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 Овај документ је израдила Служба за локални економски развој, инвестиције и енергетску 

ефикасност (у даљем тексту  ЛЕР). 

 Форма Плана је у складу са  захтјевима БФЦ стандарда. 

 У поступку припреме документа, прикупљени су подаци од свих  Одјељења Града Требиња,  

јавних институција и јавних предузећа која у склопу реализације својих активности дају допринос у 

реализацији Стратегије развоја Града Требиња за период 2018-2027.   

  

 Стратегијом развоја града Требиња за период 2018-2027. дефинисана су  сљедећа три стратешка 

циља развоја: 

 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1 

Стално повећавање и усклађивање запослености и додатне вриједности у економском развоју 
 
 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 

Престижан квалитет живота , уз вискоку социјалну осјетљивост и виши квалитет образовања 
 
 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 

Енергетски знатно ефикаснија, чистија и заштићенија средина 
 
 

У оквиру Стратегије развоја Града дефинисане су припадајуће мјере и планиране активности/пројекти 

који доприносе постизању тих циљева. 

Овај план предвиђа реализацију појединих активности/пројеката који су планирани у 2022. години. 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1 
Стално повећавање и усклађивање запослености и додатне вриједности у економском развоју 
 
 

Број Назив Укупан износ 
Извор финансирања у КМ 

Носилац активности /опис 
                       Буџет Остали 

СЦ 
1/Сец 

1.1. 

1.1.1.1. Изградња 
саобраћајница у 
Пословној зони 
Волујац  

 
 

200.000 
 

Одјељење за просторно  уређење  
Планиран наставак изградње инфраструктуре у 
пословној зони Волујац 
 
 

СЦ 
1/Сец 

1.1. 

Изградња 
инфраструктуре-
слободна зона 
Требиње 

1.825.000 
 

1.025.000 
 

800.000 

Одјељење за просторно  уређење 
Након завршетка свих законских процедура у 
формирању слободне зоне у Требињу, град Требиње 
ће отпочети са изградњом исте, на основу претходно 
урађених елабората и пројеката, а у ту сврху су 
планирана средства буџетом за 2022.годину као и 
средства Владе Републике Српске.  
 

СЦ 
1/Сец 

1.1. 
Изградња аеродрома 630.000 630.000  

Учешће Града Требиња у припреми техничке 
документације и изградњи дијела пратеће 
инфраструктуре. 

 
СЦ1/Се
ц 1.1.1. 

1.1.1.Јавни позив 

незапосленим 

лицима за 

кориштење средстава 

по Програму 

подршке 

самозапошљавања  

194.000 194.000 0 

Носилац активности је Град Требиње. Разлог 

расписивања овог ЈП је самозапошљавање лица са 

евиденције Завода за запошљавање Републике 

Српске, биро Требиње, који активно траже запослење 

и  заинтересовани су за започињање властите 

дјелатности, што подразумијева регистрацију 

пословног субјекта у складу са законом. Корисник 

субвенције је пословни субјекат регистрован од 

стране подносиоца захтјева за субвенцију за 

самозапошљавање. Додјела ових субвенција има за 

циљ да подстакне самозапошљавање (започињање 

сопственог бизниса). Укупан износ субвенције који ће 
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бити исплаћен по овом ЈП је 284.000 КМ. За 

расписивање новог ЈП у 2022.год. планирано је 

100.000 КМ, а износ од 184.000 КМ односи се на 

трошак који је настао по већ расписаним ЈП из 2019. 

2020. и 2021.године. Средства која се одобре по 

основу овог ЈП су неповратна и имају карактер 

субвенције. 

СЦ1/Се
ц 1.1.2. 

1.1.2.Јавни позив 
послодавцима из 
јавног сектора чије је 
сједиште у Требињу за 
коруштење 
финансијских 
средстава  које 
обезбјеђује град 
Требиње (субвенција) 
ради обезбјеђења 
услова за обављање 
волонтерског рада 
особама са вишом и 
високом стручном 
спремом 

300.000   
            300.000  

 
- 

Носилац активности је Град Требиње који је објавио 

ЈП послодавцима чије је сједиште у Требињу за 

кориштење финансијских средстава  које обезбјеђује 

град Требиње (субвенција) ради обезбјеђења услова 

за обављање приправничког/волонтерског рада 

особама са вишом и високом стручном спремом.  

Циљ ЈП је стручно оспособљавање особа које имају 

вишу стручну спрему или високу стручну спрему ради 

полагања одговарајућег стручног испита и на тај 

начин подизања нивоа конкурентности тих особа за 

трајно запослење, што ће за резултат имати смањење 

броја незапослених. Субвенција је планирана у 

укупном износу од 300.000 КМ, а односи се на трошак 

који је  настао по већ расписаном ЈП из 2021.г.  за 

обављање приправничког стажа и дио средстава се 

односи на ЈП за обављање волонтерског рада из 

2022.g. 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.1.1. Ефикасније 
управљање пољопр. 
земљиштем/ 
укрупњавање и 
додјела земљишта 

   

Аграрни фонд, Одјељење за туризам, пољопривреду 
и предузетништво 
Програмом располагања пољопривредним 

