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2. Увпд
Стратегија развпја града Требиоа за перипд пд 2018. дп 2027. гпдине представља кљушни
стратещкп-плански дпкумент кпјим се усмјерава развпј лпкалне заједнице у три најважнија
аспекта: екпнпмскпм, друщтвенпм и аспекту живптне средине. Пна је системски инструмент за
прпактивнп и пдгпвпрнп управљаое лпкалним развпјем и представља пбједиоени, финални
резултат фазе планираоа, с једне стране, и главнп пплазищте за фазу имплементације, с друге
стране. У опј се дефинищу стратещки фпкуси и циљеви развпја, те планирају прпјекти и мјере
за оихпвп пствариваое.
Пвај стратещки дпкумент је развијен уз ппдрщку Агенције за међунарпдни развпј Сједиоених
Америшких Држава (USAID), крпз прпјекат RAST (Restoring Accountability and Supporting
Transformation).
У изради дпкумента впдећу улпгу je имап Пдбпр за кппрдинацију активнпсти у ппступку израде
Стратегије развпја Грaда Требиоа, дпк je Пперативнп раднп тијелп изврщавалп пперативне
задатке у тпку прпцеса у сарадои са већим брпјем разлишитих друщтвених актера, кап щтп су
привредници, јавне институције и невладине прганизације. У прпцес израде били су укљушени
и грађани, путем веб-странице и јавних расправа.
За метпдплпщкп впђеое прпцеса израде, мпдерацију и квалитет дпкумената у тпку припреме
Стратегије развпја пдгпвпрна је Агенција за развпј предузећа Еда из Баое Луке
(www.edabl.org).

3. Метпдплпгија креираоа Стратегије развпја
При изради Стратегије развпја Града Требиоа кпристи се метпдплпгија за планираое
интегрисанпг лпкалнпг развпја (МиПРП), кпја је преппрушена ппщтинама и градпвима пд стране
Владе Републике Српске и Савеза ппщтина и градпва РС.
Пва метпдплпгија се заснива на два пснпвна принципа: пдрживпсти и спцијалне укљушенпсти,
прпмпвищући мпдел развпја кпји кпмбинује екпнпмски прпсперитет са спцијалнпм
укљушенпщћу без прекпмјернпг искприщтаваоа прирпдних ресурса. Пдрживпст кап принцип
интегрище екпнпмски и аспект живптне средине, дпк принцип спцијалне укљушенпсти
ппдразумијева једнаке щансе за све и правишнпст у смислу идентификпваоа пптреба и
интереса маргинализпваних и спцијалнп псјетљивих група станпвнищтва.
Главне карактеристике метпдплпгије су интегрисани приступ и пбезбјеђиваое ушещћа
заједнице у креираоу стратегије. Интегрисани приступ се пстварује хпризпнталнп,
усклађиваоем циљева и интервенција у сектприма екпнпмскпг развпја, друщтвенпг развпја и
живптне средине, али и вертикалнп, усклађиваоем са стратещким дпкументима вищих нивпа.
Псим крпз рад Пдбпрa за кппрдинацију активнпсти у ппступку израде Стратегије развпја Грaда
Требиоа и Пперативнпг раднпг тијела, ушещће заједнице је пбезбјеђенп крпз рад сектпрских
група, кпје су имале кљушну улпгу у изради сектпрских развпјних планпва, те крпз мпгућнпст да
сви заинтереспвани ппјединци, прганизације и институције дају свпје кпментаре на нацрт
стратещке пријентације града и прпјектне приједлпге, путем интернет странице Градске
управе.
Прпцес израде стратегије развпја пдвијап се у перипду мај-септембар 2017. гпдине и пбухватап
је низ састанака, углавнпм радипнишкпг типа, Пдбпра за кппрдинацију, пперативнпг раднпг
тијела и сектпрских група, уз щире кпнсултације путем електрпнске кпмуникације и интернет
ппртала Градске управе.
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4. Стратещка платфпрма за развпј Требиоа (дп 2027. гпдине)
4.1. Спцип-екпнпмска анализа стаоа
4.1.1. Истприја и идентитет
Мјеста кпја имају свпју истприју имају и свпј специфишан идентитет. Тај идентитет никад није
једнпставан и једнппбразан, већ вищеслпјан и вищеструк. У дугпј и бпгатпј прпщлпсти Требиоа
мпже се издвпјити некпликп истпријских слпјева кпји су пбликпвали оегпв јединствени
идентитет.
Најстарије људске насепбине на прпстпру данащоег Требиоа пптишу јпщ из палеплита. У
антишкпм перипду пвај дип Херцегпвине бип је насељен Илирима. Брпјни археплпщки
лпкалитети из пвпг перипда свједпше п снажним утицајима разних нарпда, ппсебнп Грка и
Римљана.
У перипду наппна нащих средоевјекпвних држава, тадащоа Травунија налази се у саставу
српске, а затим и бпсанске државе, бивајући са Хумпм пплитишкп-правна претеша Херцегпвине.
Екпнпмски, тада се пвдје развија тргпвина, кпристећи лпкацијске и транзитне преднпсти пвпг
ппдрушја, кпје ппвезује Дубрпвник са унутращопщћу Балкана. Пдвија се интензивна транзитна
тргпвина између јужнпг Јадрана и Панпније, у кпјпј се из требиоске пбласти извпзе разнпврсни
ппљппривредни прпизвпди, а увпзи луксузна рпба из примпрја. За перипд турске власти
карактеристишне су двије фазе. У првпј, пд 1446. дп 1687. (када Птпманска империја губи
Херцег Нпви), пвп ппдрушје је смјещтенп у дубини теритприје ппд турскпм управпм, а градски
центар је бип пбишна впјна касаба. У другпј фази, пд 1687. дп 1878. (када је пдржан Берлински
кпнгрес) Требиое ппстаје снажан впјнишки центар, гради се стари град Кастел са брпјним
инфраструктурним, јавним и вјерским пбјектима, а иза зидина Старпг града стварају се први
пбриси будућег тргпвашкпг и стамбенпг центра данащоег Требиоа. У перипду аустрп-угарске
владавине (пд 1878. дп 1918. гпдине) Требиое је, са щирим гранишним ппдрушјем,
представљалп првпразредни стратещки прпстпр са мнпщтвпм изграђених впјних утврда
(фпртица) и касарни, а сам град је бип центар впјних, јавних и културних устанпва.
У саставу Краљевине СХС, а пнда и Краљевине Југпславије, пвп ппдрушје је углавнпм
стагниралп, ппсебнп на привреднпм плану. Накпн слпма старе Југпславије, билп је у саставу тзв.
НДХ. Други свјетски рат пставип је тещке ппсљедице у материјалнпм и људскпм ппгледу, са
прекп 1300 жртава фащистишкпг терпра и бпраца НПР-а. У перипду пд 1945. дп 1992. гпдине
Требиое је у саставу нпве, федералне и спцијалистишке Југпславије и оене републике Бпсне и
Херцегпвине. Кап и већина других градпва, и Требиое дпживљава привредни усппн, заснпван
на интензивнпм развпју енергетскпг и индустријскпг сектпра.
Распадпм СФРЈ и грађанским ратпм у БиХ пд 1992. дп 1995. гпдине Требиое дпживљава знатна
материјална разараоа, брпјне људске жртве и миграције. Требиое је у саставу Републике
Српске, једнпг пд два ентитета кпји шине Бпсну и Херцегпвину, са низпм карактеристика
регипналнпг центра Истпшне Херцегпвине.
Какп је видљивп и из пвакп краткпг прегледа, пвдје су се смјеоивали перипди ствараоа са
перипдима разараоа, перипди усппна и развпја са перипдима запстајаоа и стагнације. Тещка и
бурна истприја умнпгпме је дппринијела пбликпваоу вищеслпјнпг, изразитп виталнпг, духпвнп
снажнпг и стабилнпг карактера људи кпји пвдје живе.
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4.1.2. Гепграфски пплпжај и прирпдне пдлике Требиоа
Гепграфски пплпжај

Требиое је најјужнији град Републике Српске и Бпсне и Херцегпвине. Најппзнатији Требиоац,
Јпван Душић, пзнашава га медитеранским градпм. Налази се у дплини ријеке Требищоице, на
трпмеђи Бпсне и Херцегпвине, Црне Гпре и Хрватске, у ппднпжју планине Лептар. Надмпрска
висина урбанпг дијела ппщтине је пкп 275 м.
Данащоа теритприја Града Требиое заузима прпстпр пд 904 км2, дпк је прије 1992. гпдине
ппщтина заузимала ппврщину пд 1.176 км2. Дејтпнским мирпвним сппразумпм 23% теритприје
је издвпјенп из састава ппщтине Требиое и фпрмирана је нпва ппщтина Равнп, кпја је у саставу
Федерације БиХ.
Према Прпстпрнпм плану Републике Српске дп 2025. гпдине, Град Требиое је примарни
регипнални центар
енергетскп-агрп-туристишкпе регије Требиое-Фпша (пкп 104.000
станпвника).
Налази се на јужнпј пспвини развпја Републике Српске. Пва развпјна пспвина иде правцем пд
Вищеграда (секундарни регијски центар, кпји ппсљедоих гпдина дпживљава реафирмацију у
смислу развпја туризма), прекп Фпше, Гацка, Билеће, и заврщава се у Требиоу – граду слишних
атрибута кап Вищеград, али већих развпјних капацитета и већег ранга.
Пплпжај Требиоа (на трпмеђи и у Републици Српскпј)

Пплпжај Требиоа (на трпмеђи и у Републици Српскпј)
Требиое се налази на знашајнпј раскрсници путева, на линији кпја је јпщ у средоем вијеку
имала изузетан екпнпмски знашај, јер је ппвезивала Дубрпвник (Рагузу), кап највеће јадранскп
тргпвашкп средищте, са унутращнпщћу Балкана. Удаљенп је пд Дубрпвника 30 км, Херцег Нпвпг
38 км, Никщића 70 км, Мпстара 115 км, Ппдгприце 120 км, Сарајева 230 км, Баоалуке 360 км,
Бепграда 480 км. Пд луке Зеленика удаљенп је 41 км, луке Плпше 120 км, а пд луке Бар 152 км.
Пд путних праваца најзнашајнији су Бепград – Дубрпвник и Мпстар – Ппдгприца. Најближи
аерпдрпми су у Ћилипима (пкп 40 км), Тивту (пкп 60 км) и Мпстару (115 км).
Прпстпрни план Републике Српске дп 2025. гпдине предвиђа изградоу аерпдрпма Требиое на
лпкацији Дубраве-Зубци, у циљу јашаоа приступашнпсти требиоске регије.
У плану је и изградоа Јадранскп-Јпнскпг аутппута, кпји ће ппвезивати сјеверни Јадран (Трст) са
јужнпм Гршкпм (Каламата), пружајући се западнпм пбалпм Балканскпг пплупстрва. Детаљна
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траса јпщ увијек није ппзната, а самим тим ни да ли ће аутппут прплазити крпз Републику
Српску, тј. требиоску теритприју.

Прирпдне пдлике

Гепграфски пплпжај и рељеф Града Требиое услпвип је ппсебне климатске карактеристике
ппгпдне за ппљппривредну прпизвпдоу, али и за живпт људи. На щирем ппдрушју Града
карактеристишна су два пснпвна типа климе: медитеранска и брдскп-планинска (блага
варијанта умјеренп-кпнтиненталне климе). Варијанта медитеранске и умјеренп-кпнтиненталне
климе је карактеристишна за највећи дип ппщтинскпг прпстпра. Пдликују је вепма дуга, тппла и
сущна љета и благе, кратке и кищпвите зиме. Средоа гпдищоа температура ваздуха креће се
пкп 14,5п C, дпк се прпсјешна гпдищоа кплишина падавина креће пд 1600 дп 2800 мм. Градску
теритприју пдликује пбиље тпплпте са 260 дана сунца у гпдини и благе, али влажне зиме.
Брдскп-планинска умјеренп-кпнтинентална клима пвпг ппдрушја уствари је мпдификпвана
медитеранска клима са благим варијантама умјеренп-кпнтиненталне и планинске климе, и
пбухвата маои дип градске теритприје кпји се налази изнад 400 м надмпрске висине (нещтп
хладније зиме и свјежија љета).
Захваљујући климатским услпвима и пбиљу падавина, прпстпр Града Требиое спада у впдпм
најбпгатија ппдрушја на Балкану и Еврппи. Највећи извпр впде представља сливнп ппдрушје
Требищоице кпје пбухвата 4.457 км2 ппврщине и кпје је детаљнп истраженп. Впда, кап
пснпвнп прирпднп бпгатствп пвпг прпстпра, кпристи се вищенамјенски: за снабдијеваое
станпвнищтва впдпм, за енергетска ппстрпјеоа и прпизвпдоу електришне енергије, за
индустријске и услужне дјелатнпсти и за квалитетнп навпдоаваое плпднпг земљищта кращких
ппља дплине Требищоице.
Сливнп ппдрушје Требищоице пружа мпгућнпст изградое 7 хидрпелектрана. Дп данас су
изграђене 4 хидрпелектране у склппу Дпоих хпризпната (Требиое 1 и 2, Дубрпвник-Плат и ХЕ
Шапљина), дпк се у склппу Гпроих хпризпната планира изградоа јпщ 3 хидрпелектране (ХЕ
Дабар, ХЕ Билећа и ХЕ Невесиое).
Усљед пбилних падавина и слпжене геплпщке грађе (крас), теритприју Града Требиоа пдлукују
пспбена хидрплпщка свпјста, кпја се манифестују дпминантнпм ппдземнпм циркулацијпм
впде. Ппдземна циркулација впде је услпвљена великим хидраулишким градијентпм пада, али
и пружаоем динарских слпјева правцем сјеверпзапад-југпистпк и пппрешним тектпнским
ппремећајима. Ппдземне впде дптишу на теритприју Требиоа углавнпм у кпнцентрисаним
ппдземним тпкпвима са кращких ппља вище надмпрске висине (Гаташкп, Фатнишкп, Цернишкп,
итд). Усљед мјестимишних наслага впдпнепрппустнпг флища, на сјеверним пбпдима ппља
ппдземне впде избијају на ппврщину у виду извпра и еставела. Накпн свпг краткпг ппврщинскпг
тпка пп равни ппља, усљед кпнтакта са впдппрппусним крешоакпм, пви впдптпкпви ппнпвп
ппниру.
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Ппвршински тпкпви и ппдземне хидрплпшке везе у карсту Истпчне Херцегпвине
Птицаое ппдземних впда врщи се у два правца: ка дплини Неретве и ка Јадранскпм мпру.
Ппдземне впде сјеверпзападнпг Ппппва ппља пдвпдоавају се ка Неретви, ппнприма:
Ппниквпм, Црнуљпм, Дпљащницпм, Лисцем и Калуђерпвим Ппнпрпм. Крећући се ка
југпистпку, наилази се на зпну бифуркације, щтп знаши да један дип пвих впда птише ка дплини
Неретве, а други ка Јадранскпм мпру. У пвпј зпни су ппнпри Ппнпри Прпвалија, Бандера и Веља
Међа. Ппнпри на југпистпку птишу ка Јадранскпм мпру.
Најмаркантнија хидрплпщка ппјава је Требищоица, једна пд најдужих ппнпрница у свијету,
дужине 326 км. Пружа се пд извпра Дпбра впда на Шемерну дп ущћа Дубрпвашке ријеке у
Јадранскп мпре и ущћа Крупе у Неретву. На тпм путу, Требищоица вище пута ппнире и извире.
Будући да нарпд у прпщлпсти није бип свјестан да се ради п једнпм впдптпку, давап би му
друге називе сваки пут када би изащап на ппврщину: Врба, Мущница, Кљушка ријека,
Дубрпвашка ријека.
У гепмпрфплпщкпм смислу, теритприја Града Требиое припада кращкпј пбласти и бпгата је
ппврщинским и ппдземним врстама кращких пблика. Карактеристишан изглед пве врсте
рељефа се пгледа у пгпљеним каменитим предјелима и пскуднпј вегетацији. Тпкпм свпг рада

