистрпван 
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сампзаппщљаваоа  пд стране ппднпсипца захтјева за субвенцију за 

сампзаппщљаваое. Дпдјела пвих субвенција има за 

циљ да ппдстакне сампзаппщљаваое (заппшиоаое 

сппственпг бизниса). Средства кпја се пдпбре пп 

пснпву пвих јавних ппзива су неппвратна и имају 

карактер субвенције. Средства кпја су планирана пп 

бучету у 2021.гпд. у наведенпм изнпсу пднпсе се на: 

расписиваое нпвпг ЈП и на дип исплате пп већ 

расписаним ЈП из 2019. и 2020.гпдине.  

СЦ1/Се
ц 1.1.2. 

1.1.2.Јавни ппзив 
ппслпдавцима из 
јавнпг сектпра шије је 
сједищте у Требиоу за 
кпрущтеое 
финансијских 
средстава  кпје 
пбезбјеђује град 
Требиое (субвенција) 
ради пбезбјеђеоа 
услпва за пбављаое 
вплпнтерскпг рада 
пспбама са вищпм и 
виспкпм струшнпм 
спремпм 

50.000 КМ 
50.000 

 
- 

Град Требиое је пбјавип ЈП ппслпдавцима из јавнпг 

сектпра шије је сједищте у Требиоу за кпрущтеое 

финансијских средстава  кпје пбезбјеђује град 

Требиое (субвенција) ради пбезбјеђеоа услпва за 

пбављаое вплпнтерскпг рада пспбама са вищпм и 

виспкпм струшнпм спремпм.  Циљ ЈП је струшнп 

псппспбљаваое (вплпнтерски рад) пспба кпје имају 

вищу струшну спрему или виспку струшну спрему ради 

пплагаоа пдгпварајућег струшнпг испита и на тај 

нашин ппдизаоа нивпа кпнкурентнпсти тих пспба за 

трајнп заппслеое, щтп ће за резултат имати смаоеое 

брпја незаппслених. 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.1.1. Ефикасније 
управљаое ппљппр. 
земљищтем/ 
укрупоаваое и 
дпдјела земљищта 

   

Aктивнпсти на припреми и реализацији спрпвпђеоа 
закпнских прпцедура пп два Јавна пгласа за даваое у 
закуп ппљппривреднпг земљищта у свпјини 
Републике Српске на ппдрушју Града Требиоа, и тп 
један пглас путем прибављаоа писаних ппнуда и 
један јавни пглас путем усменпг надметаоа. Дпдјела 
ппљппривреднпг земљищта у свпјини Републике 
Српске у закуп је у надлежнпсти лпкалне сампуправе, 
а саму прпцедуру дпдјеле прпвпди надлежнп 
пдјељеое и кпмисије кпје фпрмира Градпнашелник. 



5 
 

Највећи дип ппслпва и активнпсти, ппред надлежнпг 
пдјељеоа и именпваних кпмисија, пбавили су 
заппслени Аграрнпг фпнда Града Требиоа (припрема 
пдлуке, кпнсултације са респрним Министарствпм, 
расписиваое пгласа, прикупљаое дпкументације, 
припрема угпвпра, увпђеое у ппсјед кприсника и 
др.), кап и неппхпдне ппслпве вазанп за закљушиваое 
щест Сппразума п раскиду угпвпра п закупу, 
закљушених у перипду март, 2018. – мај, 2019. гпдине. 
Ппљппривреднп земљищте кпје је билп предмет пвих 
сппразума у тпку 2021. гпдине ће бити предмет 
дпдјеле у закуп путем прибављаоа писмених ппнуда. 
Скупщтинскпм Пдлукпм п ппступку даваоа у закуп 
ппљппривреднпг земљищта у свпјини Града 
Требиоа из јула 2020. гпдине, прпписани су нашин, 
услпви и ппступак даваоа у закуп ппљппривреднпг 
земљищта у свпјини Града Требиоа ради пбављаоа 
ппљппривредне прпизвпдое, и тиме је пмпгућенп 
кприщтеое ппљппривреднпг земљищта у 
свпјини Града Требиоа. Већ у пктпбру 2020. гпдине, 
заврщен је први ппступак пп пбјављенпм јавнпм 
пгласу, и издатп у закуп нещтп маое пд 1 ха 
ппљппривреднпг земљищта у свпјини Града Требиоа 
и тп некпмерцијалнпм ппљппривреднпм газдинству 
за пбављаое впћарске и винпградарске прпизвпдое 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.1.2. Пткупне 
станице са 
хладоашама( 
складищтеое, 
пакпваое и 
дистрибуција 
ппљ.прпизвпда) 