земљиштем на подручју града Требиња за период 

01.01.2022. - 31.12.2022. годинe, број 09-013-79/22  од 

29.03.2022. године („Службени гласник Града 

Требиња“ број 3/22), уређено је располагање 
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пољопривредним земљиштем у својини Републике 

Српске на подручју Града Требиња. Програмом је 

планирано да се површина од 56,7797 ха 

пољопривредог земљишта у својини Републике 

Српске и својини Града Требиња у току 2022. године  

стави на располагање заинтересованим физичким и 

правним лицима за обављање примарне 

пољопривредне производње и то воћарске, 

виноградарске, сточарске, повртарске, ратарске и 

производње љековитог, ароматичног и зачинског 

биља. Стављање на располагање поменутог 

пољопривредог земљишта вршити ће се у складу са 

Законом о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19). 

Површина земљишта за закуп пашњака у 2022. 

години није планирана, јер у протеклом периоду није 

било исказаног интереса пољопривредних 

произвођача. За додјелу површина земљишта путем 

концесије у 2022. години није било интереса а ни 

запримљених захтјева, те додјела овим Програмом 

није ни планирана. 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

Ефикасније 
управљање 
пољопривредним 
земљиштем/ 
дигитализација 
општинског 
управљања 
пољопривредним 
земљиштем 

   

Аграрни фонд, Одјељење за туризам, пољопривреду 
и предузетништво, ЛЕР 

 Циљ пројекта је унапређење процеса управљања 
пољопривредним земљиштем које се додјељује 
путем закупа , а којим управља локална самоуправа.  
AgroLIFE софтвер, који је развио „ Telegroup“, 
омогућава локалним самоуправама аутоматизовано 
управљање , преглед и обраду података неопходних 
за квалитетније управљање земљиштем , као и 
праћење промјена насталих на парцелама . Уједно, 
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овај софтвер ће омогућити власницима 
пољопривредних добара да ефикасно планирају, 
организују, управљају пољопривредном 
производњом у циљу повећања приноса , укупних 
прихода и смањења оперативнох трошкова. У току 
2022. године планиране пројектне активности 
обухватају континуирано спрођење практичних обука 
за постојеће закупопримце, али и нове који ће са 
Градом Требиње закључити уговоре о закупу, набавку 
нових метео станица и GPS уређаја за 
идентификацију пољопривредних парцела, редовне 
састанке Радне групе, сарадњу са техничком 
подршком пројекта и рад на унапређењу AgroLIFE 
апликације и прилагођавању за тренутне и будуће 

кориснике. 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.1.2. Откупне 
станице са 
хладњачама( 
складиштење, 
паковање и 
дистрибуција 
пољ.производа) 

     

Аграрни фонд Града Требиња 
Аграрни фонд Града Требиња у 2022. години 
спроводи и планира наставити са активностима 
откупа, услужног складиштења и дистрибуције-
продаје воћа и поврћа. У досадашњем периоду откуп 
је због недостатка сировина на подручју Требиња 
вршен и од произвођача из осталих општина 
Херцеговине што ће се вјероватно и наставити у 
наредном периоду. Средства искључиво за ове 
намјене нису планирана, што не искључује могућност 
улагања у одржавање хладњача. 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

 
 

1.2.1.6. Инвестиција у 
модернизацију и 
опремање 
газдинстава 

 

  
 
 
 
 

122.010 

 
 
 
 

  
55.650 

 
 
 
 
 

66.360 

Агенција за развој МСП-а и Аграрни фонд 
Фонд у 2022. години у циљу реализације овог 
специфичног стратешког циља  планира реализовати 
програме подршке индивидуалним и социјално 
осјетљивим газдинствима, програм подршке 
Удружењима корисника вода за наводњавање за који 
су средства планирана у оквиру ставке „Грант за 
пољопривреду“ као и програм подршке 
инвестицијама у производњи и преради породичних 
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пољопривредних газдинстава за чију реализацију се 
средства очекују од стране Јединице за координацију 
пољопривредних пројеката МПШиВ РС. 
Фонд такође, континуирано прати позиве за пројекте 
осталих донатора па је за очекивати и могућност 
повећања броја програма, средстава из донација и 
броја корисника за реализацију овог циља у 2022. 
години. 
 
Развојна агенција Града Требиња „TREDEA“ – Помогла 
је Туристичкој организацији Града Требиња приликом 
аплицирања за  пројекат  „Унапређење туристичке 
понуде Града Требиња кроз развој руралног туризма“  
у оквиру пројекта подршке Европске уније 
конкурентности пољопривреде и руралном развоју у 
БиХ - ЕУ4АГРИ. Пројекат је у фази евалуације и 
уколико буде одобрен газдинствима која се баве 
производњом домаћих традиционалних производа 
било би омогућено да се постојећи производни 
капацитети прошире као и да се унаприједи сам 
процес производње, омогући лакша дистрибуција и 
већи обим промета производа. Планиране 
активности у оквиру овог пројекта би биле: набавке 
пчеларске опреме и улагање у адаптацију 
пољопривредних газдинстава. 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.1.5.  Херцеговачка 
кућа  