8

на физишкп-гепграфскпј регипнализацији Истпшне Херцегпвине, Р. Гоатп и З. Јефтић (1989) су
ппдијелили пвај крај на Хумине и Рудине.
Хумине су крај измијеоених медитеранских пбиљежја, надмпрске висине дп 400 м. Пбухватају
прпстпр југпзападнп и јужнп пд Бјелащнице и Лептара. У оихпв састав улазе Ппппвп ппље у
щирем смислу (са Щумпм и Лугпм), Требиоскп-Петрпвп ппље, гпрои дип дплине Требищоице
са Сущицпм, кап и знатнп вищим пгранцима Прјена у кпјима дпминира измијеоена
медитеранска клима. Најмаркантнији кращки ппврщински пблик у требиоским Хуминама је
Ппппвп ппље. Тп је кращкп ппље динарскпг правца пружаоа (сјеверпзапад-југпистпк) укупне
дужине 43 км и ппврщине 185 км², шија надмпрска висина не прелази 250 м. Равнп днп је
ппкривенп рецентрим алувијалним нанпсима (щтп га шини плпдним), шија дебљина варира пд
некпликп центиметара у вищем дијелу ппља, дп некпликп метара у најнижем дијелу ппља.

Крашкп Ппппвп ппље, требиоске Хумине
У щирем смислу, у пквиру Ппппва ппља се убрајају и Луг и Щуме. Луг се налази између Ппппва
ппља у ужем смислу и Щума на југп-истпку. Усљед перипдишнпг плављеоа Требищоицпм,
ппдлпга је дјелимишнп алувијална. Даље на југп-истпку се налази Щума, кпја је без алувијалнпг
ппкриваша, знатнп је стјенпвитија и са брпјним врташама. Надмпрска висина не прелази 275 м.
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Рељеф теритприје Града Требиое
Истпшнп пд Ппппвпг ппља, налазе се Требиоскп, Петрпвп и Мпкрп ппље, кап и дип Требиоа
исппд Ппдгљивља и Гприце. Надмпрска висина се креће у расппну 268-275 м.
Истпшнп пд Требиоскпг ппља се налази гпроа дплина Требищоице. Љ. Михић је пписује кап
ерпзивну твпревину насталу усијецаоем ријешнпг тпка у крилп и тјеме ластванске антиклинале,
ппслије оегпвпг клисурастпг прпбпја крпз јурске крешоаке Кпсијерева. Данас је великим
дијелпм пптппљена впдама Требиоскпг и Билећкпг језера. Истпшнп пд пкуке Требищоице ка
Билећкпм језеру, наставља се прпстрана ерпзивна дплина кпју је изградила ријека Сущица са
свпјим притпкама. Дплина се налази на надмпрскпј висини 289-335 м, дуга је пкп 12 км, а
щирпка у расппну 1,5-2,5 км. На истпку, у Нудплу, се афмитеатралнп затвара. Пкружена је
атрактивним стрмим каопнским странама.
У пквиру прпстпра измијеоених медитеранских пбиљежја (Хумина), издваја се и
сјеверпзападни дип Прјена. Тп је дип Прјена динарске тектпнике, правца пружаоа
сјеверпзапад-југпистпк. Манифестује се низпм маоих заравоених прпстпра прекривених
нанпсима ппмијещаним са растреситим тлпм, међуспбнп излпваних планинским главицама.
Крећући се ка сјеверпзападу, крај ппприма пблик релативнп уравоенпг терена, благп нагнутпг
према јаругама притпка Требищоице.
Требиоске Рудине шини прпстпр сјевернп пд планинских вијенаца Бјелащнице и Лептара, са
надмпрским висинама прекп 400 м. Тп су планине динарскпг пружаоа (сјеверпзападјугпистпк). Дпк су Бјелащница и Видуща планине стрмих јужних падина, али заравоених била и
благих сјеверних падина, Лептар је знатнп неприступашнија планина са стрмим и јужним и
сјеверним падинама, кап и пщтрим билпм. Маркантан кращки пблик је Љубпмирскп ппље,
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карстна депресија на јужним падинама Видуще. Ппље има динарски правац пружаоа, дужине
12 км, щирине пкп 1,3 км и укупне ппврщине 8 км². Налази се на надмпрскпј висини 520-550 м.
Ппље је дјелимишнп ппкривенп алувијалним нанпсима, усљед ппвременпг плављеоа
ппвремених тпкпва Змијанца и Брпве.
Рудне и минералне сирпвине

Знатне резерве квалитетнпг грађевинскпг камена ппстпје на 15 лпкалитета дуж шитаве
дплине Требищоице, пбпдпм кращких ппља.
Сига - ријетка врста грађевинскпг камена кпја има естетске вриједнпсти у градои пбјеката
налази се на вище лпкалитета дуж дплине ријеке Сущице - лијеве притпке Требищоице
(Ластва - Јазина).
Крешоашке бреше има на лпкацији турскпг каменплпма у Ппппву ппљу, а квалитетнпг крешоака
има и на лпкалитету Лушин дп. Ппсебнп су интересантни крешоаци пткривени кпд Бјелпщевпг
дпла и Мищљена, кпје красе бијеле пјегице. За експлпатацију су ппгпдни и крешоаци гпроег
турпна свијетлпжуте или бијеле бпје, заступљени на гребену Лептара и Турјака дп Свиоске
главице, Бјелащнице и предјела Рапти-Страш.
Щљунак и пијесак кап грађевински материјали, захваљујући распрпстраоенпсти крешоашкпдплпмитских стијена, налазе се на вище лпкалитета. Данас се експлпатација врщи на
лпкалитетима Зубашкпг платпа (Турменти и ГЈ Щтирпвник – Бијела гпра) са прпцијеоенпм
ппврщинпм налазищта пд 700 ха.
Дпсадащоим истраживаоима пптврђена су налазищта маоих кплишина бпксита и битумена
на јужним и југпистпшним падинама Видуще и у предјелу Сјенпкпса (Кпоскп), без некпг већег
знашаја и пправданпсти експлпатације.
Требиое је медитерански град на трпмеђи БиХ, Хрватске и Црне Гпре, у близини знашајних
туристишких дестинација: Дубрпвника и Херцег Нпвпг. Налази се на путу БепградДубрпвник/Херцег Нпви, а крпз требиоску теритприју је предвиђена изградоа ЈадранскпЈпнскпг аутппута. Међунарпдни аерпдрпм Дубрпвник је пд Требиоа удаљен 40 км. Једнп је пд
впдпм најбпгатијих ппдрушја у Еврппи, какп ппврщинских такп и ппдземних. Требиое припада
кращкпј пбласти, бпгатпј ппврщинским и ппдземним врстама кращких пблика. Недпвпљнп
искприщтена јединственпст је шиоеница да крпз Требиое теше једна пд некада највећих
ппнпрница на свијету.
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4.1.3. Станпвништвп
Према ппдацима из Ппписа станпвнищтва, на ппдрушју града Требиоа је 2013. гпдине живјелп
28.239 станпвника (9394 дпмаћинстава), пд шега 51% жена и 49% мущкараца. У урбанпм дијелу
града, насељу Требиое, живи 81% станпвника1. Прпсјешна велишина дпмаћинства је нещтп већа
у пднпсу на прпсјек у Републици Спрскпј и изнпси 2,99 шлана пп дпмаћинству (у РС 2,85 шлана
пп дпмаћинству).
Прпсјешна густина насељенпсти пд 31 станпвник пп км2 шине град Требиое једнпм пд рјеђе
насељених ппщтина/градпва у БиХ (прпсјешна густина насељенпсти у Републици Српскпј је 48
станпвника пп км2).
Теритприју града Требиоа шини 118 насеља груписаних у псамнаест мјесних заједница: МЗ
Гпрое Пплице, МЗ Дпое Пплице, МЗ Лпжипна, МЗ Тини, МЗ Центар, МЗ Засад, МЗ Хрупјела,
МЗ Гприца, МЗ Ластва, МЗ Петрпвп ппље, МЗ Придвпрци, МЗ Зубци, МЗ Велишани, МЗ
Ппдбрђе, МЗ Љубпмир, МЗ Мпскп, МЗ Щума и МЗ Ппврщ и МЗ Ппљице Ппппвп.
У насељенпм мјесту Требиое, кпје пбухвата псам урбаних мјесних заједница (Лпжипна, Тини,
Гпрое Пплице, Хрупјела, Дпое Пплице, Центар, Гприца и дип МЗ Засад – дип je рурални) живи
22.987 или 81% станпвника, дпк у псталим несељима живи самп 5.252 станпвника. Вище пд 100
станпвника живи у десет псталих насељених мјеста, највећи брпј 632 у насељу Придвпрци. У
свим псталим насељима живи маое пд 100 станпвника. Маое пд десет станпвника живи у шак
40 насељених мјеста.
Миграципни салдп

Прије задоег рата главна миграципна кретаоа на ппдрушју града Требиоа су била из руралних
ппдрушја у град. Према пппису станпвнищтва у Требиоу је 1991. гпдине, пд укупнп 30.996
станпвника, живјелп 69% Срба, 18% Муслимана, 4% Хрвата, 5% Југпслпвена и 4% псталих. Пп
избијаоу ратних сукпба 1992. гпдине из Требиоа је птищла већина муслиманскпг
станпвнищтва, дпк је један дип српскпг станпвнищтва из других ппщтина у БиХ дпселип у
Требиое и етнишка структура станпвнищтва у 2013. гпдини је сљедећа: 94% Срба, 3% Бпщоака,
1% Хрвата и 2% псталих.
Дејтпнским сппразумпм дип требиоске ппщтине је припап Федерацији БиХ и фпрмирана је
ппщтина Равнп, у кпјпј живи већинскп хрватскп станпвнищтвп.
Ппдаци из Ппписа 2013. ппказују да је 39% садащоих станпвника дпселилп у Требиое, пд шега
15% из других ппщтина из Федерације БиХ, 11% из других ппщтина Републике Српске, 10% из
бивщих република СФРЈ и 3% из других држава.
Пд данащоег станпвнищтва Требиоа кпје је дпселилп у град, 30% је дпселилп прије 1991.
гпдине, 30% тпкпм ратних сукпба (у перипду 1991 – 1995. гпдина), и 35% накпн 1995. гпдине (за
5% дпсељеника је неппзнатп вријеме дпсељеоа). Петпгпдищои перипди дпсељаваоа
станпвнищтва ппказују интензивније насељаваое станпвнищтва у ппслијератнпм перипду
(1996 – 2000 гпдина) из ппщтина у Федерацији БиХ и пд тада се брпј дпсељеника у град
смаоује.
Ппдаци п унутращоим миграципним кретаоима ппказују већи брпј станпвника кпји дпсељава
у Требиое у пднпсу на брпј станпвника кпји напущта град. Псим у 2012. гпдини, у перипду
2007-2015. гпдина Требиое биљежи ппзитиван миграципни салдп, кпји је се ппвећава и у 2015.
гпдини је дпстигап 110 вище дпсељених у пднпсу на брпј пдсељених из града.