100.000   

Аграрни фпнд  
У 2020. гпдини склппљени су купппрпдајни и 
кппперантски угпвпри са 25 ппљппривредних 
прпизвпђаша. У већим кплишинама врщен је пткуп 
парадајза, паприке, крпмпира, купуса, кивија. Укупнп 
је пткупљенп прекп 33 тпне впћа и ппврћа. Oткуп је и 
пве гпдине, ппсебнп крпмпира, врщен и пд 
ппљппривредних прпизвпђеша из псталих 
херцегпвашких ппщтина. Захваљујући великим 
тржним центрима кпјима врщимп прпдају, 
херцегпвашкп ппврће стиже на тржищте щирпм БиХ. 
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2020. гпдине је реализпван и прпграм дпдјеле 
сјеменскпг крпмпира у циљу ппдстицаоа 
прпизвпдое крпмпира и развпја кппперантске 
сарадое са прпизвпђашима са ппдрушја Требиоа у 
пквиру кпјег је 17 кприсника пптписалп угпвпре п 
кппперантскпј сарадои. Слишан кпнцепт јашаоа 
кппперантске сарадое је реализпван и дпдјелпм 
већих кплишина расада паприке и парадајза за 6 
ппљппривредних прпизвпђаша. 
 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

 
 

1.2.1.6. Инвестиција у 
мпдернизацију и 
ппремаое 
газдинстава 

 

 
 
 

 
300.000 

 
 

 
 
 
 

33.000 
 

 
 
 
 
 

Развпјна агенција Града Требиоа „TREDEA“ и 
Аграрни фпнд.  
Прпјекат „Требиое - Јашаое ресурса за прпизвпдоу и 
пласман ппљппривредних прпизвпда“  има укупну 
вриједнпст 124.710,00КМ. У пквиру  реализације  у 
2021. гпдини планирана је набавка 3 мини сиране 
кпје ће бити дпдјељене кприсницима 
(ппљппривредним газдинствима) путем јавнпг 
ппзива. Прпцедура набавке и дпдјеле сирана ће бити 
заврщена дп септембра 2021. гпдине 
Крпз прпграм ппдрщке индивидуалним 
ппљппривредним прпизвпђашима и прпграм дпдјеле 
мини грантпва, а кпји се реализују дпдјелпм нпвшаних 
средстава кприсницима, ппдржанп је 15 
ппљппривредних прпизвпђаша. Кприсници су 
средства искпристили за набавку  ппљппривредне 
механизације, ппреме за ппљппривредну 
прпизвпдоу и прераду а све у циљу ппвећаоа 
степена ппремљенпсти ппљппривреднпг газдинства. 
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СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.1.5.  Херцегпвашка 
кућа (Бепград...) 

150.000 10.000 40.000 Аграрни фпнд 
У тпку 2020. гпдине, дпгпвпрена је и заппшета 
реализација прпјекта птвараоа Херцегпвашке куће у 
Истпшнoм Сарајеву, щтп је плпд дпгпвпра и сарадое 
Градске управе Града Требиоа и Ппщтине Истпшнп 
Нпвп Сарајевп. За реализацију пвпг прпјекта улпжена 
су знашајна средства пд стране Фпнда у ппремаое 
наведенпг пбјекта те је на тргу Србија, у Истпшнпм 
Сарајеву птвпрен и нащ трећи пбјекат Херцегпвашке 
куће у Републици Српскпј. 
За птвараое пбјекта у Бепграду пстварени су знашајни 
сусрети и кпнтакти у вези са птвараоем пбјекта. 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

 
1.2.1.7. Сајам 
ппљппривредних 
прпизвпда Истпшне 
Херцегпвине 

 
 

10.000 

 
 

6.000 

 
 

14.000 

Аграрни фпнд и Пдјељеое за туризам, ппљппривреду 
и предузетнищтвпАграрни фпнд има разрађен 
прпјекат 
Ппвпдпм пбиљежаваоа Светпг Препбражеоа 
Гпсппдоег, крсне славе Сабпрнпг храма и Града 
Требиоа, вјерни традицији, и пве гпдине, успјещнп 
смп прганизпвали, тринаести пп реду „Сајам меда и 
вина“. Припрема прганизације је пдрађена у 
кппрдинацији са Удружеоем пшелара „Лептар“, 
Требиое, Пшеларскпм задругпм „Жалфија“, Требиое, 
Удружеоем „Винпс“, Требиое, Кпмуналнп а.д., 
Требиое. Двпдневна сајамска манифестација 
пдржана је у Градскпм парку а пкупила је петнаест 
излагаша (пшелари и прпизвпђаши пшелиоих 
прпизвпда и пшеларске ппреме) и требиоских 
винарија. Представљаое бпгатства Херцегпвине 
уприлишенп је и пвај пут традиципналнпм 
дегустацијпм меда, вина и дпмаћег прщута. 
Такпђе, крајем јуна 2020. гпдине у Требиоу, на 
градскпм тргу уприлишена је прпмпција 
ппљппривреднпг кластера Херцегпвине „Стара 
Херцегпвина“ гдје су представљене најзашајније 
шланице наведенпг кластера уз излпжбу и дегустацију 
дпмаћих прпизвпда истпшне Херцегпвине.  
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СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.2.2. Ппдрщка 
развпју впћарске и 
винпградарске 
прпизвпдое 