 60.000 60.000  0 
  

Аграрни фонд  
У току 2021. и 2022. године интезивирани су послови 
и радови на пројекту отварања објекта Херцеговачке 
куће у Београду. У те сврхе Фонд је проширио обим 
регистрованих дјелатности на обављање 
спољнотрговинске дјелатности а након тога је 
извршио регистрацију предузећа „Херцеговачка кућа“ 
Д.О.О. Београд чији је 100% власник. Интезивно се 
ради на рјешавању проблема на превазилажење  
административно-царинске баријера за извоз 
производа малих пољопривредних произвођача. У 



8 
 

2022. годину планирано је и опремање објекта 
опремом и инвентаром неопходним за почетак рада 
Херцеговачке куће у Београду. 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

 
1.2.1.7. Сајам 
пољопривредних 
производа Источне 
Херцеговине 

 
 
   

 
 

   

 
 

  

Аграрни фонд и Одјељење за туризам, пољопривреду 
и предузетништво  
Аграрни фонд Града Требиња је и у 2022. години 
планирао организовање Херцег феста и Сајма меда и 
вина – Требиње 2022. године, сајамских 
манифестација на којима ће као и до сада бити 
излагачи пољопривредни произвођачи из источне 
Херцеговине. Средства искључиво за ове сврхе нису 
планирана јер ће покровитељ као и до сада бити 
Скупштина Града Требиња. 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.2. подршка 
пољопривредној 
производњи 

240.000 60.000 180.000 Град Требиње проводи пројекат Еу4агри који за циљ 
има пружање подршке пољопривредним 
произвођачима.  
У оквиру реализације пројектa, биће реализоване 
сљедеће активности: 
- успостављенa продајнa мјестa (пијаца), 
- набављено и постављено 20 продајних кућица, јавна 
чесма, тоалет, 
- санитарна обука за продавце, 
Овакав ниво услуге резултират će da безбједност 
квалитета производа буде подигнута на виши степен.   

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.2.2. Подршка 
развоју воћарске и 
виноградарске 
производње 

  7.000 7.000  0  

Аграрни фонд и Одјељење за туризам, пољопривреду 
и предузетништво/Пројектни образац разрађен од 
стране Аграрног фонда 
 
Аграрни фонд Града Требиња и у 2022. години 
намјерава реализовати програм привођења 
земљишта култури у оквиру којег је пољопривредним 
произвођачима са подручја града Требиња 
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омогућена обрада земљишта и копање рупа 
(сврдлом) за садњу воћњака и винограда. У оквиру 
овог програма планирана је производња и додјела 
садница воћа за пољопривредне произвођаче. 
Средства за реализацију ових активности су 
планирана у оквиру ставке „Грант за пољопривреду“.   
Фонд ће настојати да континуирано прати позиве и 
конкурсе за пројекте па је за очекивати да на тај 
начин обезбиједимо могућност повећања нивоа 
средстава из донација за реализацију овог циља у 
2022. години. 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.2.3. Подршка 
сакупљању, 
конвенционалној и 
органској производњи 
љековитог биља 

    

Аграрни фонд и Одјељење за туризам, 
пољоприврееду и предузетништво   
Као што је познато, у протеклом периоду дошло је до 
великих поремећаја у производњи љековитог биља 
посебно смиља, од експанзије подизања засада до 
потпуног колапса откупа истог,  на шта се није могло 
утицати. Аграрни фонд Града Требиња у 2022. години 
није планирао одговарајући програм намијењен 
искључиво произвођачима љековитог биља али ће 
наставити да подржава произвођаче кроз бесплатне 
анализе и откуп чајева, сокова, производа и 
козметике од љековитог биља посредством 
Херцеговачке куће а истима ће бити пружена 
подршка и у оквру наших програма намјењених свим 
пољопривредним гранама (програм подршке 
индивидуалним произвођачима).   

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.2.4. Подршка 
развоју пластеничке 
производње 

10.000  10.000  0  

Аграрни фонд и Одјељење за туризам, пољопривреду 
и предузетништво/Пројектни образац разрађен од 
стране Аграрног фонда  
Аграрни фонд Града Требиња у 2022. години 
намјерава реализовати програм подршке 
пластеничкој производњи за чију реализацију је 
планирано 10.000,00 КМ. У оквиру овог програма 
планирана је подршка у виду додјеле расада поврћа 
и репроматеријала за повртарску и пластеничку 
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производњу.  
Фонд ће настојати да континуирано прати позиве и 
конкурсе за пројекте, те планира се и на тај начин 
обезбиједити могућност повећања броја корисника и 
средстава из донација за реализацију овог циља у 
2022. години. 

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.2.5. Подршка 
развоју и унапређењу 
сточарске 
производње 

52.000  52.000  0 

Аграрни фонд и Одјељење за туризам, пољопривреду 
и предузетништво  
Аграрни фонд Града Требиња у 2022. години у циљу 
реализације овог циља намјерава провести два 
програма подршке намјерава реализовати програме 
подршке: Програм подршке за инвестиције у 
модернизацију и опремање сточарских објеката и 
газдинстава и Програм подршке набавци прасади за 
тов. Средства за реализацију ових програма су 
планирана у оквиру ставке Грант за пољопривреду.  