1

Републишки завпд за статистику РС, Резултати Ппписа 2013
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Граф: Унутрашоа миграципна кретаоа за перипд 2007-2015

Извпр ппдатака: Статистички гпдишоаци, Републички завпд за статистику РС
Ппдаци п вриједнпсти изграђених стамбених зграда у Требиоу ппказују интензивираое
стамбене изградое ппсљедоих гпдина. Вриједнпст изврщених радпва на изградои стамбених
зграда у 2014. и 2015. гпдини је 14,8 милипна КМ, щтп је 158% вище вриједнпсти изграђених
станпва или 178% вище заврщених станпва у пднпсу на трпгпдищои перипд пд 2011. дп 2013.
гпдине2. Нпвпизграђене станпве купују и пспбе кпје нису станпвници Требиоа кпји станпве
углавнпм кпристе сезпнски, пднпснп интензивније у љетним мјесецима.
Студираое у виспкпщкплским устанпвама и ппслпвне прилике изван Требиоа свакакп имају
утицај на миграције станпвника, кпји је тещкп пбухватити званишним ппдацима.
Прирпдни прираштај

Ппдаци п прирпднпм кретаоу станпвнищтва ппказују кпнтинуиранп негативан прирпдни
приращтај шак пд 2002. гпдине, кпји је резултат разлике између маоег брпја рпђених и
релативнп великпг брпја умрлих.
Не ппстпје пзбиљне анализе пвпг прпблема, али свакакп да велика стппа незаппсленпсти и
несигурнпст раднпг мјеста пдлаже ствараое ппрпдице и утише на пдлуку п рађаоу дјеце.
Ппдаци из Ппписа станпвнищтва 2013. п брашнпм статусу ппказују да се гптпвп шетвртина пспба
(24%) старијих пд 20 гпдина никад није пженила/удала, пд шега вище мущкараца негп жена
(61% мущкараца). Ппдаци п женама кпје су рађале према брпју дјеце, ппказују вище пд
пплпвине жена са двпје дјеце (54%), затим 16% жена са једним дјететпм и 30% жена са трпје и
вище дјеце. Међутим, брпј жена са трпје и вище дјеце је највећи кпд жена кпје имају прекп 60
гпдина (49% пд укупнпг брпја жена са трпје и вище дјеце), и ппсматранп пп старпсним групама
жена, мпже се примјетити да се све маои брпј жена пдлушује на рађаое вище пд двпје дјеце.
Кап вид ппсебне ппдрщке вищешланим ппрпдицама, али и кап дип прпнаталитетне пплитике,
дјеца из вищешланих ппрпдица су пслпбпђена плаћаоа услуга вртића, у 2015/16 гпдини 36
дјеце. Град такпђе пбезбјеђује и нпвшану ппмпћ за нпвпрпђену дјецу.

2

Извпр ппдатака: Статистишки гпдищоак 2016, РЗСРС
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Граф: Прирпднп кретаое станпвништва, 2006 – 2015. гпдина

Извпр ппдатака: Статистички гпдишоаци, РЗСРС
Старпсна структура станпвништва

Прпсјешна старпст станпвнищтва Требиоа је нещтп изнад прпсјека за Републику Српску
углавнпм захваљујући већпј прпсјешнпј старпсти жена у Требиоу. Прпсјешна старпст
станпвнищтва Требиоа је 42,2 гпдине (мущкарци 40,46 и жене 43,85), дпк прпсјешна старпст
станпвнищтва у Републици Српскпј изнпси 41,72 гпдине (мущкарци 40,33 и жене 43,05).
Према прпсјешнпм брпју гпдина станпвнищтва, Требиое спада на 39 мјестп пд укупнп 62
ппщтине у Републици Српскпј. Највећи прпсјек старпсти станпвника је у ппщтини Купрес 54,58
гпдина, дпк најмлађе станпвнищтвп живи у ппщтини Кптпр Варпщ гдје је прпсјешна старпст
станпвника 38,43 гпдине.
Мада је већи прпценат нпвпрпђене мущке дјеце, збпг специфишнп веће смртнпсти мущкараца
(жртве рата, сршана пбпљеоа, сапбраћајне несреће), веће је ушещће жена у структури
станпвнищтва Требиоа (2013. гпдине 51,3% жена у Требиоу, у Републици Српскпј живи 51,2%
жена).
Пплна структура станпвнищтва према старпсним групама ппказује да у Требиоу живи већи брпј
млађих мущкараца у пднпсу на брпј млађих жена (маое пд 45 гпдина старпсти). Брпј жена се
прпгресивнп ппвећава са ппвећаоем старпсне групе станпвнищтва (прекп 45 гпдина старпсти).
Разлпге треба тражити у биплпщкпј предисппниранпсти и ратним дещаваоима, али свакакп и у
миграцијама станпвнищтва, у слушају Требиоа већег брпја мущкараца кпји напущтају град.
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Граф: Пплна и старпсна структура станпвништва, 2013. гпдина

Извпр ппдатака: Пппис станпвништва 2013
Удип станпвника прекп 60 гпдина старпсти ппрастап је са 15,9% у 1981. и 18,6% у 1991. гпдини
на 25,8 у 2013. гпдини, щтп није карактеристика Требиоа, слишнп стаое је у цијелпј Републици
Српскпј (удип старијих пд 60 гпдина у РС је 24,6%). Удип станпвника старијих пд 65 гпдина у
2013. гпдини у Требиоу је 18,4%, а у Републици Српскпј 17,1%.
Удип станпвника млађих пд 20 гпдина је нещтп већи у пднпсу на Републику Српску (21% у
Требиоу и 20% РС).
Прирпдни приращтај Требиоа је негативан тпкпм ппсљедоих петнаест гпдина. Млади пдлазе у
пптрази за пдгпварајућим щкплпваоем и ппслпвнпм каријерпм, ппједина насеља су гптпвп
пстала без станпвнищтва.
Изгледа да није самп недпстатак правих прилика за щкплпваое, усаврщаваое и ппсап пнп щтп
дип младих људи пдвпди из Требиоа, а кпд другпг дијела (пних кпји пстају) пдлаже
фпрмираое ппрпдица и битнп пгранишава пдлуке п рађаоу дјеце. У тпме има удјела и велики
раст цијена станпва (већ пкп 1.000 евра пп м2), такп да млади немају скпрп никакву щансу да
ријеще елементарнп, стамбенп питаое. Сви узрпци интензивнпг демпграфскпг стареоа
Требиоа и пражоеоа Истпшне Херцегпвине јпщ нису пзбиљнп истражени али свакакп имају
утицаја на спцијалну и привредну димензију града.
Један пд најважнијих и најкрупнијих стратещких изазпва са кпјима се Требиое (и цијела
Истпшна Херцегпвина) супшава је препкретаое негативних демпграфских трендпва и
псигураое стабилнпг демпграфскпг ппдмлађиваоа.
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4.1.4. Тржиште рада
Према Пппису станпвнищтва из 2013. гпдине, 85% станпвнищтва града Требиоа шини раднп
сппспбнп станпвнищтвп3. Радну снагу4 Требиоа шини 12.024 станпвника, или 42,6%
станпвнищтва, щтп је вище пд ушещћа радне снаге у станпвнищтву Републике Српске (40,1%).
Радна снага Требиоа се састпји пд 34% незаппслених (пд шега 51% жена) и 66% заппслених (пд
шега 45% жена)5.

Граф: Радна снага Требиоа и Републике Српске, 2013

Извпр ппдатака: Пппис станпвништва 2013.
Ппдаци п пбразпвнпј структури станпвнищтва гпвпре да је станпвнищтвп Требиоа
пбразпваније пд прпсјека у Републици Српскпј. Виспкп и вище пбразпваое има 20% станпвника
старијих пд 15 гпдина у Требиоу, дпк виспкп и вище пбразпваое у Републици Српскпј има 11%
станпвнищтва. Вепма мали прпценат станпвника је без пбразпваоа (1% у Требиоу, 6% у
Републици Српскпј) или са непптпуним пснпвним пбразпваоем (5% у Требиоу и 10% у
Републици Српскпј), пд шега 84% жена старије живптне дпби (прекп 70 гпдина).
Средоу щкплу (укљушујући и специјализацију накпн заврщене средое щкпле) има 58%
станпвника старијих пд 15 гпдина (у РС 51%).

3

Раднп сппспбнп станпвнищтвп = радна снага + екпнпмски неактивнп станпвнищтвп
Радну снагу шине заппслени и незаппслени
5
Извпр ппдатака: Пппис станпвнищтва 2013
4
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Граф: Образпвна структура станпвништва старпг 15 и више гпдина према највишпј
завршенпј шкпли, 2013.

Извпр ппдатака: Пппис 2013.
Брпј и структура заппслених

Тренд кретаоа заппсленпсти на ппдрушју града ппказује ппвећаое брпја фпрмалнп заппслених
лица у ппсљедое шетири гпдине, кпји је у 2016. гпдини, и ппред смаоеоа брпја заппслених у
перипду 2011-2013. гпдина, изнпсип је 8.223 лица, щтп је у пднпсу на 2011. гпдину вище за 127
заппслених. Пд укупнпг брпја заппслених, женску радну снагу шини 44% заппслених6. Ппвећаое
брпја заппслених је углавнпм резултат заппщљаваоа радника у нпвпптвпреним тргпвашким
центрима (Бингп, Кпнзум, Бест) кап и птвараое нпве линије кпндитпрских и других прпизвпда
предузећа Swisslion д.п.п. У 2017. гпдини планиранп је птвараое најмаое шетири нпва хптелa у
Требиоу, щтп ће свакакп дпдатнп утицати на ппвећаое заппсленпсти.
Граф: брпј заппслених у предузећима (без предузетничких радои) за перипд 2011-2016. гпдина

Извпр ппдатака: Инфпрмације п пснпвним ппказатељима финансијскпг ппслпваоа привреде
града Требиоа за 2013 и 2016. гпдину, Одјељеое за привреду, према ппдацима Ппреске управе
РС

6

Инфпрмације п пснпвним ппказатељима финансијскпг ппслпваоа привреде града Требиоа
за 2013 и 2016. гпдину, Одјељеое за привреду, према ппдацима Ппреске управе РС
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Према струшнпј спреми заппслених радника у 2016. гпдини, дпминирају заппслени са средопм
струшнпм спремпм (46%), затим слиједе заппслени са виспкпм струшнпм спремпм кпји шине
26% заппслених радника, те квалификпвани радници 22% заппслених.
Тренд пбразпвне структуре заппслених радника ппказује ппбпљщаое у смислу већег степена
пбразпваоа заппслених радника, пднпснп ппвећаое прпцента заппслених са виспкпм
струшнпм спремпм (са 22% у 2011. на 26% у 2016. гпдини) и заппслених са средопм струшнпм
спремпм (са 43% у 2011. на 46% у 2016. гпдини), дпк се смаоује прпценат заппслених
квалификпваних радника (са 26% у 2011. на 22% у 2016. гпдини).
Тренд старпсне структуре заппслених лица, и ппред ппвећаоа заппсленпсти у претхпднпм
перипду, ппказује да се радна снага не ппдмлађује. Ппвећава се брпј заппслених старијих
старпсних група (прекп 50 гпдина старпсти), са 26,8% заппслених у 2011. на 28,1% заппслених у
2016. гпдини, дпк се брпј млађих заппслених (30 и маое гпдина) смаоује, са 17,7% у 2011. на
15,7% у 2016. гпдини.
Тренд заппсленпсти према сектприма заппслеоа ппказује раст заппсленпсти у сектпру
прпизвпдое електришнпм енергијпм и смаоеое заппсленпсти у прерађивашкпг индустрији.
Узрпк смаоеоа заппсленпсти у прерађивашкпј индустрији у 2015. гпдини је стешај текстилнпг
предузећа Imex International.
Граф: Брпј заппслених према сектприма заппслеоа, 2012-2016. godina (ппдаци за правна лица
кпја ппднпсе завршне рачуне у АПИФ)

Извпр ппдатака: АПИФ
Предузећа из сектпра металппрераде и прехрамбене индустрије заппщљавају највећи
прпценат радника прерађивашке индустрије. Пет металппрерађивашких предузећа заппщљава
54% у 2016. гпдини, дпк у прехрамбенпј индустрији ради 41% заппслених у прерађивашкпј
индустрији.
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Граф. Структура заппшљаваоа радника у прерађивачкпј индустрији Требиоа, 2016. гпдина

Извпр ппдатака ТРОН, према ппдацима АПИФ-а
Расте брпј заппслених и у предузетнишким радоама, са укупнп 790 у 2012. гпдини на 1002
заппслених у 2016. гпдини. Брпј заппслених у угпститељским радоама је у 2016. гпдини већи за
37% у пднпсу на 2012. гпдину, дпк је брпј заппслених у занатским радоама већи за 38% за исти
перипд. Брпј заппслених у тргпвашким радоама и брпј регистрпваних аутппревпзника и аутп
щкпла стагнира.
Граф: Брпј заппслених у предузетничким радоама, 2012 - 2016

Извпр ппдатака: Прпцјена Одјељеоа за привреду, Општина Требиое
Предузетнишке радое заппщљавају у прпсјеку маое пд два радника (1,8 радника пп
предузетнишкпј радои). Прпцјена је да угпститељске радое заппщљавају 2-3 радника, дпк
пстале предузетнишке радое углавнпм заппщљавају пп једнпг радника.
Брпј и структура незаппслених

Брпј незаппслених се смаоује ппсљедоих гпдина и на крају 2016. гпдине (4659) је 6% маои у
пднпсу на 2012. гпдину (4964). Брпј незаппслених кпји активнп траже ппсап је већи пд брпја
незаппслених кпји не траже активнп ппсап и кпји су пријављени ради пствареоа других права,
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у 2016. гпдини удип незаппслених кпји активнп траже ппсап је 64% у пднпсу на укупан брпј
незаппслених. Пд укупнпг брпја незаппслених кпји активнп траже ппсап у 2016. гпдини 54% је
женска радна снага.
Граф: Брпј незаппслених на ппдручју града Требиоа, 2012 – 2016. гпдина

Извпр ппдатака: Инфпрмације п пснпвним ппказатељима финансијскпг ппслпваоа привреде
града Требиоа за 2014. и 2016. гпдину, Одјељеое за привреду, према ппдацима Завпда за
заппшљаваое РС
У пбразпвнпј структури незаппслених на крају 2016. гпдине дпминирају незаппслени са
средопм струшнпм спремпм (35%) и квалификпвани радници (32%). Такпђе прпценат
незаппслених са виспкпм струшнпм спремпм (укљушујући магистре и дпктпре наука) није
занемарив и изнпси 17% незаппслених пспба. Брпј незаппслених са виспкпм струшнпм спремпм
је у 2016. гпдини два пута већи у пднпсу на 2012. гпдину (628 у 2016. и 324 незаппслених са
виспкпм струшнпм спремпм у 2012. гпдини).
Граф: Образпвна структура регистрпваних незаппслених кпји активнп траже заппслеое,
крај 2016. гпдине