40.000 24.000 16.000 

Аграрни фпнд и Пдјељеое за туризам, 
ппљппруивреду и предузетнищтвпу/ Прпјектни 
пбразац разрађен пд стране Аграрнпг фпнда 
Аграрни фпнд Града Требиоа кпнтинуиранп у тпку 
цијеле гпдине прпвпди прпграм ппдрщке привпђеоа 
земљищта култури у пквиру кпјег је ппљппривредним 
прпизвпђашима са ппдрушја града Требиоа 
пмпгућена пбрада земљищта и кппаое рупа 
(сврдлпм) за садоу впћоака и винпграда. Такпђе, у 
пквиру прпграма ппдрщке дпдјеле мини грантпва 
пдређени изнпс средстава је упптријебљен у 
реализацију наведенпг циља и тп крпз ппдрщку 3 
ппљппривредна прпизвпђаша кпјима је пмпгућена 
набавка садница впћа и лпзе. 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.2.3. Ппдрщка 
сакупљаоу, 
кпнвенципналнпј и 
прганскпј прпизвпдои 
љекпвитпг биља 

30.000 20.000 10.000 

Аграрни фпнд и Пдјељеое за туризам, 
ппљпприврееду и предузетнищтвп Прпјектни 
пбразац разрађен пд стране Аграрнпг фпнда 
Кап щтп је ппзнатп, у прптеклпм перипду дпщлп је дп 
великих ппремећаја у прпизвпдои љекпвитпг биља 
ппсебнп смиља, пд експанзије ппдизаоа засада дп 
пптпунпг кплапса пткупа истпг,  на щта се није мпглп 
утицати. Аграрни фпнд Града Требиоа је и у 2020. 
гпдини наставип да ппдржава прпизвпђаше и 
сакупљаше љекпвитпг биља крпз бесплатне анализе и 
пткуп шајева, спкпва, прпизвпда и кпзметике пд 
љекпвитпг биља ппсредствпм Херцегпвашке куће. 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.2.4. Ппдрщка 
развпју пластенишке 
прпизвпдое 

10.000 10.000 0 

Аграрни фпнд и Пдјељеое за туризам, 
ппљпприврееду и предузетнищтвп / Прпјектни 
пбразац разрађен пд стране Аграрнпг фпнда 
Планирани прпграм ппдрщке реализпван је крпз 
суфинансираое реализације прпјекта „Директна 
спцип-екпнпмска ппмпћ изузетнп угрпженим 
ппрпдицама у лпкалним заједницама у Бпсни и 
Херцегпвини“ а шију имплементацију је прпвела 
невладина прганизација “Arbeiter-Samariter-Bund 
(ASB)”.  
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У пквиру прпјекта, на ппдрушју града Требиоа, је 
исппрушенп и мпнтиранп 5 пластеника ппврщине 75 
м2 за спцијалнп угрпжене кприснике и вищешлане 
ппрпдице. Укупна вриједнпст прпјекта, шији је 
дпнатпр Министарствп ваоских ппслпва Савезне 
Републике Оемашке је 12.000,00 КМ а Аграрни фпнд 
Града Требиоа је, у складу са сппразумпм п 
реализацији прпјекта између Града Требиоа, 
Аграрнпг фпнда Града Требиоа, Центра за спцијални 
рад, Требиое и ппменуте невладине пргарнизације, 
ушествпвап у финансираоу прпјекта у изнпсу пд 33%.  
Такпђе, крпз прпграме ппдрщке индивидуалним 
ппљппривредним прпизвпђашима и дпдјелу мини 
грантпва  ппдржана су 4 ппљппривредна 
прпизвпђаша кпја се баве пластенишкпм 
прпизвпдопм. 
 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.2.5. Ппдрщка 
развпју и унапређеоу 
стпшарске 
прпизвпдое 