СЦ 
1/Сец 

1.2. 

1.2.2.6. Развој и 
промоција ланца 
вриједности у сектору 
пчеларства 

25.000  25.000  0 

Аграрни фонд и Одјељење за туризам, пољопривреду 
и предузетништво/Пројектни образац разрађен од 
стране Аграрног фонда 
Аграрни фонд Града Требиња у 2022. години је 
планирао реализовати програм подршке пчеларској 
производњи кроз додјелу пчеларских пакета. 
Овогодишњи програм подршке представља наставак 
пројекта „Развој конкурентности у руралним 
подручјима - РЦПД“. Имплементација наведеног 
пројекта на подручју града Требиња у 2021. години 
остварена је захваљујући сарадњи са Удружењем 
пчелара Леотар, Требиње које је као лидер 
кандидовао бизнис план „Укључивање малих 
произвођача у пчеларску производњу“. Бизнис 
планом је предвиђено обезбјеђивање старт-уп пакета 
за 50 пчелара почетника  и њихово укључивање у 
тржишне ланце. У току 2021. године обезбијеђена је 
опрема за кориснике а за 2022. годину је предвиђена 
набавка ројева за те исте кориснике. Фонд ће 
настојати да континуирано прати позиве и конкурсе 
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за пројекте па је за очекивати да на тај начин 
обезбиједимо могућност повећања броја корисника и 
средстава из донација за реализацију овог циља у 
2022. години. 

СЦ 
1/Сец 

1.3. 

1.3.1.2. Креирање 
туристичких садржаја 
за продужење сезоне 
– спортски, 
рекреативни, 
културни, креативни и 
забавни туризам 

127.000 13.200 113.800  

Развојна агенција Града Требиња „TREDEA“, 
Туристичка организација , Одјељење за туризам, 
пољопривреду и предузетништво , Одјељење за 
културу, породицу, спорт и образовање 
Посредством специјализоване туристичке агенције 
„Herz Adventures“ успостављена сарадња која ће 
допринијети валоризацији и промоцији активног 
одмора у природи, активности на води као и 
бициклистичких тура. 
Такође, као установа узели смо активно учешће у 
адаптацији бициклистичких стаза у непосредној 
близини Требиња, кроз финансирање идејног 
пројекта за наведени пројекат. 
Развојна агенција Града Требиња „TREDEA“- Кроз 
пројекат "EMOUNDERGROUNDS" биће набављена 
савремена VR опрема и бити креирани нови 
туристички садржаји у склопу објекта Музеја 
Херцеговине Требиње.  Биће креиран нови садржај у 
сврху валоризације недовољно искориштених 
туристичких потенцијала (утврђења из периода 
Аустроугарске итд.). Активности планиране за овај 
пројекат укључују набавку поменуте опреме у износу 
од  88.000,00КМ. 
Развојна агенција Града Требиња „TREDEA“- Кроз 
пројекат "ReTrail" планирана је адаптацја ускотрачне 
пруге, "Ћирове" стазе Требиње-Јазина. Активности 
планиране за овај пројекат укључују уређење 
бициклистичке стазе на релацији Требиње- Јазина у 
износу од  20.000,00EUR. 
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СЦ 
1/Сец 

1.3. 

1.3.1.3. Туристичка 
промоција и 
валоризација 
руралног културног и 
историјског наслијеђа 
у селима-богатство 
понуде за 
оживљавање села и 
развој туризма 

   

Одјељење за туризам, пољ.и предузетништво  у 

сарадњи са Туристичком организацијом и Развојном 

агенцијом    

Туристичка организација:  У текућој години подузели 

смо низ мјера ка промоцији сеоских газдинстава 

(Газдинство Лаковић. Газдинство Шишић, Медотека 

Љубибратић, Газдинство Кисин) посредством 

стручних скупова, сајмова и друштвених мрежа. 

Такође, учествовали смо као подносилац пријаве на 

пројекту „EU4AGRI“ који се односи на субвенције 

сеоским газдинствима на подручју града (конкретно, 

укључено Газдинство Шишић, кроз набавку цистерне 

за воду).  

Развојна агенција Града Требиња „TREDEA“- Помогла 

је Туристичкој организацији Града Требиња приликом 

аплицирања за  пројекат  „Унапређење туристичке 

понуде Града Требиња кроз развој руралног туризма“  

у оквиру пројекта подршке Европске уније 

конкурентности пољопривреде и руралном развоју у 

БиХ - ЕУ4АГРИ. Пројекат је у фази евалуације и 

уколико буде одобрен у оквиру локалне туристичке 

понуде требала би бити укључена понуда обилазака 

руралних предјела, газдинстава која се баве 

производњом домаћих традиционалних производа, 

као и Планинарског дома, парка природе Орјен. 
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СЦ 
1/Сец 

1.3 

1.3.1.3.Изградња 
православног 
духовног центра у 
Мркоњићима    

1.500.000 900.000 600.000 

У 2022.години планиран је наставак изградње 

православног духовног центра у мркоњићима, 

комплекс објеката око Видиковца и остали 

планирани објекти 

СЦ 
1/Сец 

1.3. 