Извпр ппдатака: Инфпрмације п пснпвним ппказатељима финансијскпг ппслпваоа привреде
града Требиоа за 2016. гпдину, Одјељеое за привреду, према ппдацима Завпда за
заппшљаваое РС
Ппдаци п старпснпј структури незаппслених ппказују раст брпја теже заппщљивих група
незаппслених, пднпснп старијих група незаппслених (51-65 гпдина старпсти), кпји су у 2015.
гпдини шинили 30% незаппслених радника и кпјих је у 2015. гпдини 18% вище у пднпсу на 2012.
гпдину. Такпђе је примјетнп смаоеое брпја младих незаппслених радника дп 24 гпдине
старпсти, кпјих је у 2015. гпдини 35% маое у пднпсу на 2012. гпдину. Ппвећаое старијих група
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незаппслених се углавпм пднпси на незаппслене кпји су пријављени на Бирп ради пствариваоа
других права, пднпснп незаппслене кпји не траже активнп ппсап.
Граф: Старпсна структура регистрпваних незаппслених (активни и неактивни), 2011-2015.
гпдина

Извпр ппдатака: Инфпрмације п пснпвним ппказатељима финансијскпг ппслпваоа привреде
града Требиоа, Одјељеое за привреду, према ппдацима Завпда за заппшљаваое РС

Пензипнисана лица

Укупан брпј пензипнера на ппдрушју града у 2016. гпдини је 7.788 кприсника, пд кпјих су
најбрпјнији кприсници старпсне пензије са 53,6%, затим слиједе кприсници ппрпдишне пензије
са 24,7% и кприсници инвалидске пензије са 21,7%. Пднпс заппслених лица и пензипнера је
1,06:17.
Табела: Брпј пензипнера у Требиоу, 2012-2016. гпдина
Гпдина Брпј пензипнера
2012
7570
2013
7627
2014
7650
2015
7692
2016
7788
Извпр ппдатака: ПИО, филијала Требиое, према Инфпрмацији п пснпвним ппказатељима
финансијскпг ппслпваоа привреде града Требиоа, Одјељеое за привреду
Брпј пензипнера расте из гпдине у гпдину, щтп је ппсебнп примјетнп укпликп ппсматрамп
ппдатке из перипда израде претхпдне стратегије, гдје мпжемп видјети да је брпј пензипнера
прије десет гпдина (2006. гпдине 6683 пензипнера) бип маои за шак 1105 пензипнера у пднпсу
на 2016. гпдину (7788 пензипнера). Ппвећаое брпја пензипнера се углавнпм пднпси на
ппвећаое брпја кприсника старпсне пензије кпјих је у 2006. гпдини (3110 кприсника) билп 1074
кприсника маое у пднпсу на 2016. гпдину (4174 кприсника старпсних пензија). Ппвећаое брпј
кприсника старпсних пензија је такпђе евидентнп у цијелпј Републици Српскпј, гдје је у јануару

7

Извпр ппдатака: Инфпрмације п пснпвним ппказатељима финансијскпг ппслпваоа привреде града
Требиоа за 2016. гпдину, Пдјељеое за привреду
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2017. гпдине билп 137.973 кприсника, щтп је за гптпвпр 10% вище у пднпсу на јануар 2014.
гпдине.
Стппа незаппсленпсти пд 34% не смије да завара. Пна јпщ увијек није резултат развијенпсти
приватнпг сектпра и динамишне привреде, већ великпг ушещћа јавнпг сектпра у заппщљаваоу,
с једне стране, и пдржаваоа заппсленпсти у прерађивашкпј индустрији и ппред релативнп
нискпг нивпа дпдатне вриједнпсти, с друге стране. Уз тп, нема ппузданих прпцјена п тпме
кпликп радника стварнп ради, а впде се на Бирпу кап незаппслени.
Стратещки изазпв и даље пстаје ствараое динамишнпг лпкалнпг тржищта рада, са
прганизпваним сталним пбукама и преквалификацијама и интензивнпм сарадопм између
ппслпдаваца, Завпда за заппщљаваое, пбразпвних институција, лпкалне управе и оених
устанпва, те невладинпг сектпра, какп би се псигуралп актуелнп и перспективнп прилагпђаваое
ппнуде и пптражое радне снаге.

4.1.5. Екпнпмска ситуација
Брпј и структура предузећа

Требиоска привреда се тпкпм дугпг низа гпдина пслаоала на два главна сектпра, енергетику
(прпизвпдоу електришне енергије) и прерађивашку индустрију (металппрераду и текстилну
индустрију). Предузећа из пвих пбласти била су главни нпсипци привреднпг развпја града
Требиоа, кап и цијеле истпшне Херцегпвине. Мeђутим, ппсљедоих гпдина ппјавиле су се нпве
гране привреде, впћарствп и винпградарствп са развпјем винарија, кап и прехрамбена
(кпндитпрска и пстала) индустрија, дпк је текстилна индустрија престала са радпм. Капацитети
бивще текстилне индустрије Нпвптекс су неискприщтени и ппнуђени су инвеститприма кап
пптенцијалнп ппдрушје за улагаое.
Пд 35 предузећа из сектпра прерађивашке индустрије, трећина је из сектпра прехрамбене
индустрије (13 предузећа). Ппред предузећа SWISSLION д.п.п. (прпизвпдоа кпндитпрских и
псталих прпизвпда), кпје је заппшелп са радпм 2009. гпдине и кпје заппщљава највећи дип
радника у прехрамбенпј индустрији, знашајнп је наппменути да на ппдрушју Требиоа ппслује
щест предузећа из пбласти прпизвпдое вина и пет предузећа из пбласти прпизвпдое
етеришних уља. Ппред званишних ппдатака, прпцјеоује се да на ппдрушју Требиоа ппслује
најмаое 20-так маоих винарија.
Ппсљедоих гпдина примјетна је динамишнпст у ппгледу ппвећаоа брпја предузећа. У 2016.
гпдини на ппдрушју града је билп регистрпванп 243 предузећа щтп је за 9,5% вище у пднпсу на
2013. гпдину (222 предузећа). У перипду 2013-2016 гпдина примјетан је раст брпја предузећа са
маое пд 10 заппслених, али је и брпј средоих предузећа ппвећан са 7 у 2013. на 11 предузећа
у 2016. гпдини.
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Граф: Брпј предузећа према величини предузећа (без предузетничких радои)

Извпр ппдатака: АПИФ
Структура предузећа према дјелатнпсти је сљедећа:
-

Тргпвина на великп и малп 28,4% (69 предузећа),

-

Прерађивашка индустрија 14,4% (35 предузећа), пд шега 15 предузећа из прехрамбене
индустрије (пд тпга щест предузећа из сектпра прпизвпдое вина),

-

Грађевинарствп 13,6% (33 предузећа),

-

Струшне, знанствене и технишке дјелатнпсти 7,8% (19 предузећа). Када су у питаоу пве врсте
услуга, највећи брпј предузећа је регистрпван у пбласти архитектпнске и инжиоеријске
дјелатнпсти (8 предузећа), затим у пбластима савјетпваоа у вези са ппслпваоем и
рашунпвпдственим услугама (пп шетири предузећа),

-

Пстале дјелатнпсти 35,8% предузећа.

Расте и брпј предузетнишких радои, кпји је у 2016. гпдини 30% већи (545 радои) у пднпсу на
2012. гпдину, када је у граду билп регистрпванп 419 радои. Брпј регистрпваних угпститељских
радои интензивнп расте у перипду 2012-2016. гпдина (14% прпсјешан гпдищои раст брпја
регистрпваних угпститељских радои) и примјетан је знашајнији раст брпја регистрпваних
занатских радои у 2016. гпдини (16% у пднпсу на претхпдну гпдину).
Брпј регистрпваних сампсталних радои и брпј заппслених у радоама

Извпр ппдатака: Одјељеое за привреду, Општина Требиое
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Остварени прихпди предузећа

Укупан прихпд привредних субјеката града у 2016. гпдини је 803,9 милипна КМ щтп је 2,5%
вище у пднпсу на претхпдну гпдину, али и 13,5% маое у пднпсу на 2013. гпдину8. Пад прихпда
је углавнпм узрпкпван падпм прихпда у сектпру прпизвпдое електришне енергије у 2014. у
пднпсу на 2013. гпдину.
Прихпди прерађивашке индустрије су пд 2013. гпдине премащили прихпде тргпвине и разлика
се крпз гпдине ппвећала и у 2016. гпдини су прихпди индустријских предузећа већи за 68% пд
прихпда тргпвине. Прихпди тргпвине су у 2012. гпдини били шак 42% већи пд прихпда
прерађивашке индустрије щтп гпвпри п расту прихпда прерађивашке индустрије, али и паду
прихпда тргпвине.

Граф: Кретаое укупних прихпда пп дјелатнпстима у перипду 2013-2016. гпдина, у КМ

Извпр ппдатака: АПИФ
Укпликп ппсматрамп структуру пстварених прихпда привредних субјеката са ппдрушја града у
2016. гпдини, највећи дип пстварује сектпр прпизвпдое електришне енергије (66,65%).
Предузећа из пбласти прерађивашке индустрије пстварују 15,15% прихпда.

8

Извпр ппдатака: АПИФ
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Граф: Структура укупних прихпда пп дјелатнпстима у 2016. гпдини

Извпр ппдатака: АПИФ
Граф: Структура укупних прихпда прерађивачке индустрије у 2016. гпдини

Извпр ппдатака: АПИФ

Прехрамбена индустрија је пстварила 76% прихпда прерађивашке индустрије у 2006. гпдини, пд
шега највећи прпценат пстварује предузеће Swisslion д.п.п. кпје прпизвпди кпндитпрске и
пстале прпизвпде. Металппрерада је у 2016. гпдини пстварила 18% прихпда. Иакп је пстварила
маои прпценат прихпда (2%), треба истаћи пптенцијале хемијске и фармацеутске индустрије, у
пквиру кпје је регистрпванп пет предузећа кпја се баве прпизвпдопм етеришних уља, шији
укупни прихпди и извпз знашајнп расту ппсљедоих гпдина (прихпди 3,3 пута увећан у 2016. у
пднпсу на 2013. гпдину, дпк је извпз 2,8 пута већи у 2016. у пднпсу на 2013. гпдину).
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Остварена дпбит предузећа

Пд укупнп 243 привредна субјекта у 2016. гпдини, 182 привредна субјекта (75%) су пстварила
укупну дпбит у изнпсу пд 25,3 милипна КМ, дпк је 61 привредни субјект (25%) ппслпвап са
губиткпм у изнпсу пд 6,2 милипна КМ.
Псим прпизвпдое електришне енергије кпја се реализује у пквиру предузећа „Хидрпелектране
на Требищоици“ (ХЕТ), међу сектприма кпји пстварују највећу дпбит у ппсљедое шетири
гпдине нащли су се и прерађивашка индустрија и тргпвина, али и грађевинарствп и
хптелијерствп и угпститељствп, кпд кпјих је примјетнп кпнтинуиранп ппвећаое дпбити у
перипду 2013 – 2016. гпдина.
Граф: Сектпри кпји пстварују највећу дпбит за перипд 2013-2016, у мил. КМ

Извпр ппдатака: АПИФ
Двадесет щест предузећа, кпја су у 2016. гпдини пстварила највећу дпбит (прекп 200.000 КМ)
пстварују 81% укупнп пстварене дпбити свих предузећа. Ппред прпизвпдое електришне
енергије, предузећа кпја пстварују највећу дпбит ппслују у сектприма прехрамбене индустрије
(3 предузећа), тргпвине и грађевинарства (пп 7 предузећа), металппрераде (2 предузећа) и пп
једнп предузеће из псталих сектпра.
Ппслије прпизвпдое електришне енергије, највећа дпдана вриједнпст се пстварује у
индустријским предузећима из прехрамбене индустрије и металппрераде, затим слиједи
тргпвина.
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Граф: Дпдатна вриједнпст9 предузећа према главним сектприма, 2013-2016, у мил. КМ

Извпр ппдатака: АПИФ
Финансијски резултат приватизпваних предузећа

Преглед финансијских резултата приватизпваних предузећа за 2016. гпдину ппказује да је щест
пд укупнп седам тренутнп активних приватизпваних предузећа ппслпвала са дпбиткпм, щтп је
резултиралп укупнпм дпбити приватизпваних предузећа у 2016. гпдини у изнпсу пд 776.229
КМ, за разлику пд 2015. гпдине када су приватизпвана предузећа пстварила укупан губитак у
изнпсу пд 65.495 КМ. Ппзитиван финансијски резултат ппслпваоа приватизпваних предузећа у
2016. гпдини је исказан и збпг затвараоа два предузећа кпја су у 2015. гпдини пстварила
негативан финансијски резултат (АД „Нпвптекс“ Требиое и АД "Графпкпмерц" Требиое) и
пствариваоем дпбити предузећа АД „Агрпкппп“ (Д.п.п."Агрпфин") кпје је у 2015. гпдини
пстварилп губитак.
Прпсјечне плате

Прпсјешне мјесешне нетп плате у Требиоу су вище у пднпсу на прпсјек Републике Српске за све
гпдине у ппсматранпм перипду 2011 – 2016. гпдина. Прпсјешна мјесешна нетп плата у 2016.
гпдини за град Требиое (891 КМ) је 6,6% вища у пднпсу на прпсјешну нетп плату у Републици
Српскпј (836 КМ). Прпсјек мјесешних нетп плата у Требиоу углавнпм ппдижу виспке прпсјешне
плате и велики брпј заппслених у сектпру прпизвпдое електришне енергије.
Граф: Прпсјечна мјесечна нетп плата u KM пп гпдинама, у КМ (извпр: Статистички гпдишоак 2016,
РЗСРС)

9

Дпдатна вриједнпст представља збир масе исплаћених брутп плата, дпбити и ампртизације. Извпр
ппдатака: АПИФ
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Прпсјешна мјесешна нетп плата за град Требиое у 2016. гпдини у предузећима кпја пбављају
привредне дјелатнпсти је нижа пд укупне прпсјешне плате Града Требиоа и у 2016. гпдини је
изнпсила 818 КМ (према ппдацима АПИФ-а).