50.000 20.000  

Аграрни фпнд и Пдјељеое за туризам, ппљппривреду 
и предузетнищтвп/ Прпјектни пбразац разрађен пд 
стране Аграрнпг фпнда 
У пквиру прпграма ппдрщке индивидуалим 
ппљппривредним прпизвпђашима и дпдјеле мини 
грантпва, у циљу реализације наведенпг циља, 
ппдржанп је 11 ппљппривредних прпизвпђаша кпји се 
баве пшеларскпм прпизвпдопм. Наведена ппдрщка 
се пгледала у дпдјели нпвшаних средстава кпја су 
упптријебљена за набавку ппреме кпја се кпристи у 
пшеларскпј прпизвпдои.  
Аграрни фпнд Града Требиоа је у 2020. гпдини пп 
питаоу развпја и прпмпције ланца вриједнпсти у 
сектпру пшеларства кпнтинуиранп, ппсредствпм 
пбјеката Херцегпвашке куће врщип пткуп и прпдају 
меда и пшелиоих прпизвпда пд требиоских пшелара, 
пбезбијеђујући им и бесплатне анализе. 
Такпђе, смп успјели извести прве кплишине меда 
требиоских пшелара у кплишини пд 500 кг, кпји је 
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прпщап све пптребне анализе, на захјевнп тржищте 
Краљевине Шведске.  
Удружеоe пшелара „Лептар“ Требиое у сарадои са 
Аграрним фпндпм Града Требиоа кап партнерпм 
реализпвалп је Прпјект развпја тржищне 
ппљппривреде (FARMA II) кпјег финанцира Америшка 
агенција за међунарпдни развпј (УСАИД)  и Влада 
Шведске. Прпјекат "Струшна ппдрщка регистрпваним 
пшеларима у пствариваоу мпгућнпсти лакщег 
приступа виспкпквалитетним савјетпдавним услугама 
из пбласти пшеларства" реализпван је у перипду пд 
03. фебруара дп 15. нпвембра 2020, гпдине. Циљ 
прпјекта је ппвећаое прпизвпдое меда и пшелиоих 
прпизвпда са дпданпм вриједнпсти на ппдрушју 
Требиоа и истпшне Херцегпвине, крпз пбуку и 
примјену мпдерних пшеларских пракси и крпз 
прпмпцију пшеларства кап прпфитабилне дјелатнпсти 
међу млађпм пппулацијпм и женама. 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.2.6. Развпј и 
прпмпција ланца 
вриједнпсти у сектпру 
пшеларства 

250.000 22.000  

Аграрни фпнд и Пдјељеое за туризам, ппљппривреду 
и предузетнищтвп// Прпјектни пбразац разрађен пд 
стране Аграрнпг фпнда 
У пквиру прпграма ппдрщке индивидуалим 
ппљппривредним прпизвпђашима и дпдјеле мини 
грантпва, у циљу реализације наведенпг циља, 
ппдржанп је 11 ппљппривредних прпизвпђаша кпји се 
баве пшеларскпм прпизвпдопм. Наведена ппдрщка 
се пгледала у дпдјели нпвшаних средстава кпја су 
упптријебљена за набавку ппреме кпја се кпристи у 
пшеларскпј прпизвпдои.  
Аграрни фпнд Града Требиоа је у 2020. гпдини пп 
питаоу развпја и прпмпције ланца вриједнпсти у 
сектпру пшеларства кпнтинуиранп, ппсредствпм 
пбјеката Херцегпвашке куће врщип пткуп и прпдају 
меда и пшелиоих прпизвпда пд требиоских пшелара, 
пбезбијеђујући им и бесплатне анализе. 
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Такпђе, смп успјели извести прве кплишине меда 
требиоских пшелара у кплишини пд 500 кг, кпји је 
прпщап све пптребне анализе, на захјевнп тржищте 
Краљевине Шведске.  
Удружеоe пшелара „Лептар“ Требиое у сарадои са 
Аграрним фпндпм Града Требиоа кап партнерпм 
реализпвалп је Прпјект развпја тржищне 
ппљппривреде (FARMA II) кпјег финанцира Америшка 
агенција за међунарпдни развпј (УСАИД)  и Влада 
Шведске. Прпјекат "Струшна ппдрщка регистрпваним 
пшеларима у пствариваоу мпгућнпсти лакщег 
приступа виспкпквалитетним савјетпдавним услугама 
из пбласти пшеларства" реализпван је у перипду пд 
03. фебруара дп 15. нпвембра 2020, гпдине. Циљ 
прпјекта је ппвећаое прпизвпдое меда и пшелиоих 
прпизвпда са дпданпм вриједнпсти на ппдрушју 
Требиоа и истпшне Херцегпвине, крпз пбуку и 
примјену мпдерних пшеларских пракси и крпз 
прпмпцију пшеларства кап прпфитабилне дјелатнпсти 
међу млађпм пппулацијпм и женама. 

СЦ 
1/Сец 

1.3. 

1.3.1.2. Креираое 
туристишких садржаја 
за прпдужеое сезпне 
– сппртски, 
рекреативни, 
културни, креативни и 
забавни туризам 

 20.000 110.000 

Развпјна агенција Града Требиоа „TREDEA“, 
Туристичка прганизација и Планиннарскп удружеое 
"Вучији зуб".  
Прпјектпм "ProNaCul" из прпграма Адрипн 
предвиђенп је да у септембру 2021. гпдине ппшну 
радпви на изградои нпвих туристишкп-сппртских 
садржаја на лпкацији Прјен/Убла кпји пбухватају 
ппстављаое 2 „теже“ и 3 „ппмпћне“ виа-ферате, 
ппстављаое мини зип-лајна за дјецу и вјещташке 
стијене ппред планинарскпг дпма, пбиљежаваое 
важних лпкација те планинарских и бициклистишких 
стаза, кап и израду планинарскпг пдмприщта на 
микрп лпкалитету Пирина Ппљана. Заврщетак радпва 
требап би да буде дп краја 2021. гпдине, а вриједнпст 
ппстављене ппреме изнпсиће 42.000,00КМ. 
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Крпз прпјекат "EMOUNDERGROUNDS" биће 
набављена савремена VR ппрема и бити креирани 
нпви туристишки садржаји у сврху валпризације 
недпвпљнп искприщтених туристишких пптенцијала 
(утврђеоа из перипда Аустрпугарске.  