1.3.2.1. развој 
туристичке 

инфраструктуре на 
Ублима 

48.900,00   48.900,00 

Развојна агенција Града Требиња-Тредеа, 

Планинарско удружење "Вучији зуб" и Одјељење за 

туризам, пољопривреду и предузетништво 

Развојна агенција Града Требиња „TREDEA“- Кроз 

пројекат "ReTrail" ради се о промоцији и оснаживању 

локалних капацитета за туристичку валоризацију и 

промоцију локалитета Требиње/Јазина. Активности 

пројекта, између осталог, обухватају обиљежавање 

бициклистичке стазе на Ублима, изградњу 

централног паркиралишта за бицикла у граду и 

изградњу два наткривена одмаралишта, путоказе, 

табле, мале паркинге за бицикла. 

СЦ 
1/Сец 

1.4. 

1.4.1.2. Обуке у 
области ИТ за 
кориштење 
напредних 
технологија  

1.600 240 1.360 

Развојна агенција Града Требиња „TREDEA“   

Кроз пројекат "EMOUNDERGROUNDS" биће одржане 

обуке за  VR технологију и обуке на тему употреба 

модерних технологија у сврху управљања културним 

наслијеђем.     

СЦ 
1/Сец 

1.4. 

Јачање улоге мјесних 
заједница  

270.149 127.427 142.722 

Град Требиње, са УНДП , проводи пројекат који има 

за циљ унапређење живота грађана кроз оснажене, 

родно одговорне мјесне заједнице које потпомажу 

активна ангажман грађана у јавном животу, док 

истовремено представљају примјер рада локалних 

самоуправа у чијем  фокусу су људи и служе као 
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катализатор за демократске трансформације на 

локланом нивоу.                                        

 

 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 
Престижан квалитет живота , уз високу социјалну осјетљивост и виши квалитет образовања 
 

Број Назив 
Укупан 
износ у 

КМ 

Извор 
финансирања у 

КМ 
Носилац активности/ Опис 

Буџет Остали 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.1.1. Изградња система 
водоснабдијевања 

 200.000 200.000   

Одјељење за просторно уређење/  
Водоснабдјевање и канализација (контрибуција, 
Компонента 4, WATSAN RS). С обзиром да је предметни 
пројекат у фази припреме (дефинисања пројектних 
проиједлога и одобравања од стране надлежних тијела 
и мнистарстава), Град Требиње је планирао учешће у 
истом и за те намјере предвидио одговарајуће и 
неопходно учешће. 
 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.1.2. Санација водоводне мреже  200.000   200.000  

Текуће, инвестиционо одржавање у циљу поправки 
мреже и смањења губитака. Изводи и финансира 
ЈП"Водовод" Требиње 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

Изградња система за наводњавање 650.000 650.000  

Планирана је изградња секундарне инфраструктурне 
мреже и прикључака крајљих корисника система за 
наводњавање. 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.1.3. Изградња система фекалне 
канализације 

150.000  150.000   

Одјељење за просторно уређење 
Град Требиње сваке године издваја средства за 
ширење мреже оборинске и фекалне канализације. 
-Буџетом за 2022.годину, у оквиру Одјељења за 
просторно уређење планирана је изградња и ширење 
мреже фекалне и оборинске канализације на подручју 



15 
 

Града Требиња у износу од 150.000 КМ 
Проведена је процедура јавне набавке за склапање 
Оквирног споразума, на основу кога ће бити склапани 
појединачни уговори за сваки локалитет, у односу на 
стварне потребе за реализацијом истих. 
  

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.1.4. Реконструкција градске јавне 
расвјете - ЛЕД 

 130.000 130.000   
Одјељење за комунално - инспекцијске послове  
 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.2.1. Унапређење саобраћајне 
инфраструктуре 

 1.670.000 

1.200.000
+470.000 

(С-2) 
 

 

Одјељење за просторно уређење 
 Град Требиње сваке године издваја средства за 
унапређење саобраћајне инфраструктуре у Граду 
Требињу–  буџетом за 2022. годину у ту сврху у оквиру 
Одјељење за просторно уређење планирана је  
реконструкција, изградња и санација улица и локалних 
путева у градским и руралним мјесним заједницама. 
Такође у оквиру ових средстава планаирана је и 
изградња саобраћајне инфраструктуре за велике 
инфраструктурне пројекате које Град Требиње 
реализије у текућој години (слободна зоне, пословна 
зона и други пројекти). 
Проведена је процедура јавне набавке за склапање 
Оквирног споразума, на основу кога ће бити склапани 
појединачни уговори за сваки локалитет, у односу на 
стварне потребе за реализацијом истих. 
 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

Поплочавање, уређење градских 
пјешачких зона и тргова, тротоара и 
пратећа инфраструктура 

350.000 350.000  

У току 2022.године планирано је уређење и 
поплочавање градских пјешачких зона и тргова, 
тротоара и пратеће инфраструктуре 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.2.2. Изградња источне обилазнице 

  200.000 
 

  ХЕТ, ЈП Путеви РС,Град Требиње 
У предметном планском периоду ланиран је наставак 
радова на изградњи обилазнице. Град проводи 
поступак експропријације те је у ту сврху у буџету за 
2022.годину предвидио 200.000,00 КМ. Наставља се 
изградња моста који је дио ист.обилазнице финансиран 
од стране ХЕТ. 