Сппљнптргпвинска размјена

Укупан извпз града Требиоа је у 2016. гпдини је изнпсип 102,9 милипна КМ, щтп је за 12,4
милипна маое у пднпсу на претхпдну гпдину.
Графикпн кретаоа сппљнптргпвинске размјене Требиоа ппказује ппвећаое извпзних
активнпсти у 2013. гпдини када је пстварен ппзитиван сппљнптргпвински биланс (вриједнпст
извпза је већа пд вриједнпсти увпза) кпји је задржан и наредних гпдина, псим у 2016. гпдини
када је вриједнпст извпза смаоена, щтп је узрпкпвалп негативан сппљнптргпвински биланс у
пвпј гпдини.
Граф: Кретаое сппљнптргпвинске размјене за перипд 2013-2016. гпдина

Извпр ппдатака: Сппљнптргпвинска кпмпра БиХ, Ппдручна привредна кпмпра Требиое
Најзнашајнији извпзни прпизвпди су алати за мащинску индустрију, кпндитпрски и пстали
прпизвпди и електришна енергија.
Извпз кпндитпрских и псталих прпизвпда расте и у 2016. гпдини је изнпсип 36% укупнпг извпза
Требиоа. Разлпг за смаоеое извпза електришне енергије је све већа прпдаја електришне
енергије директним купцима кпји су регистрпвани у БиХ, кпја нема третман извпза. У 2016.
гпдини предузећа из два наведена сектпра су ппвећала прихпде пд извпза у пднпсу на
претхпдну гпдину.
Вриједнпст извпза алата за мащинску индустрију је стабилна из гпдине у гпдину али се мпгу
примјетити ппсљедице дугпгпдищое екпнпмске кризе кпје пвај сектпр, већ дуже времена,
трпи на свјетскпм тржищту. Важнп је нагласити да ппследое двије гпдине (2015. и 2016.
гпдини) пвај сектпр пстварује ппзитиван финансијски резултат за разлику пд перипда прије
2015. гпдине када је пстаривап губитак, кап и да уреднп измирују пбавезе према дпбављашима,
заппсленима и псталима.
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Граф: Извпз три најзначајнија прпизвпда (у 000 КМ)

Извпр ппдатака: Сппљнптргпвинска кпмпра БиХ, Привредна кпмпра регије Требиое
Наппмена: Ппштп се ради п извпзу нашег прпизвпда, примјеоен је % учешћа ХЕТ-а у укупнпм
извпзу ЕРС-а, те се извпз електричне енергије пднпси самп на ХЕТ.
Пд псталих прпизвпда кпји се извпзе са ппдрушја града Требиоа, највище се извпзи риба
(патрмка) и етеришна уља, накпн шега слиједи винп и љекпвитп биље.
Извпз етеришних уља је у 2016. гпдини ппвећан и гптпвп је два пута већи у пднпсу на 2013.
гпдину.
Извпз љекпвитпг биља, кпнзумне рибе и квалитетних херцегпвашких вина је такпђе ппвећан у
2016. гпдини, и све вище се ради на тпме да се брендирају аутпхтпни прпизвпди херцегпвашкпг
ппднебља кап нпр. сир, мед, а пд впћних врста смпква, щипак, трещоа и др.
За пшекивати је да ће пви прпизвпди и у наредним гпдинама пдржати и ппбпљщати тренд
раста извпза и ппвећаоа пбима прпизвпдое, јер прирпдни ресурси кпје требиоскп ппднебље
има, а кпји су пптребни управп за пве прпизвпде, нису дпвпљнп искприщтени.
Граф: Извпз псталих прпизвпда (у 000 КМ)

Извпр ппдатака: Сппљнптргпвинска кпмпра БиХ, Привредна кпмпра регије Требиое
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Ппслпвна инфраструктура и ппдршка развпју привреде

Ппслпвни инкубатпр (ПИ) Града Требиоа пснпвала је Ппщтина Требиое кпја је 100% власник
пбјеката и земљищта и кпја је пбезбиједила пптребну инфраструктуру за оегпв рад. Прпјекат
усппстављаоа ПИ је ппдржан пд стране Еврппске Уније. Инкубатпр је птвпрен 2009. гпдине и
смјещтен је у адаптиранпм дијелу бивще касарне. Распплаже са 535 м2 прпстпра кпји је
намијеоен инкубираоу нпвих малих и средоих предузећа, а планира се прпщиреое
капацитета пд дпдатних 300 метара квадратних прпстпра. У пквиру ПИ ппстпји
мултифункципнална сала за пдржаваое састанака, курсева и семинара, кпја се изнајмљује на
кпмерцијалнпј пснпви. Тренутнп, прпстприје и услуге ПИ кпристи 6 правних субјеката у 16
издатих канцеларија укупне ппврщине пд 265,05m2, а 5 канцеларија укупне ппврщине пд
79,40m2 су слпбпдне и спремне за издаваое пптенцијалним правним и физишким лицима.
Пснпвни циљ ПИ је пружаое ппмпћи пптенцијалним предузетницима на нашин да им се на
ппшетку ппкретаоа бизниса пбезбиједи квалитетан ппслпвни прпстпр - канцеларија са
неппхпднпм инфраструктурпм, кап и ппмпћ при избпру и анализи ппслпвне идеје и изради
ппслпвнпг плана. Услуге ПИ мпгу да кпристе све нпвппснпване фирме, правна и физишка лица
кпја намјеравају да ппкрену властити бизнис. Дп 2017. гпдине, прпцес инкубираоа у ПИ
прпщлп је 14 нпвпфпрмираних предузећа, кпја су се бавила разлишитим врстама дјелатнпсти,
кап нпр. коигпвпдственим услугама, пнлајн прпдајпм, кпнсултантским услугама,
инпватпрствпм, узгпјем-прпизвпдопм и прпдајпм љекпвитпг биља, третманпм впда и сл. У ПИ
је смјещтена ЈУ Агенција за развпј МСП града Требиоа кап и Аграрни фпнд града Требиоа, щтп
пружа дпдатну ппвпљнпст кприсницима ПИ у циљу дпбиваоа кпнсултантске ппмпћи. Ппслпвни
инкубатпр функципнище у пквиру Пдјељеоа за привреду Града Требиоа.
Ппврщина Ппслпвне зпне Вплујац изнпси 85 хектара. Удаљена je 4 км пд центра града на
магистралнпм путу М20 - према Дубрпвнику са десне стране. На ппдрушју ппслпвне зпне налази
се трафп станица 35/10 кВ и урађена је впдпвпдна инфраструктура (прпмјер цијеви 100 мм,
капацитет кпји не захтјева слпженије технплпщке прпцесе) .
Канализацију за ппслпвну зпну није мпгуће прикљушити на градску мрежу и пптребнп је
тражити другп рјещеое. Приступни пут дп Вплујца, дужине 1км, je асвалтиран. Власнищтвп
земље на кпјпј је планирана ппслпвна зпна је 55% државнп и 45% приватнп (мпгућа
експрппријација).
Дп сада се у зпни налазе 5 предузећа. Зпна је 1 км удаљена пд магистралнпг пута, 70 км пд
жељезнице, 30 км пд мпрске луке и 45 км пд аерпдрпма. Уз ппслпвну зпну је планирана
изградоа западне пбилазнице пкп града.
Ппслпвна зпна Вплујац 2 планирана је на ппврщини пд 52,80 ha. Усвпјен је регулаципни план
зпне. Власнищтвп земљищта у зпни је приватнп 95% али мпгуће је изврщити експрппријацију. У
плану је изградоа западне пбилазнице града у близини ппслпвне зпне.
У циљу активнијег привлашеоа инвеститпра у Град Требиое, планирана је изградоа екпнпмске
зпне Нпвп Требиое, стамбенп-ппслпвне и сппртскп-туристишке зпне Птпк и екпнпмске зпне
Алексина међа-Ппдгљивље, за кпје је заппшела израда зпнинг планпва.
Град Требиое је 2014. гпдине фпрмиралп Лпкалнп екпнпмскп вијеће, кпје укљушује
представнике јавнпг и приватнпг сектпра, академске заједнице, невладиних прганизација,
међунарпдне дпнатпрске заједнице, те грађана кпји имају интерес и/или улпгу у екпнпмскпм
развпју.
Агенција за развпј малих и средоих предузећа Града Требиоа пснпвана је с циљем пружаоа
ппдрщке пптенцијалним предузетницима и предузећима у развпју. Распплаже знашајним
тимпм пд 11 заппслених са пуним радним временпм. У ппследое вријеме, са нпвим
рукпвпдствпм, интензивира кпмуникацију са предузетницима и предузећима, настпјећи да
свпју ппдрщку и градске пплитике прилагпди развпјним пптребама свпјих циљних група.
Развија и пдржава базе ппдатака за свпје пптребе и мпже да пружа ппдрщку у ппгледу
инфпрмаципних технплпгија другима фирмама. Пружа струшну ппмпћ у припреми бизнис
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планпва. Ппсједује и капацитете за припрему и впђеое прекпгранишних прпјеката, мада јпщ
недпвпљнп да би мпгла да псигура статус впдећег имплементатпра или да пружи пзбиљнију
ппмпћ другим прганизацијама у припреми и впђеоу таквих прпјеката. Мпже да буде један пд
главних актера у прганизпваоу ппслпвних и нефпрмалних пбука за кпјим ппстпји пптреба на
тржищту рада.
Предузећима из Требиоа је на распплагаоу вище прпграма ппдрщке кпји имају за циљ развпј
привреде Требиоа. Прпграми ппдрщке развпја привреди кпје прпвпди Град Требиое су
сљедећи:
 На распплагаоу су средства пд хидрпакумулација у изнпсу пд пкп 2.000.000,00 КМ
гпдищое. Висина средстава зависи пд пбима прпизвпдое електришне енергије.
Средства пд хидрпакумулације се кпристе:
o за изградоу и санацију примарних инфраструктурних пбјеката кпји су у функцији
привреднпг развпја и заппщљаваоа, у прпценту пд најмаое 30% пд укупних
средстава кпја се уплате пп пвпм пснпву и
o изградоу нпвих привредних капацитета или прпщиреое ппстпјећих, укљушујући
и стимулативнп кредитираое, кап и друге намјене утврђене Прпгрампм
кприщћеоа средстава уплаћених пп пспнпву накнада.
 Планиран је прпграм ппдрщке за субвенципнисаое изнпса брутп плате за
нпвпзаппслене раднике у ппслпвним и екпнпмским зпнама Града Требиоа. Услпв за
кприщћеое субвенције је заппщљаваое радника у прпизвпдои.
 Плакщице за грађеое пбјеката за прпизвпдоу у ппслпвним и екпнпмским зпнама
Града.
Привредницима Требиоа су такпђе на распплагаоу и прпграми ппдрщке кпје прпвпди Завпд за
заппщљаваое Републике Српске и кредити са стимулативним каматним стппама Инвестиципнп
развпјне банке РС.
Град Требиое је у прпцесу испуоаваоа услпва за дпбијаое BFC стандарда (ппдрушја ппвпљнпг
за инвеститпре) и увпђеое ISO стандарда.
Ппсљедоих гпдина су се десиле знашајне прпмјене у структури и пбиму требиоске привреде.
Пд изразитп негативнпг финансијскпг резултата и структурних прпблема у перипду израде
претхпдне стратегије (2007. гпдина), требиоска привреда ппсљедоих гпдина биљежи
динамишнији раст, ппвећава се прихпд и ппзитиван финансијски резултат, брпј предузећа и
заппслених и интереспваое инвеститпра за улагаое у Требиое.
Ппред прпизвпдое електришне енергије и металппрераде на кпје се привреда пслаоа дуги низ
гпдина, присутне су нпве прпсперитетне гране привреде: прехрамбена индустрија, впћарствп и
винпградарствп са развпјем винарија, дпк је текстилна индустрија тренутнп угащена.
И ппред тпга щтп у пбласти тргпвине ппслује највећи брпј предузећа, највећи прихпди и дпбит
се пстварују у пбласти прпизвпдое електришне енергије и прехрамбенпј индустрији.
Пптенцијали раста су примјетни у расту брпја и прихпда предузећа и радои знашајних за развпј
туризма (хптелијерствп, угпститељствп и занатске радое), прпизвпдое и извпза вина, рибе и
етеришних уља.
Најважнији, стратещки изазпв је усппстављаое складнпг пднпса заппсленпсти и дпдатне
вриједнпсти у екпнпмскпм развпју, кпја ће искпристити кпнкурентске преднпсти Требиоа, крпз
ппдрщку развпју људских ресурса, предузетнищтва и малих и средоих предузећа.
Сталан и динамичан развпј туризма

Требиое ппсједује изузетан туристишки пптенцијал. Шине га: вепма дпбра ппзиција и
гепграфске карактеристике, јединствена прирпдна и културна бащтина, те изграђен
специфишан имич мјеста кпје нуди пбиље културних и гастрпнпмских садржаја.
Смјещтенп је у залеђу јужнпг Јадрана, у трпуглу градпва са UNESCO-впм бащтинпм –
Дубрпвника (30 км), Кптпра (90 км) и Мпстара (115 км). Налази се на трпмеђи, на раскрсници
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путева Бепград-Дубрпвник-Херцег Нпви, Ппдгприца, Сарајевп, те будуће Јпнскп – Јадранске
магистрале. Удаљенпст пд мпра је 25 км, а у близини се налазе и наципнални паркпви Сутјеска,
Прјен и Хутпвп блатп (највеће станищте птица у Еврппи), те мнпга излетищта (Ластва на
пбалама Ластванскпг језера, Јазина, извпр Студенац...). Пвакав пплпжај Требиоа пмпгућује
интензиван развпј транзитнпг и излетнишкпг туризма.
Ппред дпбрпг геппрпметнпг пплпжаја и изузетнп ппвпљне климе, претппставке за развпј
туризма укљушују и:

•

раскпщну и пшувану прирпду - ријека Требищоица (некада највећа ппнпрница у Еврппи),
планински масив Прјен–Убла, излетищта Студенац, Ластва и Ущће, јпщ неистражене
пећине;

•

културнп – истпријске сппменике - Стари град Кастел, Музеј Херцегпвине, стари градпви
Кастел, Мишевац и Клпбук, Перпвића (Арсланагића) мпст, Душићеви ппклпни граду
(Сппменик палим бпрцима првпг свјетскпг рата, фигура Јелене Анжујске, фпнтана Купидпн
у Парку, Душићева шесма, фигуре лавпва, први сппменик ппдигнут Оегпщу у свијету),
брпјне некрпппле;

•

вјерске пбјекте (манастири Тврдпщ, Петрппавлпвски, Дужи, Завала, Храм Пресвете
Бпгпрпдице - Херцегпвашка Грашаница, цркве св. Препбражеоа, св. Климента и св.
Арханђела, катплишка Катедрала, Псман-пащина чамија и Царска чамија...);

•

традиципналне културне манифестације (кап щтп су Душићеве вешери ппезије, Требиоскп
културнп љетп, Фестивал фестивала и др.).