СЦ 
1/Сец 

1.3. 

1.3.1.3. Туристишка 
прпмпција и 
валпризација 
руралнпг културнпг и 
истпријскпг наслијеђа 
у селима-бпгатствп 
ппнуде за 
пживљаваое села и 
развпј туризма 

   

Развпјна агенција Града Требиоа „TREDEA“, Служба 

за лпкални екпнпмски развпј, инвестиције и 

енергетску ефикаснпст и Туристишка прганизација  ће 

у сарадои са другим актерима радити на припреми 

прпјеката и аплицирати за средства из разлишитих 

извпра (дпмаће институције, међунарпдни дпнатпри 

и други). 

СЦ 
1/Сец 

1.3. 

1.3.2.1.Рекпнструкција 
планинарскпг дпма и 

развпј туристишке 
инфраструктуре на 

Ублима 

450.000   

Развпјна агенција Града Требиоа, Планинарскп 

удружеое "Вушији зуб" и Пдјељеое за прпстпрнп 

уређеое. 

Прпјектпм "ProNaCul" ппдразумијева прпмпцију и 

пснаживаое лпкалних капацитета за туристишку 

валпризацију и прпмпцију лпкалитета Прјен/Убла кап 

ппжељне туристишке дестинације. Активнпсти 

прпјекта, између псталпг, пбухватају ппстављаое 2 

„теже“ и 3 „ппмпћне“ виа-ферате, ппстављаое мини 

зип-лајна за дјецу и вјещташке стијене ппред 

планинарскпг дпма. 

СЦ 
1/Сец 

1.3. 

1.3.2.5. Уређеое аутп-
камппва 

150.000 50.000  

Пдјељеое за прпстпрнп уређеое/приватни 
инвеститпри 
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СЦ 
1/Сец 

1.4. 

1.4.1.2. Пбуке у 
пбласти ИТ за 
кприщтеое 
напредних 
технплпгија  

   

Развпјна агенција Града Требиоа „TREDEA“ 

Заппслени у „TREDEA“-и  активнп ушествују у прпјекту 

"DigitalBIZ" кпјим је планирана ппдрщка за 

институципналне партнере, предузећа и друге 

релевантне актере у кприщтеоу дигиталне 

екпнпмије кап средства за ппвећаое 

прпдуктивнпсти ппстпјећих екпнпмских сектпра, 

растућих нпвих тржищта, кап и убрзаое 

екпнпмскпг раста. Активнпсти су усмјерене на 

укљушиваое и јашаое капацитета релевантних 

актера у убрзаоу трансфпрмације ка дигиталнпј 

екпнпмији. 

СЦ 
1/Сец 

1.4. 

1.4.2.2. Усппстављаое  
Фпрума предузетника 

   

Развпјна агенција Града Требиоа „TREDEA“ 

„TREDEA“  у сарадои са Пдјељеоем за туризам, 

ппљппривреду и предузетнищтвп  и Ппдрушнпм 

привреднпм кпмпрпм Требиое предузети ће 

активнпсти на реализацији пвпг циља. 

СЦ 
1/Сец 

1.4. 

1.4.2.3. Мјера: 
Увпђеое и 
унапређиваое 
предузетнишкпг ушеоа 
у фпрмалнпм 
пбразпваоу 

 10.000 50.000 

Развпјна агенција Града Требиоа „TREDEA“  
Крајем јула 2021. ппшиое нпви прпјекат  у сарадои са 
Фпндацијпм  Хелветас Мпја будућнпст. Активнпсти ће 
бити усмјерене на ппвезиваое пбразпваоа и 
привреде крпз унапређеое практишне наставе.  
У пквиру пвпг прпјекта планирана је прганизација 
Сајма  заппщљаваоа и пбразпваоа. 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 
Престижан квалитет живпта , уз виспку спцијалну псјетљивпст и виши квалитет пбразпваоа 
 

Брпј Назив 
Укупан 
изнпс у 

КМ 

Извпр 
финансираоа у 

КМ 
Нпсилац активнпсти/ Опис 

Буџет Остали 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.1.1. Изградоа система 
впдпснабдијеваоа 

250.000 250.000  

Пдјељеое за прпстпрнп уређеое/  
-Бучетпм за 2021.гпдину у пквиру Пдјељеоа за 
прпстпрнп уређеое планирана су средства за пве сврхе  
у изнпсу пд 250.000 КМ. Планиран је и наставак 
реализације прпјекта изградое система 
впдпснабдјеваоа – кпмппнента 2, WATSAN 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.1.2. Санација впдпвпдне мреже  1.250.000  200.000 

Текуће, инвестиципнп пдржаваое у циљу ппправки 
мреже и смаоеоа губитака. Извпди и финансира 
ЈП"Впдпвпд" Требиое 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.1.3. Изградоа система фекалне 
канализације 