16 
 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.2.3. Изградња западне обилазнице 

  20.000 
 

  ЈП Путеви РС,Град ТРебиње;  
За израду техничке документације предвиђена су 
средстава у буџету за 2022.годину у узносу од 20.000 
КМ, те ће Град проводити процедуре у вези израде 
истих, као и прибавњање све потребне документације 
неопходне за добијање дозвола за грађење. ЈП Путеви 
РС планирало је одговарајућа финансијска средства за 
изградњу Западне обилазнице, у цјелости. 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.3.1. Ефикасније управљање 
имовином (капацитети, базе, софтвер) 

     Град Требиње проводи пројекат ПИПЛС у оквиру кога 

ће се реализовати успостављање стратешког 

управљања јавном имовином, оптимизација јавне 

потрошње и повећање улагања у капиталне 

инвестиције и услуге дефинисане у развојној стратегији, 

унапрјеђење интерне контроле те пракси за провођење 

процедура јавних набавки , све у циљу унапређења 

јавних услуга. 

СЦ 
2/Се
ц 2.1 

2.1.3.4. Годишње испитивање 
задовољства корисника комуналне и 
саобраћајне инфраструктуре и услуга 

   

Град Требиње проводи пројекат МЕГ, који финансирају 
Владе Швајцарске, Шведске и Чешке. У оквиру пројекта 
је предвиђена актвиност провођења анкете 
задовољства грађана јавним услугама и комуналном 
инфраструктуром које ће се проводити сваке године и о 
резултатима анкете извијестити скуштина и јавност. 
 

СЦ 
2/Се
ц 2.2 

2.2.1.1. Унапређење инфраструктуре у 
предшколском образовању 

      

Предшколска установа „Наша радост“, надлежно 
Одјељење 
Предшколска установа „Наша радост“ ће током 
2022.године радити адаптацију  и санирање на 
постојећим објектима у циљу одржавања и унапређења 
инфраструктуре у предшколском образовању  

СЦ 
2/Се
ц 2.2 

2.2.1.2. Реконструкција објеката 
основних школа и побољшање 
безбједности ученика и имовине 

      

Основне школе, надлежно Одјељење 
У 2022.години планирано је да се ради на адаптацији и 
реконструкцији постојећих објеката основних школа  у 
циљу обезбјеђења и повећања безбједности ученика и 
имовине. 
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СЦ 
2/Се
ц 2.2 

2.2.1.5. Изградња зграде гимназије       
Донатор,  – наставак реализације пројекта у току 
2022.године 

СЦ 
2/Се
ц 2.2 

2.2.1.7. Мјера: Стипендирање ученика 
дефицитарних занимања и студената 

     

Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање  
У Буџету Града Требиња за 2022.годину, на Одјељењу 
за културу, породицу, спорт и образовање  планиране 
су буџетске позиције за стипендирање ученика и 
студената дефицитарних занимања. 

СЦ 
2/Се
ц 2.2 

2.2.3.2. Изградња капацитетa и 
умрежавање за припрему и 
имплементацију пројеката 
финансираних из екстерних извора 

   
Развојна агенција Града Требиња „TREDEA“ и Служба за 
ЛЕР, инвестиције и ЕЕ   

СЦ 
2/Се
ц 2.3 

Унапређење умрежености, сарадње и 
координације културних, спортских и 
образовних институција и организација 

Нису 
потребна 
додатна 
средства 

  

Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање,  
 Центар за информисање 
У сарадњи са образовним институцијама и 
институцијама културе  Град Требиње ће током 
2022.године имплементирати  низ пројеката  којима ће 
се унаприједити  сарадња, координација и умреженост 
наведених институција.  

СЦ 
2/Се
ц 2.3 

Изградња новог административног 
центра 

180.000 180.000  

У сарадњи са одабраним партнером/инвеститором 
(МХЕРС), плнирана је изградња новог 
административног објекта Града ТРебиња, за чије 
намјене је планирано одговарајуће учешће 

СЦ 
2/Се
ц 2.3 

2.3.1.7. Израда Стратегије културе Града 
Требиње  

   

Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање 
Током 2022.године ће се интензивно радити на изради 
Стратегије културе Града Требиња, са циљем да се 
Стратегија заврши до краја 2022.године. 
 

СЦ 
2/Се
ц 2.3 

2.3.2.1. Мјера: Категоризација спортских 
објеката 

   

Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање 
 Планирано је да ће у 2022.години Координациони тим 
за израду програма развоја спорта Града Требиња за 
период  2022.-2027.године, урадити овај стратешки 
документ у коме ће цијело једно поглавље бити 
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посвећено категоризацији спортрских објеката. 