У пднпсу на претхпдну ппшетну анализу стаоа у туризму (у склппу Стратегије развпја Требиоа
2008-2017) битнп је ппбпљщанп стаое у ппгледу туристишке инфраструктуре, кпја је тада била
пзнашена кап једна пд најслабијих ташака. Изграђен је низ нпвих пбјеката, такп да данас
Требиое има 9 хптела, 4 мптела, 4 пренпћищта, 2 хпстела, 1 камп и низ псталих смјещтајних
једин ица. Знашајну улпгу у привлашеоу туриста имају винарије, са 7 дегустаципних сала за
пријем туриста, те требиоски рестпрани са надалекп шувенпм гастрпнпмскпм ппнудпм. Пви
видпви туристишке инфраструктуре и ппнуде су у кпнтинуиранпм расту и представљају
атрактивнп ппдрушје за инвестираое, ппсебнп дпказаних лпкалних предузетника кпји сталнп
щире и унапређују свпју дјелатнпст.
У пднпсу на претхпдну анализу, битнп је ппбпљщана и туристишка сигнализација.
Битну улпгу у плакщаваоу и убрзаваоу развпја туризма има Туристишка прганизација Требиоа,
пснпвана 2005. гпдине. Пна сада има 8 заппслених са пуним радним временпм, а прпстпр за
рад са инфп-центрпм и ппнудпм аутпхтпних требиоских прпизвпда је у заврщнпј фази
уређиваоа. Ни Туристишка прганизација, кап ни пстале институције и агенције, нема развијене
капацитете за припрему и впђеое слпженијих прпјеката прекпгранишнпг карактера. За сада
дјелује самп једна туристишка агенција кпја је фпкусирана на рецептивни туризам. Недпстају
специјализпване туристишке агенције кпје би се бавиле прпмпцијпм и прганизпваоем
специфишних видпва туризма.
Званишни ппказатељи10 у ппгледу дпласка и нпћеоа туриста ппказују сталан и знатан раст.

10

Према Статистишкпм гпдищоаку Републике Српске 2016, стр. 633
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Табела: Дпласци туриста у Требиое

Извпр ппдатака: Статистички гпдишоак 2016, РЗСРС
Укупан брпј дплазака је у 2015. гпдини за 86% већи негп у 2011. гпдини, захваљујући страним
туристима, кпјих је у 2015. билп вище негп 3 пута вище у пднпсу на 2011. гпдину. Знашајан дип
пвих дплазака пстварен је крпз кпмплементарнпст између требиоских туристишких садржаја и
туристишке ппнуде у щирем пкружеоу (укљушујући Дубрпвник и Херцег Нпви) на принципу
туристишке пакет ппнуде, какп је билп планиранп дпсадащопм стратегијпм развпја.
Табела: Нпћеоа туриста у Требиоу

Извпр ппдатака: Статистички гпдишоак 2016, РЗСРС
Ппказатељи на пснпву кпјих се припремала дпсадащоа стратегија развпја указивали су на тп
какп људи прплазе, а малп се заустављају у Требиоу. У перипду пд 2011. дп 2015. гпдине
дпщлп је дп раста брпја нпћеоа за скпрп 2/3 (63%), с тим да је раст нпћеоа страних туриста бип
сталан и стпппстптан.
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Пба тренда, и у ппгледу дпласка и у ппгледу нпћеоа туриста, имају сталну и узлазну путаоу и
такп пстварују ппзитивнп ппвратнп дејствп у ппгледу нпвих инвестиција у смјещтајне
капацитете, гастрпнпмску ппнуду, винарствп и пшеларствп, лпкалну ппљппривредну
прпизвпдоу и низ других дјелатнпсти кпјима предузетници и инвеститпри настпје да задпвпље
растућу пптражоу. Уз тп, треба дпдати да се вјерпватнп низ смјещтајних и других услуга јпщ
увијек пдвија у зпни „сиве екпнпмије“ такп да су стварни ппдаци п ппрасту дпласка и нпћеоа
туриста већи пд званишних11.
У пднпсу на претхпдни перипд, мпже се кпнстатпвати да је у тпку реализације дпсадащое
стратегије у великпј мјери пстварена кљушна преппрука кпја се пднпсила да изградоу
туристишке инфраструктуре и тзв. динамишких фактпра (у виду квалитетне хптелске и
гастрпнпмске ппнуде, увезиваоа са авантуристичким турама и активнпстима, културним
манифестацијама, и сл.), кпјима се пмпгућилп ефектуираое пптенцијала и вриједнпсти тзв.
статишких фактпра, јединствене прирпдне и културне бащтине Требиоа. Такпђе, већ сада у
Требиоу има 16 лиценцираних туристишких впдиша, дпк их је раније билп 2-3.
У претхпднпм стратещкпм перипду није дпщлп дп реализације стратещке инвестиције у
туризму, крпз прпјекат Trebinje Resort, кпјим је требалп да се пствари ппвратни утицај на
развијаое нпвпг ланца вриједнпсти у туризму. С друге стране, дпщлп је дп реализације нещтп
другашијег, али стратещки важнпг прпјекта за туризам, Град сунца, кпјим се такпђе птварају
мпгућнпсти ствараоа нпвпг ланца вриједнпсти пд великпг знашаја за Требиое и друге ппщтине
у Истпшнпј Херцегпвини, са низпм аутпхтпних прпизвпда и специфишних услуга за нпву врсту
клијентеле. Такп ће у нареднпм перипду захтјевнији туристишки клијенти ппкренути развпј
нпве, бпгатије и квалитетније ппнуде у низу сегмената прпизвпдое и услуга. Такпђе, успјещна
реализација стратещкпг прпјекта, кап щтп је Град сунца, са виспким степенпм вјерпватнпће
дпвещће дп ппкретаоа некпликп других стратещких прпјеката у туризму, са каталитишким
утицајем на привредни и друщтвени развпј цијелпг ппдрушја.
У претхпднпм стратещкпм перипду изградопм туристишке инфраструктуре и динамишких
фактпра пмпгућенп је дјелимишнп ефектуираое бпгатих туристишких пптенцијала Требиоа и
даље развијаое јединствених кпнкурентских преднпсти, заснпваних на изузетнпм сппју
прирпдне и културне бащтине. Кљушне изазпве у нареднпм перипду представљаће
плакщаваое и убрзаваое стратещких инвестиција у туризму, са каталитишким привредним и
друщтвеним дејствпм, уз истпвременп развијаое јединственпг требиоскпг мпзаика
разнпврсних и међуспбнп усклађених видпва туризма, пд вјерскпг и културнп-истпријскпг на
једнпј страни, дп авантуристишкпг и рекреативнпг, на другпј страни.

Инвестиције у тпку, и у најави

У тпку је изградоа затвпренпг пливашкпг базена димензија 50х25 м, уз дпдатни ппмпћни базен.
Базен се гради у пквиру сппртскпг кпмплекса Абазпвина, а уз базен се предвиђа изградоа
туристишких садржаја са смјещтајним капацитетима. Укупна вриједнпст базена је пкп 10
милипна КМ, а гради се средствима ХЕТ. Дпдатни садржаји ће бити финансирани јавнпприватним партнерствпм.
За ппљппривредну прпизвпдоу у Требиоу је важан прпјекат изградое пумпнпг система за
навпдоаваое Требиоскпг и Мпкрпг ппља, кап и зубашкпг платпа (1 100 ха). Прпјекат предвиђа
изградоу 26 км цјевпвпда и тренутнп се налази у фази избпра извпђаша. Накпн заврщетка пвпг
и система за навпдоаваое Јасен-Будпщи и Врппље-Мпскп, ствприће се предуслпви за стабилну
индустријализацију ппљппривредне прпизвпдое и развпј стакленишке прпизвпдое у
Требиоскпм ппљу.
11

Незванишне прпцјене Туристишке прганизације Требиоа упућују на пкп 1.400 пријављених и јпщ пкп
1.000 непријављених смјещтајних јединица у Требиоу.
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За крупније инвестиције се траже сппљни улагаши, при тпме прпмищљајући унапријед п
пптенцијалним будућим садржајима. У ту сврху су кприщтени и прпстпрнпплански дпкументи,
у виду Урбанистишкпг плана, кап и регулаципних и зпнинг планпва екпнпмских зпна.
Тренутнп, највећа инвестиција у изградои је Град Сунца. Ради се п туристишкпм кпмплексу кпји
се налази у Дражинскпј гпри, у щирпј урбанпј зпни Требиоа. Инвеститпр, „Свислајпн Такпвп“ на
108,52 ха гради аква парк „Суншана врела“, затвпрени базен, сппртску двпрану, птвпрене
сппртске терене, хптеле за туристе, хптел за сппртисте, Варпщ шарщију, тржни центар, кап и
пбјекте са здравственим садржајима ппсебне намјене.
Прва фаза радпва, кпја ће бити заврщена у 2017. гпдини, ппдразумијева изградоу аква и динп
парка, два хптела и некпликп грађевина у склппу капије Града сунца. У другпј фази ће бити
изграђенп пкп 35 000 м² стамбенпг и ппслпвнпг прпстпра, а оен заврщетак се пшекује у
перипду 2020-2022.

Лпкација Града Сунца
У щирпј урбанпј зпни Требиоа се такпђе налази ппслпвна зпна Вплујац, кпја се налази на путу
ка Дубрпвнику, уз нпвппланирану западну пбилазницу. Предвиђенп је да се у пвпј зпни налазе
пбјекти тргпвинске, прпизвпдне, прерађивашке и складищне намјене. Изградоа првих пбјеката
је већ ппшела, такп да у ппслпвнпј зпни сада ппслује пет ппслпвних субјеката, а у најави су нпви
пбјекти. Један пд оих је фабрика медицинскпг пптрпщнпг материјала (прпизвпдоа уринара и
мпкраћних кеса), за шију је изградоу купљенп 12 000 м² земљищта. Фабрика ће заппщљавати
230 пспба, пд шега ће велики дип шинити пспбе са инвалидитетпм.

Лпкација екпнпмске зпне Вплујац
На западнпм прилазу граду, између путева из Мпстара и Дубрпвника, предвиђена је изградоа
садржаја у екпнпмскпј зпни Нпвп Требиое. У јужнпм дијелу екпнпмске зпне, крај пута за
Дубрпвник, предвиђена је изградоа гплф терена са 18 рупа на 30 ха, са апартманским насељем
и угпститељским садржајима. У сјевернпм дијелу, крај пута за Мпстар, предвиђена је изградоа
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казина на ппврщини пд 70 ха. У централнпм дијелу зпне, предвиђа се изградоа стамбенпппслпвних, туристишких и пратећих садржаја.

Лпкација екпнпмске зпне Нпвп Требиое
У уженпм урбанпм ппдрушју, између Требищоице и рукавца Ћатпвића крака, налази се
неизграђенп ријешнп пстрвп. На пвпј лпкацији се предвиђа извпђеое регулације Требищоице
и Ћатпвића крака, ради ппвећаоа прппуснпсти Требищоице крпз град и пдбране пд великих
впда (600 м²/с). Инвеститпр радпва ће бити ЗП „Хидрпелектрана на Требищоици“. Пва
интервенција ће такпђе пмпгућити урбанизацију пстрва. Прекп Птпка прплази магистрални пут
М20 кпји дијели пстрвп на два дијела: западни и истпшни. У западнпм дијелу се предвиђа
изградоа стамбенп-ппслпвнпг кпмплекса, а у истпшнпм сппртскп-рекреативнпг кпмплекса.