1.500.000 100.000  

Пдјељеое за прпстпрнп уређеое 
Град Требиое сваке гпдине издваја средства за 
щиреое мреже пбпринске и фекалне канализације. 
-Бучетпм за 2021.гпдину, у пквиру Пдјељеоа за 
прпстпрнп уређеое планирана је изградоа и щиреое 
мреже фекалне и пбпринске канализације на ппдрушју 
Града Требиоа у изнпсу пд 100.000 КМ 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.1.4. Рекпнструкција градске јавне 
расвјете - ЛЕД 

1.010.000 40.000  
Пдјељеое за кпмуналнп - инспекцијске ппслпве  
 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.2.1. Унапређеое сапбраћајне 
инфраструктуре 

12.811.000 770.000  

Пдјељеое за прпстпрнп уређеое, ЈП“Путеви РС“, 
пстали/ радпви се извпде на рекпнструкцији , изградои 
и санацији градских улица и лпкалних путева 
Град Требиое сваке гпдине издваја средства за 
унапређеое сапбраћајне инфраструктуре – у 2021. у ту 
сврху у пквиру Пдјељеое за прпстпрнп уређеое 
планиранп је извпђеое радпва на рекпнструкцији , 
изградои и санацији градских улица и лпкалних путева 
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у вриједнпсти пд 300.000 КМ. Такпђе је планирана 
изградоа градске сапбраћајнице С-2 у вриједнпсти пд 
470.000 КМ, кап и заврщетак улица С-1 и улица Нпва 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.2.2. Изградоа истпшне пбилазнице 

24.600.000    ХЕТ, ЈП Путеви,Град Требиое 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.2.3. Изградоа западне пбилазнице 

6.000.000    ЈП Путеви РС,Град ТРебиое 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.3.1. Ефикасније управљаое 
импвинпм (капацитети, базе, спфтвер) 

30.000 5.000  Пдјељеое за кпмуналнп - инспекцијске ппслпве  
, Пдјељеое за финансије 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.3.4. Гпдищое испитиваое 
задпвпљства кприсника кпмуналне и 
сапбраћајне инфраструктуре и услуга 

   
Пдјељеое за кпмуналнп - инспекцијске ппслпве  
 

СЦ 
2/Се
ц 2.2 

2.2.1.1. Унапређеое инфраструктуре у 
предщкплскпм пбразпваоу 

800.000 30.000 40.000 
Предщкплска устанпва „Наща радпст“, надлежнп 
Пдјељеое 

СЦ 
2/Се
ц 2.2 

2.2.1.2. Рекпнструкција пбјеката 
пснпвних щкпла и ппбпљщаое 
безбједнпсти ушеника и импвине 

450.000 50.000 50.000 Пснпвне щкпле, надлежнп Пдјељеое 

СЦ 
2/Се
ц 2.2 

2.2.1.5. Изградоа зграде гимназије 20.000.000 2.000.000 
18.000.0

00 

Дпнатпр, Град– наставак реализације прпјекта у тпку 
2021.гпдине 

СЦ 
2/Се
ц 2.2 

2.2.1.7. Мјера: Стипендираое ушеника 
дефицитарних занимаоа и студената 

750.000 150.000  Пдјељеое за културу, ппрпдицу, сппрт и пбразпваое  

СЦ 
2/Се
ц 2.2 

2.2.2.3. Мјера: Суфинансираое 
сезпнскпг, прпбнпг и вплпнтерскпг рада  

250.000 80.000  
Пдјељеое за  туризам, ппљппривреду и 
предузетнищтвп 

СЦ 
2/Се

2.2.3.1. Истраживашка станица Згпоевп 1.500.000  300.000 Пдјељеое за културу, ппрпдицу, сппрт и пбразпваое  
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ц 2.2 

СЦ 
2/Се
ц 2.2 

2.2.3.2. Изградоа капацитетa и 
умрежаваое за припрему и 
имплементацију прпјеката 
финансираних из екстерних извпра 

   

Развпјна агенција Града Требиоа „TREDEA“ и Служба за 
ЛЕР, инвестиције и ЕЕ пдражаваће редпвне састанке и 
активнпсти за пву гпдину заппшете се свим 
релевантним актерима. 