СЦ 
2/Се
ц 2.3 

2.3.2.2 Уградња опреме за дјечија 
игралишта 

 160.000 160.000   

 

Одјељење за просторно уређење/  
Буџетом у 2022. години у оквиру Одјељење за 
просторно уређење планирана су средства за ове сврхе 
односно за изградњу игралишта у вриједности од 
100.000 КМ, док је за реконструкрцију постојећих 
игралишта, уградњу нове опреме издвојено 60.000 КМ. 

СЦ 
2/Се
ц 2.3 

2.3.2.3. Изградња и уређење спортских 

терена 
 1.150.000  1.150.000  

 

Одјељење за просторно уређење/ 
Град планира да у сваком насељу, гдје постоје 
могућности, изгради и опреми спортске терене 
–  у буџету за 2022.године у ту сврху у оквиру Одјељење 
за просторно уређење планирана је реализација 
неколико пројеката спортске инфраструктуре у 
вриједности од 1.150.000.000 КМ од чега се највише 
издваја изградња рефлектора на стадиону Полице. 
 
   

СЦ 
2/Се
ц 2.3 

2.3.2.4. Изградња бициклистичке стазе 
на подручју Града 

 50.000 50.000   

Одјељење за просторно уређење/ 
Буџетом у 2022. години у оквиру Одјељење за 
просторно уређење планирана су средства за ове сврхе 
у вриједности од 50.000 КМ. 
  

СЦ 
2/Се
ц 2. 

2.4.1. изградња нове болнице 
230.000 230.000  

Учешће Града Требиња у припреми техничке 
документације и изградњи дијела пратеће 
инфраструктуре. 

СЦ 
2/Се
ц 2.4 

2.4.2.1. Евалуација претходне и израда 
нове Стратегије развоја социјалне 
заштите 

   

Центар за социјални рад, надлежно Одјељење 
Програмом рада  Скупштине Града Требиња за 
2022.годину за мјесец мај је планирана тачка -Извјештај 
о реализацији Стратегије развоја социјалне заштите 
2018-2023. Године(извјештајни период март 2021. – 
март 2022.године) 

СЦ 
2/Се
ц 2.4 

2.4.2.Израдња дневног центра за особе 
са потешкоћама у развоју  445.000 445.000  

Наставак реализације друге фазе изградње дневног 
центра за особе са потешкоћама у развоју, којим је 
планирано привођење основног објекта у функцију и 
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располагање крајњим корисницима 

СЦ 
2/Се
ц 2.4 

Изградња зграде за професоре и љекаре 

145.000 145.000  

У 2022.години буџетом су планирани трошкови израде 
техничке документације као и пратећи трошкови за 
уређење градског граађевинског земљишта и ренте за 
стамбени објекат намијењен за професоре и љекаре. 

 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 

Енергетски знатно ефикаснија, чистија и заштићенија средина 

Пројекти      

Број Назив 
Укупан 

износ у КМ 

Извор 
финансирања у КМ 

Опис 

Буџет Остали  

СЦ 
3/Се
ц 3.1 

3.1.1.2. Уређење Павлове пећине  10.000 10.000   

Град Требиње (у сарадњи са Републичким заводом за 
заштиту културно историјског и природног насљеђа РС 
и Спелеолошким друштвом "Требиње") 

СЦ 
3/Се
ц 3.1 

3.1.1.3. Пројекат заштите и валоризације 
подземних вода и карста на подручју 
Града Требиња  

 3.000 3.000   

Град Требиње (у сарадњи са Републичким заводом за 
заштиту културно историјског и природног насљеђа РС 
и Спелеолошким друштвом "Требиње") 

СЦ 
3/Се
ц 3.1 

Орјен-заштићено подручје 10.000 10.000  

Планирана средства за потребе интервенције у 

природном заштићеном подручју. 

СЦ 
3/Се
ц 3.1 

3.1.2.2. Израда новог Урбанистичког 
плана (очување архитектонског 
идентитета и зеленила) 

     

Одјељење за просторно уређење 

Након усвајања кровног стратешког планског 
документа, Просторног плана Града Требиња, 
приступиће се провођењу поступка јавне набавке за 
избор најповољнијег понуђача за израду 
Урбанистичког плана Града Требиња, што је 
планирано у току 2022. и 2023. године. 



20 
 

СЦ 
3/Се
ц 3.1 

3.1.2.4. Ревитализација Старог града 
   

751.979  

Одјељење за просторно уређење 
Наставак реализације пројекта „Ревитализације 
Старог Града“ – у току реализациија четврте фазе 
поплочавања укупне вриједности 751.979,62 КМ, а у 
2022. години се може очекивати и даља реализација 
пројекта (наредне фазе поплочавања). Овај пројекат 
доминантно се финансира из донаторских средстава 
Владе Републике Србије.  

СЦ 
3/Се
ц 3.2 

3.2.1.1. Израда регулатива и развој 
капацитета за праћење стања/квалитета 
ваздуха и земље (са инструментима за 
мјерење) 

     

Град Требиње (у сарадњи са Републичким заводом за 
заштиту културно историјског и природног насљеђа 
РС, ХЕТ -ом, Хидрометеролпшким заводом РС и НВО 
сектором). 