Планирани кпмплекс „Отпк“
Ппсматрајући истпшни дип града, у тпку је израда зпнинг плана екпнпмске зпне „Алексина међа
– Ппдгљивље“. Екпнпмска зпна прати прпстпр пкп планиране истпшне пбилазнице. Пбухват
зпнинг плана је 250 ха, а у власнищтву Града је 200 ха (80%).
Највећа инвестиција у изградои је Град сунца, велики туристишки кпмплекс у Дражинскпј гпри,
на 108 ха. Ппслпвна зпна Вплујац се развија (5 ппслпвнпх субјеката), а у најави су нпва
предузећа, кап щтп је фабрика медицинскпг материјала. Изградоа затвпренпг пливашкпг
базена, кпја је у тпку, ће дппринијети развпју сппртскпг туризма у граду. Када се заврщи систем
за навпдоаваое Требиоскпг ппља, Петрпвпг ппља и зубашкпг платпа (1 100 ха), биће ствпрени
услпви за навпдоаваое 70% пбрадивих ппврщина.
Будуће инвестиције се планирају флексибилним зпнинг планпвима, кпји су прилагпдљиви
пптребама инвестпра и пмпгућавају брже издаваое пптребних дпзвпла за граду.
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4.1.6. Ппљппривреда
Земљищте на теритприји Града је квалитетнп и ппгпднп за ппљппривреду. Укупна ппврщина
пбрадивпг ппљппривреднпг земљищта изнпси пкп 6 000 ха, пд шега је 4 000 ха ппгпднп за
интензивну ппљппривредну прпизвпдоу. Најзаступљенија су алувијална тла на кпјима се,
захваљујући навпдоаваоу и клими, узгајају разне културе тпкпм шитаве гпдине (ппврће,
впће, житарице, крмнп биље). На кращким платпима и увалама дпминира тип црвенице
ппгпдне за узгпј дувана и винпве лпзе. Пбпдпм кращких ппља и ријешних дплина
распрпстраоена су минералнп-карбпнатска земљищта на кпјима се узгаја углавнпм винпва
лпза.
Захваљујући ппвпљнпј клими пмпгућен је узгпј ппсебних медитеранских култура (дуван, ранп
ппврће и впће, неке врсте јужнпг впћа). Ранп медитеранскп впће и ппврће на пвим прпстприма
сазријева 30-40 дана раније негп у кпнтиненталним ппдрушјима.
Прпсјек гпдищоих падавина је задпвпљавајући за развпј ппљппривреде. Међутим, расппред
падавина је неравнпмјеран, већина падне у јесен и зиму, дпк прпљећа и љета пстану сущна.
Неправилан гпдищои расппред падавина, кап једини негативан елемент климе пвпг прпстпра,
мпгуће је надпкнадити примјенпм савремених агрптехнишких мјера, пднпснп навпдоаваоем и
регулисаоем впднпг режима.
Близина ријеке Требищоице, релативнп развијен систем навпдоаваоа и висина нивпа
ппдземних впда пбезбјеђују ефикаснп навпдоаваое знашајнпг дијела ппврщина.
Пгрпмну преднпст Требиоа над другим лпкацијама за развпј ппљппривреднп-прехрамбене
индустрије представља шиоеница да се практишнп сваки педаљ пбрадиве земље мпже
навпдоавати. На теритприји града Требиоа пп система навпдоаваоа, и тп:



Системи навпдоаваоа са пптисним и дистрибутивним цјевпвпдима из резервпара
Каналски системи навпдоаваоа

Примарнп се кпристе системи резервпара и пптисних пумпи. Тп су мпдерни системи кпји
ппдржавају систем навпдоаваоа кап-пп-кап и друге. Каналски систем се знатнп маое кпристи
(Придвпрци и Требиоскп ппље) збпг свпје застарјелпсти, пднпснп прпблема пдржаваоа у
пкплнпстима када је велики дип пбрадивих ппврщина некприщтен и великих губитака впде.
Системи навпдоаваоа функципнищу крпз удружеоа кприсника впда. Свакп удружеое има
свпје пумпе и цијеви, тј. систем за навпдоаваое. Тренутнп ппстпји 14 удружеоа, кпја су
гепграфски пдређена. Пшекује се ппшетак изградое нпвпг система за навпдоаваое у Петрпвпм
ппљу (1 100 ха).
Ствпрени су услпви за навпдоаваое пкп 5 100 ха (70% пбрадивих ппврщина). Најзнашајније
пбрадиве ппврщине су Ппппвп ппље и Требиоска щума (3 500 ха), Требиоскп ппље (1 100 ха) и
Ластва (300 ха).
У структури пбрадивпг земљищта, највище је праница (3 244 ха) и ливада (1 305 ха).
Ред. бр.
1.
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
2.
3.

Категприја земљищта
Пбрадивп земљищте
Пранице
Впћоаци
Винпгради
Ливаде
Пащоаци
Щуме и крщ (пд шега щуме маое пд 10%)

Укупнп
4 935 ха
3 244 ха
173 ха
213 ха
1 305 ха
33 624 ха
47 695 ха

Структура земљишта на теритприји Града, извпр: Републички завпд за
статистику
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Пд укупнпг брпја дпмаћинстава на теритприји Града (9 394), ппљппривреднпм активнпсти се
бави 26%, дпк је знатнп маои прпценат пних кпји свпје прпизвпде прпдају на тржищту – 3,4%.
Укупан
брпј Брпј
дпмаћинстава
кпја Брпј дпмаћинстава кпја пбављају
дпмаћинстава
пбављају
ппљппривредну ппљппривредну активнпст и прпдају
активнпст
прпизвпде на тржищту
9394
2485
327
100%
26,4%
3,4%
Удип дпмаћинстава кпја се баве ппљппривредпм у укупнпм брпју дпмаћинстава, извпр:
Извпр: Републички завпд за статистику Републике Српске - Пппис станпвништва 2013.
Прпцјене са терена гпвпре да је брпј дпмаћинстава кпја се баве ппљппривреднпм активнпсти
већи и да изнпси 3 500, дпк је брпј дпмаћинстава кпјима је пвп пснпвна дјелатнпст 400.
Преппзнавајући важнпст ппљппривреде у развпју Требиоа, Град је 2017. пснпвап Аграрни
фпнд Града Требиое. Задатак Фпнда је ствараое ппвпљнпг пкружеоа за развпј ппљппривреде,
крпз пружаое савјета, ппмпћи, ппдстицаја и пбука за прпизвпђаше, кап и ппвезиваое
прпизвпђаша на лпкалнпм и регипналнпм нивпу.
Ппврщина најквалитетнијег ппљппривреднпг земљищта се смаоује збпг све веће пптражое за
грађевинским земљищтем. Какп се ради п једнпј пд најизгледнијих пснпва будућег привреднпг
развпја Требиоа, пвакве прпмјене не смију се препустити ни инерцији, ни стихији пптражое
инвеститпра у стамбену и ппслпвну градоу.
Структура засађених ппвршина

Ппврщине засијане ратарским културама у перипду 2012-2015. углавнпм биљеже смаоеое или
стагнирају, с изузеткпм ппврщина ппд житпм кпје биљеже раст.

Засијане ппвршине према начину кприштеоа, у хектарима
У пднпсу на 2012. када је ппд ратарским културама билп 864 ха, за три гпдине је дпщлп дп
смаоеоа пд 18%, па је у 2015. ппд ратарским културама билп 711 ха. Ппређеоа ради,
ппврщине ппд житпм су дпминирале у структури засијаних ратарских култура у перипду 20042007, али су биљежиле велики пад из гпдине у гпдину.
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Ратарске културе

Пд ратарских култура, све вище се сије тритикале (хибрид пщенице и ражи). За разлику пд
2012. када је билп засијанп 7 ха, у 2016. је билп засијанп 40 ха, щтп је раст пд скпрп 6 пута.
Прпизвпдоа пщенице и јешма биљежи умјерени раст, дпк прпизвпдоа ражи, пваса и кукуруза
стагнира.

Ппвршине засијане ппд ратарским културама

Принпси ратарских култура
Винпва лпза

Ппврщина ппд винпвпм лпзпм је у кпнстантнпм благпм ппрасту: 2012. је ппд винпвпм лпзпм
билп 381 ха, а 2016. 407 ха. Неслужбенп је ппд винпвпм лпзпм пкп 600 ха.
Укупан принпс је у првим гпдинама пвпг перипда бип слабији, щтп је билп ппсебнп израженп у
2014, гпдини великих падавина и ппплава у РС, када је укупан принпс бип 656 тпна. У 2016.
гпдини су принпси били 3 213 тпна.

39

На теритприји Града ппслује 16 регистрпваних винарија кпје прпизвпде пкп милипн литара
вина.

Ппвршине ппд плантажним винпградима (ха) и укупан принпс плантажних винпграда (т)
Прпизвпдоа впћа

Прпизвпдоа впћа је пд 2012. гпдине у стагнацији. Највище је засађених стабала јабуке (141 625
у 2016), дпк је у знатнп маоем пбиму засађених стабала щљиве (12 200), трещое (10 860),
вищое (9 100), пптпм праха (5240), брескве (5 150) и кајсије (4 800). Најмаое је засађених
стабала крущке, диое и бадема.

Прпизвпдоа впћа, брпј стабала

Љекпвитп биље

Ппврщине ппд љекпвитим биљем су у знатнпм ппрасту. Пд 2012. дп 2016. гпдине се десип раст
пд 15 пута, па је такп у 2016. гпдини ппд љекпвитим биљем 30 ха, са 60 тпна принпса. Углавнпм
се ради п прпизвпдои смиља. Нещтп лаванде се прпизвпди у Зупцима и Драшеву. Псталп
љекпвитп биље је засађенп на не вище пд 5 ха. Тренутнп ппстпји хиперпрпдукција смиља и
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занемарене су друге врсте кпје се мпгу узгајати на пвпм ппдрушју: кпнппљика, матишоак,
метвица, пелин и сл.
На теритприји Града ппстпје 4 дестилерије кпје прпизвпде пкп 300 литара етеришних уља. Јпщ
три дестилерије, у фази изградое, ће ппдржати раст узгпја љекпвитпг биља.

Ппвршине ппд љекпвитим биљем (ха) и гпдишои принпси (т)
Прпизвпдоа дувана

Прпизвпдоа дувана на теритприји Требиоа је у фази стагнације. У 2016. је ппд дуванпм билп 5
хектара. У перипду 2012-2016. принпси су варирали, пд једне дп десет тпна. 2015. је била
најуспјещнија са 10 тпна принпса.
Разлпг стагнације прпизвпдое дувана се мпже тражити у нискпј пткупнпј цијени и закпнскпј
регулативи.

Уппредни приказ ппвршина ппд дуванпм (у ха) и прпизведенпг дувана (у т)
Прпизвпдоа медитеранскпг впћа и маслина

Пд медитеранскпг впћа, на теритприји Града је највище стабала смпкве, 7 500 у 2016. гпдини.
Смпква је уједнп и једина култура кпја биљежи знашајнији раст, 33% пд 2012. гпдине.
Пбјащоеое за пвај раст се мпже тражити у шиоеници да се ради п екплпщкпм впћу кпје се
мпже шувати (спрта за сущеое), није захтјевнп за пдржаваое и даје дпбре принпсе уз
минималну оегу.
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Прпизвпдоа лимуна стагнира. Брпј стабала 2012. и 2015. је на приближнп истпм нивпу (1 900 у
пднпсу на 1 820). Прпизвпдоа мандарина биљежи благи раст, ппсебнп у 2016. гпдини, када је
засађенп 300 нпвих стабала (са 1 500 на 1 800).
Прпизвпдоа маслина је дп 2016. била у благпм расту, а у перипду 2016-2017. брпј стабала је
ппрастап са 500 на 700, дпк се укупна прпизвпдоа удвпструшила са једне на двије тпне. У 2017.
ће 1 000 нпвпзасађених стабала дати плпдпве, па се пшекује велики раст у пбласти прпизвпдое
маслина.

Брпј стабала медитеранскпг впћа и маслина

Укупни принпси медитеранскпг впћа и маслина, у тпнама

Ппвртарствп

Ппвртарствп на теритприји Града је у фази стагнације. Највище земљищта је ппд крпмпирпм,
160 ха, са принпспм пд 1 280 т у 2016. гпдини.
Знашајни су и засади црнпг лука, кпји је засађен на 40 ха и у 2016. је дап 320 т принпса. Парадајз
је засађен на 30 ха и у 2016. је дап 420 т принпса.
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Пп принпсима се издвајају и купус и кељ, кпји су на 25 ха дали 375 ха принпса.

Ппвршине ппд ппвртарским културама
Прпизвпдоа ратарских култура углавнпм стагнира или биљежи благи раст. Знашајнији раст
биљежи прпизвпдоа хибридне културе тритикале. Прпизвпдоа винпве лпзе пп званишним
ппдацима биљежи благи раст, дпк пп незванишним биљежи знашајнији раст. 16 регистрпваних
винарија гпдищое прпизведе милипн литара вина.
Расте прпизвпдоа љекпвитпг биља, углавнпм смиља, ппмпгнута са шетири ппстпјеће
дестилерије и три у фази градое. Занемарене су друге културе пппут кпнппљике, матишоака,
метвице, пелина и сл. Прпизвпдоа дувана стагнира. Расте прпизвпдоа смпкве, а пшекује се и
раст у прпизвпдои маслина. Ппвртарствп је у фази стагнације.
Стпчарствп

Стпшарствп је углавнпм у фази стагнације, перадарствп је у ппадаоу.
Брпј гпведа се креће пкп 2 000 (2 145 у 2012, 2030 у 2016). Брпј пваца се креће пкп 5 900, дпк се
брпј свиоа креће пкп 1 000 (1 086. у 2012, 982 у 2016). Брпј кпза је у благпм ппрасту (830 у 2012,
1 130 у 2016).
За прпизвпдоу сира, пп кпјем је требиоски и херцегпвашки крај ппзнат, важнп је псврнути се
на прпизвпдоу млијека. Требиоски сиреви (щкрипавац, сир из мјеха и сир из уља), уз вина,
незапбилазан су дип гастрпнпмске ппнуде. Прпизвпдоа млијека је стабилна, али са благим
падпм у прпизвпдои кпзијег млијека. Међутим, ппстпје индиције да би мпглп дпћи дп раста
кпзарства у будућнпсти, с пбзирпм да ппстпје 3-4 заинтерспвана прпизвпђаша за прпизвпдоу
кпза (збпг прпизвпдое сира).
Ред. бр.
2012
2013
2014
2015
2016
Кравље
2 680 000
2 850 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
млијекп
Пвшије
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
млијекп
Кпзије
60 000
60 000
60 000
50 000
40 000
млијекп
Прпузвпдоа млијека у перипду 2012-2016. Извпр: Републички завпд за статистику
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Укупан капацитет прпизвпдое сира је пкп 300 тпна.
Кпнстантан пад се биљежи у пбласти перадарства (10 550 перади у 2012, 7 708 у 2016). Пвај пад
се пгледа у паду прпизведених јаја, са 2 257 500 у 2012. на 1 552 814 у 2016. Пбјащоеое за пвај
пад се мпже тражити у недпстатку великих ппљппривредних ппврщина за узгпј кпнцентрата,
релативнп нискпј пткупнпј цијени меса и пкплнпсти да је нижа цијена из увпза.

Брпј прпизведених јаја у перипду 2012-2016. Извпр: Републички завпд за статистику

Стпчни фпнд, извпр: Републички завпд за статистику
Стпшарствп је у фази стагнације. Перадарствп је у паду, а самим тим и прпизвпдоа јаја. Пшекује
се раст кпзарства у будућнпсти, с пбзирпм да ппстпји вище заинтереспваних инвеститпра за
прпизвпдоу кпзијег сира. Прпизвпдоа млијека је стабилна, щтп је важнп за прпизвпдоу сира, с
пбзирпм да требиоски и херцегпвашки сиреви (сир из уља, сир из мјеха, щкрипавац)
представљају незапбилазни дип гастрпнпске ппнуде.
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Пчеларствп

Брпј пшела и кплишина прпизведенпг меда су кпнстантни у перипду 2012-2016. На теритприји
Града ппстпји пкп 500 пшелара и 15 000 пшелиоих друщтава. Гпдищое се прпизведе 220-300 т
меда.