СЦ 
2/Се
ц 2.3 

Унапређеое умреженпсти, сарадое и 
кппрдинације културних, сппртских и 
пбразпвних институција и прганизација 

Нису 
пптребна 
дпдатна 
средства 

  
Пдјељеое за културу, ппрпдицу, сппрт и пбразпваое,  
 Центар за инфпрмисаое 

СЦ 
2/Се
ц 2.3 

2.3.1.7. Израда Стратегије културе Града 
Требиое  

   Пдјељеое за културу, ппрпдицу, сппрт и пбразпваое 

СЦ 
2/Се
ц 2.3 

2.3.2.1. Мјера: Категпризација сппртских 
пбјеката 

   Пдјељеое за културу, ппрпдицу, сппрт и пбразпваое 

СЦ 
2/Се
ц 2.3 

2.3.2.2 Уградоа ппреме за дјешија 
игралищта 

150.000 50.000  

 

Пдјељеое за прпстпрнп уређеое/  
Град планира да у свакпм насељу , гдје ппстпје 
мпгућнпсти, изгради и ппреми игралищта за дјецу 
 – у 2021. у ту сврху у пквиру Пдјељеое за прпстпрнп 
уређеое планирана је у вриједнпсти пд 50.000 КМ 
 

СЦ 
2/Се
ц 2.3 

2.3.2.3. Изградоа и уређеое сппртских 

терена 
2.000.000 1.000.000  

 

Пдјељеое за прпстпрнп уређеое/ 
 Град планира да у свакпм насељу , гдје ппстпје 
мпгућнпсти, изгради и ппреми сппртске терене 
–  у 2021. у ту пквиру Пдјељеое за прпстпрнп уређеое 
планирана је реализација некпликп прпјеката сппртске 
инфраструктуре у вриједнпсти пд 1.000.000 КМ 

СЦ 
2/Се
ц 2.3 

2.3.2.4. Изградоа бициклистишке стазе 
на ппдрушју Града 

200.000 20.000  

Пдјељеое за прпстпрнп уређеое/ 
Град планира да у свакпм насељу , гдје ппстпје 
мпгућнпсти, изгради бициклистишке стазе 
–  Бучетпм у 2021. гпдини у  пквиру Пдјељеое за 
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прпстпрнп уређеое планирана су средства за пве сврхе  
у вриједнпсти пд 20.000 КМ. 

СЦ 
2/Се
ц 2.3 

2.3.2.5. Изградоа бициклистишке стазе 
Алексина Међа- Град 

250.000 20.000  

Пдјељеое за прпстпрнп уређеое- 
–  Бучетпм у 2021.гпдини у  пквиру Пдјељеое за 
прпстпрнп уређеое планирана су средства за пве сврхе  
у вриједнпсти пд 20.000 КМ. 

СЦ 
2/Се
ц 2.4 

2.4.1.1. Прпмпција и превентивна 
защтита здравља (предаваоа, 
систематски прегледи) 

   Дпм здравља 

СЦ 
2/Се
ц 2.4 

2.4.1.2. Ппремаое здравствених 
устанпва (4Д ултразвушни апарат, 
аутпмпбили за превпз пацијената, 
ппрема за физикалну и стпматплпщку 
службу 

   Бплница Требиое 

СЦ 
2/Се
ц 2.4 

2.4.2.1. Евалуација претхпдне и израда 
нпве Стратегије развпја спцијалне 
защтите 

20.000  20.000 Центар за спцијални рад 

СЦ 
2/Се
ц 2.4 

2.4.2.2. Унапређеое евиденција, 
кппрдинације и критеријума дпдјеле 
спцијалне ппмпћи 

Нису 
пптребна 
средства 

  Центар за спцијални рад 

СЦ 
2/Се
ц 2.4 

2.4.2.3. Мјера: Уврщтаваое пдредбе п 
уклаоаоу арх. баријера за пспбе са 
пптещкпћама у кретаоу у прпстпрнп – 
планску дпкументацију 

Нису 
пптребна 
средства 

  

Пдјељеое за прпстпрнп уређеое 
Примјена Правилника  п услпвима за планираое и 
прпјектпваое пбјеката за несметанп кретаое дјеце и 
лица са умаоеним тјелесним сппспбнпстима 
(Службени гласник Републике Српске 93/13) 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 
Енергетски знатнп ефикаснија, чистија и заштићенија средина 

Прпјекти      

Брпј Назив 
Укупан 

изнпс у КМ 

Извпр 
финансираоа у КМ 

Опис 

Буџет Остали  

СЦ 
3/Се
ц 3.1 

3.1.1.2. Уређеое Павлпве пећине 130.000 15.000  

Град Требиое (у сарадои са Републишким завпдпм за 
защтиту културнп истпријскпг и прирпднпг насљеђа РС 
и Спелеплпщким друщтвпм "Требиое") 

СЦ 
3/Се
ц 3.1 

3.1.1.3. Прпјекат защтите и валпризације 
ппдземних впда и карста на ппдрушју 
Града Требиоа  

60.000 3.000  

Град Требиое (у сарадои са Републишким завпдпм за 
защтиту културнп истпријскпг и прирпднпг насљеђа РС 
и Спелеплпщким друщтвпм "Требиое") 

СЦ 
3/Се
ц 3.1 

3.1.1.4. Прпјекат защтите ендемских 
врста ( шпвјешија рибица, гапвица) на 
ппдрушју Града Требиоа  

30.000 1.500  

Град Требиое (у сарадои са Републишким завпдпм за 
защтиту културнп истпријскпг и прирпднпг насљеђа РС 
и Спелеплпщким друщтвпм "Требиое") 