СЦ 
3/Се
ц 3.2 

3.2.1.4. Израда и реализација програма 
јачања свијести и информисања 
становништва о заштити животне 
средине (раздвајање и одлагање отпада; 
енергетско управљање и ефикасност; 
правилна употреба хемијских средстава, 
и др.) 

     

Град Требиње (Служба за лер, инвестиције и ее), у 
својству партнера, проводи пројекат „Прекогранична 
иницијатива за заштиту животне средине. Пројекат 
има за циљ јачање капацитета институција које се 
баве заштитом животне средине и информисање 
становиништва о значају унапређивања система 
управљања чврстим отпадом и усклађивања са 

стандардима ЕУ у овојо бласти. . 
  



21 
 

СЦ 
3/Се
ц 3.2 

3.2.2.2. Унапређење система управљања 
чврстим отпадом (проширење депоније) 

     

Одјељење за комунално инспекцијске послове  
Град Требиње проводи пројекат (УНДП) који за циљ 

има Употпуњавање информација локалних планова 

управљања отпадом за доношење догорочних одлука 

везаних за ову област. Успостављање оквира за 

одрживо поступање са отпадом кроз смањење 

количина отпада који се производи; повећан број 

домаћинстава обухваћених организованим 

сакупљањем отпада и рециклирање отпада.1.Ниско-

карбонск и јавни објекти и услуге 

2. Иновативни финансијски механизми 

3. Ниско-карбонско управљање отпадом 

4.Развојне и секторске политике и јачање свијести о 

ЛЦУД концепту 

у току пројекта, биће израђен локални План 

управљања отпадом. 

СЦ 
3/Се
ц 3.2 

3.2.2.4. Увођење система одвојеног 
прикупљања отпада  

   

ЈП “Комунално“ и Одјељење за  
Комунално инспекцијске  послове, пројекат 
„Прекогранична инициојатива заштите животне 
средине“ (ИПА БХ-ЦГ). Вриједност пројекта за Град 
ТРебиње износи 348.130 КМ, 45%учешће ГРада, 
55%средства ЕУ. 

СЦ 
3/Се
ц 3.2 

3.2.3.3. Уређење и заштита природног 
тока ријеке Требишњице 

300.000  300.000 
ЗДП “Хидроелектране на Требишњици“. Редовно 
одржавање ријеке и обале. 

СЦ 
3/Се
ц 3.2 

Изградња и уређење паркова и 
рекреативних зона  

200.000 200.000  
Средстав су планирана у 2022.години за уређење 
рекреативних зона и паркова у Горици и Хрупјелима. 

СЦ 
3/Се
ц 3.3 

3.3.1.2. Унапређење механизама 
регионалне/прекограничне сарадње 
(укључујући област заштите од пожара и 
елементарних непогода) 

 
 

 
 

 

Одјељење за општу управу и ЈУ “Екологија и 
безбиједност“ 
Град Требиње проводи пројекат прекограничен 
сарадње „Херцег Нови, Конавле, Равно и Требиње) по 
програму ИПА ХР-ЦГ-БХ, Flood&Fire. У оквиру пројекта 
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ће бити набављена значајна количина опреме за 
ватрогасно-спасилачку јединицу, те проведене 
активности на подизању капацитете 
службе.Унапређење механизама 
регионалне/прекограничне сарадње базирано је 
првенствено на област заштите од пожара, те је у 
претходном периоду остварена значајна 
прекогранична сарадња града Требиња, Никшића,те 
општина Херцег Нови и Конавле. Реализација овог 
пројекта планирана је до августа 2022.године 

СЦ 
3/Се
ц 3.3 

3.3.1.3. Едукација грађана за адекватно 
понашање и учешће у систему цивилне 
заштите 

   

Одјељење за општу управу и ЈУ “Екологија и 
безбиједност“ 
ЈУ “Екологија и безбједност“ Требиње је у сарадњи са 
Републичком  управом  цивилне  заштите  одржала  
показну вјежбу  „Штит 2021“. Ово је уједно била и 
централна манифестација обиљежавања овог дана у 
Републици Српској, а веома је значајна обзиром да је 
указала на значај ових служби , као и на степен 
опремљености и обучености истих. У сценарио вјежбе 
„Земљотрес“  биле су  укључене Основне школе: 
„Св.Василије Острошки“, „Вук Караџић“ и „ Јован 
Јовановић Змај“, те је том приликом извршена 
едукација основаца како да реагују у кризним 
ситуацијама у случају земљотреса. ЈУ “Екологија и 
безбједност“ Требиње, у току 2021.године, 
организовала је обуку за 50 волонтера  Цивилне 
заштите за потребе града у сезони пожара. Волонтери 
су обучени и сертификовани за гашење пожара, а по 
потреби ће помагати ватрогасним службама. 
 

СЦ 
3/Се
ц 3.3 

3.3.2.1. Ватрогасни дом 110000 55000 65000 
Одјељење за општу управу ,  
Набавка опреме 
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