СЦ 
3/Се
ц 3.1 

3.1.1.5. Прпјекат защтите и валпризације 
прирпдне бащтине на ппдрушју Града 
Требиоа  

90.000 30.000  
  Пдјељеое за културу, ппрпдицу, сппрт и пбразпваое 
. Музеј Херцегпвине 

СЦ 
3/Се
ц 3.1 

3.1.2.2. Израда нпвпг Урбанистишкпг 
плана (пшуваое архитектпнскпг 
идентитета и зеленила) 

140.000 121.000  

Пдјељеое за прпстпрнп уређеое 

-у 2021. гпдини, Пдјељеое за прпстпрнп уређеое 

планиралп да заппшне прпцедуру израде 

Урбанистишкпг плана, у зависнпсти пд динамике 

израде Прпстпрнпг плана, кпји је већ у изради 
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СЦ 
3/Се
ц 3.1 

3.1.2.4. Ревитализација Старпг града 
2.500.000  

800.000 

Пдјељеое за прпстпрнп уређеое 
-у 2021.гпдини планиран наставак  реализације 
прпјекта Ппплпшаваое Старпг Града, за шију 
реализацију је Влада Србије дпнирала средства 

СЦ 
3/Се
ц 3.2 

3.2.1.1. Израда регулатива и развпј 
капацитета за праћеое стаоа/квалитета 
ваздуха и земље (са инструментима за 
мјереое) 

60.000 4.000 16.000 

Град Требиое (у сарадои са Републишким завпдпм за 
защтиту културнп истпријскпг и прирпднпг насљеђа 
РС, ХЕТ -пм, Хидрпметерплпщким завпдпм РС и НВП 
сектпрпм). 

СЦ 
3/Се
ц 3.2 

3.2.1.3. Израда нпвпг Акципнпг плана за 
енергетску пдрживпст    Служба за ЛЕР 

СЦ 
3/Се
ц 3.2 

3.2.1.4. Израда и реализација прпграма 
јашаоа свијести и инфпрмисаоа 
станпвнищтва п защтити живптне 
средине (раздвајаое и пдлагаое птпада; 
енергетскп управљаое и ефикаснпст; 
правилна упптреба хемијских средстава, 
и др.) 

90.000 30.000  Пдјељеое за  кпмуналне инспекцијске ппслпве 

СЦ 
3/Се
ц 3.2 

3.2.1.7. Мјера: Финансијска ппдрщка 
прпјектима из LEAP -a и SEAP - а 300.000 30.000 70.000 

Пдјељеое за  кпмуналнп инспекцијеске ппслпве; 
служба за ЛЕР 

СЦ 
3/Се
ц 3.2 

3.2.1.8. Мјера: Награђиваое најљепщих 
лпкација и најуреднијих МЗ 250.000 10.000  

Пдјељеое за кпмуналнп инспекцијске ппслпве  
 

СЦ 
3/Се
ц 3.2 

3.2.2.2. Унапређеое система управљаоа 
шврстим птпадпм (прпщиреое деппније) 1.500.000 5.500  

Пдјељеое за кпмуналнп инспекцијске ппслпве  
 

СЦ 
3/Се
ц 3.2 

3.2.2.4. Увпђеое система пдвпјенпг 
прикупљаоа птпада     

ЈП “Кпмуналнп“ и Пдјељеое за  
Кпмуналнп инспекцијске  ппслпве 

СЦ 
3/Се

3.2.3.3. Уређеое и защтита прирпднпг 
тпка ријеке Требищоице 

1.500.000  300.000 ЗДП “Хидрпелектране на Требищоици“ 
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Служба за лпкални екпнпмски развпј, инвестиције и енергетску ефикаснпсt 

                                                       

ц 3.2 

СЦ 
3/Се
ц 3.3 

3.3.1.2. Унапређеое механизама 
регипналне/прекпгранишне сарадое 
(укљушујући пбласт защтите пд ппжара и 
елементарних неппгпда) 

60.000 20.000  
Пдјељеое за ппщту управу и ЈУ “Екплпгија и 
безбиједнпст“ 

СЦ 
3/Се
ц 3.3 

3.3.1.3. Едукација грађана за адекватнп 
ппнащаое и ушещће у систему цивилне 
защтите 

15.000 5.000  
Пдјељеое за ппщту управу и ЈУ “Екплпгија и 
безбиједнпст“ 

СЦ 
3/Се
ц 3.3 

3.3.1.4. Мјере: Антиерпзивна защтита и 
ппщумљаваое 

   Центар за газдпваое крщем 

СЦ 
3/Се
ц 3.3 

3.3.2.1. Изградоа Ватрпгаснпг дпма     Набавка ппреме 

СЦ 
3/Се
ц 3.3 

3.3.2.2. Ппремаое и пбука 
специјалистишких јединица ЦЗ 

90.000 30.000  

Пдјељеое за ппщту управу /  
Финансираое набавке ппреме за јединице цивилне 
защтите и пптребну едукацију оених шланпва. 
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