Брпј пчела у перипду 2012-2016, извпр: Републички завпд за статистику

4.1.7. Прпстпр и инфраструктура
Планска дпкументација

Град Требиое нема усвпјен прпстпрни план. Прпстпрни план из 1987. гпдине истекап је 2000.
гпдине. Урбанистишкпм плану 2002-2015, израђенпм пд стране Урбанистишкпг завпда
Републике Српске а.д, прпдуженп је важеое дп 8.2.2020. гпдине (Сл. гласник Града Требиоа,
бр. 03, 2016).
Урбанистишки план Требиое 2020 пбухвата урбанп ппдрушје Града Требиое, тј. катастарске
ппщтине Мпстаћи, Гпмиљани, Гприца, Требиое, Нецвијеће, Арсланагића мпст, Придвпрци,
Шишевп, Вплујац, Бихпвп, дијелпве катастарске ппщтине Правица (насеља Дужи и Љубпвп) и
дијелпве катастарске ппщтине Ппврщ (насеља Згпоевп, Бугпвина и Веља Гпра). У пднпсу на
урбанп ппдрушје, пбухват плана је прпщирен такп да пбухвати ппдрушја кпја су интересантна за
щиреое града, пднпснп псниваое насеља-предграђа (ппдрушје Драженске Гпре, Петрпвпг
ппља и Нецвијећа). Укупна ппврщина пбухвата Плана је 10 072 ха.
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Обухват Урбанистичкпг плана Требиое 2020, извпр: Урбанистички план дп 2020. г.
Уредбе Урбанистишкпг плана се спрпвпде у прпстпру кприщтеоем спрпведбених планпва:
регулаципних и зпнинг планпва. Спрпведбени планпви ппкривају урбанп ппдрушје Требиоа,
али и пдређена рурална ппдрушја, кап и екпнпмске зпне, пппут Града сунца. У циљу активнијег
привлашеоа инвеститпра у Град Требиое, заппшета је израда зпнинг планпва за будуће
екпнпмске зпне, кап щтп је екпнпмска зпна Нпвп Требиое, стамбенп-ппслпвна и сппртскптуристишка зпна Птпк и екпнпмска зпна Алексина међа-Ппдгљивље.
Ппстпјећи спрпведбени планпви:
Врста спрпведбенпг плана
Гпдина дпнпщеоа
Регулаципни план „Абазпвина – Блаце“
2007.
Регулаципни план „Брегпви“
2016.
Регулаципни план „Брегпви 2“
2010.
Регулаципни план „Центар“
2007.
Регулаципни план „Градина“
2007.
Регулаципни план „Грпбље Баоевци“
2008.
Регулаципни план „Јужни градски излаз“
2010.
Регулаципни план „Мпкри дплпви“
2006.
Регулаципни план „Прљаша“
2007.
Регулаципни план „Сјеверни лпгпр“
2007, ревизија 2016.
Регулаципни план „Стари град“
2007.
Регулаципни план „Засад ппље“
2004, ревизија 2016.
Регулаципни план „Истпшни лпгпр“
2015.
Регулаципни план „Ппслпвна зпна Вплујац“
2016.
Регулаципни план Индустријска зпна Вплујац 2“ 2007.
План парцелације „Тпдприћи 3“
2016.
Зпнинг план „Град сунца“
2016.
Ппстпјећи регулаципни и зпнинг планпви, извпр: Одјељеое за прпстпрнп уређеое
Путна инфраструктура

Путна мрежа на теритприји Града је дуга 549 км. Асфалтираних путева је 464 км (84%), а
макадама је 86 км (16%).
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Ред. бр.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

Врста пута

Дужина (2015) у Дужина (2016) у Дужина (2017) у
км
км
км
Магистрални
111,5
11,5
111,5
Асфалт
111,5
111,5
111,5
Макадам
0
0
0
Регипнални
61
61
61
Асфалт
61
61
61
Макадам
0
0
0
Лпкални
171
171
171
Асфалт
106
107
107
Макадам
65
64
64
Градске улице
91,83
91,83
91,83
Асфалт
81,5
83,5
84
Макадам
10,33
7,33
6,83
Некатегприсани
114
114
114
Асфалт
99
100
100
Макадам
15
14
14
Структура путне мреже, извпр: Одјељеое за прпстпрнп уређеое

Магистралних је 111,5 км, регипналних 61 км и у пве двије категприје су сви путеви
асфалтирани. На градскпј теритприји је највище лпкалних путева (171 км), пд шега је 62%
асфалтиранп. Пд 91,83 км градских улица, асфалтиранп је 91%. Пд 114 км некатегприсаних,
асфалтиранп је 87%.
Градска администрације је 2017. гпдине спрпвела пцјеоиваое стаоа асфалтираних лпкалних и
некатегприсаних путева на теритприји Града у три категприје: дпбрп, ппднпщљивп и лпще.
Резултати пцјеоиваоа су такви да је кап дпбрп пцијеоенп 25,3 км (14%), кап ппднпщљивп 99,7
км (55%), а кап лпще 55,3 км (31%) путева.

Стаое лпкалних и некатегприсаних асфалтираних путева на теритприји Града Требиое
(2017), извпр: Одјељеое за прпстпрнп уређеое
Када се ппреде лпкални и некатегприсани путеви, упшава се да је стаое некатегприсаних путева
бпље у пднпсу на лпкалне. Удип некатегприсаних путева кпји су пцијеоени кап „дпбри“ је 24%,
щтп је вище пд удјела „дпбрих“ лпкалних путева (7%). Такпђе, удип лпщих некатегприсаних
путева (26%) је маои пд удјела лпщих лпкалних путева (34%).
На пснпву изнијетих ппдатака, мпже се закљушити да је стаое путне инфраструктуре на
теритприји Требиоа углавнпм у ппднпщљивпм стаоу, али да је ближе лпщем негп дпбрпм.
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За Требиое су важни путеви кпјима се дплази на градску теритприју, а кпји су у лпщем стаоу и
птежавају дплазак у Требиое. Ради се п путевима Стплац - Љубиое и Фпша – Тјентищте, кап и
путу Требиое – Никщић (дп Ластве).
Растерећеоу градскпг насеља пд транзитнпг сапбраћаја ће дппринијети планирана изградоа
западне и истпшне пбилазнице.
Путеви на теритприји Требиоа су углавнпм у стаоу кпје се мпже пцијенити кап ппднпщљивп.
Планира се изградоа западне и истпшне пбилазнице. Путеви кпјима се дплази у Требиое
(Стплац – Љубиое, Фпша – Тјентищте, Требиое – Никщић, дипница дп Ластве) су у лпщем стаоу
и пптребна је оихпва рекпнструција.
Впдпснадбијеваое и канализација

Већински власник впдпвпдне и канализаципне мреже је Град Требиое, дпк је управљаое
ппвјеренп ЈП „Впдпвпд“ а.д. Требиое.
Град Требиое је дпбип прву впдпвпдну мрежу 1903. гпдине, када је имап 6 000 станпвника.
Какп се град щирип, такп је мрежа некпликп пута надпграђена. У ппсљедоих некпликп гпдина
је изврщенп вище интервенција на впдпвпднпј мрежи.

Пумпна станица Окп
Данас је на впдпвпдни систем прикљушенп 10 064 дпмаћинстава и 825 кпмерцијалних
кприсника и институција, на услужнпм ппдрушју пд 935 ха. Брпј кприсника је 26 300, а
ппкривенпст станпвнищтва впдпвпдним системпм је 93% (према ппдацима РЗС РС п пппису
станпвнищтва у БиХ 2013. гпдине). Укупна дужина впдпвпдне мреже је 160 км. За разлику пд
1903. гпдине, данас впдпвпдни систем има 6 резервпара шија је запремина 5 900 м². Извприщте
впде је у дубпкпм кращкпм врелу Пкп, кпје се налази 7 км истпшнп пд Требиоа на надмпрскпј
висини пд 274 м. Капацитет извпра је 0,5-30 м³/с и прпцјеоује се да пн неће бити „ускп грлп“
требиоскпг впдпвпда у будућнпсти. Из извпра, впда се пумпа у резервпар Пкп капацитета 400
м³, пдакле гравитаципнп птише у градски резервпар Крщ у Требиое. Прешници цијеви, кпјим се
впда дистрибуище дп пптрпщаша, су дебљине 50-600 мм. Квалитет впде је задпвпљавајући,
иакп се зна десити да се ппдземне впде замуте накпн великих кища, щтп је пспбина кращких
терена. Накпн замућеоа, впда се хлприще и тиме се оен квалитет врати у задпвпљавајући
пквир.
Впдпвпдни систем Требиое пбухвата:






Врелп, пумпна станица Пкп
Резервпари Пкп, Крщ, Хрупјела (Нпви и Стари) и Хум
Пумпне станице Крщ (Нпва и Стара)
Пренпсни цјевпвпди Д 150-500 мм
Дистрибуципна мрежа Д 50-300 мм
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Шема впдпвпднпг система
Сем главнпг впдпвпднпг система, на градскпј теритприји ппстпје јпщ три лпкална впдпвпда. У
Ластви, истпшнп пд Требиоа, пд 1959. гпдине ппстпји лпкална мрежа кпја се снадбијева впдпм
са каптиранпг врела минималнпг капацитета пд 1,5 л/с. Пд резервпара, капацитета 100 м³,
разведена је мрежа дужине 10 км, са цијевима прешника 25-125 мм. Мрежа је надпграђена
2001. гпдине и снадбијева впдпм пкп 500 станпвника.
У Љубпмиру је 2010. гпдине изграђена мрежа дужине 10 км, са прешницима цијеви између 15 и
25 мм. Впда се црпи из два бунара капацитета 5 и 10 л/с и складищти у резервпару пд 100 м³.
На лпкални впдпвпд је прикљушенп пкп 200 станпвника.
У Зупцима је изграђен резервпар, кап и дип мреже дужине 12 км. Впдпвпд тренутнп распплаже
технишкпм впдпм.
Накпн изградое једне кпмпре резервпара Крщ, цјевпвпда пд Хрупјела дп Винпграда, цјевпвпда
Крщ-Центар, кап и резервпара Хрупјела и Ппдгљивље, стаое резерви се мпже пцијенити кап
задпвпљавајуће. У Винпградима и Ппдвпрју се тренутнп ради на изградои и измјени
примарних и секундардних цјевпвпда, те ће се накпн тих интервенција стаое на деснпј пбали
Требищоице мпћи пцијенити кап дпбрп.
Планира се изградоа јпщ два резервпара на Црквини и Пплицама. Насеља сада имају впду, али
немају дпвпљан притисак, щтп резултује тиме да станпвници шекају нпћ да им дпђе впда.
Преднпст впдпвпднпг система кпји ће убрзп бити заврщен је тп щтп ће двије пбале, тј. двије
впдпвпдне зпне, бити развпјене. Тп знаши да, акп се деси квар на једнпј пбали, у другпј ће
впдпснадбијеваое бити у реду.
И даље пстаје прпблем велике кплишине непбрашунате впде (72%), щтп је прпблем узрпкпван
цуреоем впде у дистрибутивнпј мрежи.
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Услужна зпна впдпвпднпг система
Када је ријеш п прикупљаоу и прешищћаваоу птпадних впда, у Требиоу ппстпји сепаратни
систем изграђен 1982. гпдине. Грађен је предимензипнисанп, спреман да прими 85 000
кприсника. Сепаратним системпм је ппкривенп 330 ха, пднпснп 4 600 дпмаћинстава или 14 000
станпвника (48% станпвнищтва урбане зпне). На теритприји Града се прпцјеоује ппстпјаое пкп
4 400 септишких јама.

Услужна зпна канализаципнпг система Требиое
У склппу система ппстпје три кплектпра и уређај за прешищћаваое птпадних впда.



Кплектпр 1 се пружа пд Гприце, прелази Требищоицу и прекп центра се пружа дуж
лијеве пбале Требищоице.
Кплектпр 2 служи ппдрушју Пптклисје и дијелпва Хрупјела, прикљушује се главнпм
кплектпру на деснпј пбали, у близини старе касарне.
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Главни кплектпр, прптпка 1 500 л/с, иде деснпм пбалпм Требищоице дп уређаја за
прешищћаваое птпадних впда.
Птпадне впде се спрпвпде дп главнпг кплектпра мрежпм укупне дужине 39 км, да би се накпн
третмана ппстпјећег уређаја за прешищћаваое птпадних впда испустиле у Требищоицу.

Уређај за прераду птпадних впда и испуст у Требишоицу

Насеље
Брегпви
Стари град
Луш
Центар
Тини
Мпкри дплпви
Винпгради
Засад (100 м пд Средопщкплскпг центра)
Пплице (дип – пкп бплнице и старе музишке щкпле)
Пплице
Хрупјела
Засад
Мпстаћи
Баоевци
Градина
Бпгданића Дп
Терзије
Ппдвпри
Мала брана
Ппдгљивље
Рупе
Растпци
Придвпрци
Гељпв мпст
Дражин дп

Ппстпјаое канализаципне
мреже
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

Стаое канализаципне мреже, извпр: Одјељеое за прпстпрнп уређеое
С пбзирпм на мали прпценат прикљушенпг урбанпг станпвнищтва на канализаципни систем,
припритет у даљим интервенцијама на мрежи је прпщиреое пбухвата ппстрпјеоа. Збпг лпщег
стаоа уређаја за прешищћаваое птпадних впда, припритет представља и оегпва
рекпнструкција, тј. замјена технплпгије и грађевинска рекпнструкција. Средства за
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рекпнструкцију у изнпсу пд 1,8 милипна евра су пбезбијеђена и у тпку је прпцес избпра
најппвпљнијег ппнуђаша. Пвај прпјекат је врлп важан збпг квалитета впде низвпднп пд
Требиоа.
Накпн знашајнијег прпщиреоа мреже у Гприци и Винпградима (2005-2009), радиле су се самп
маое интервенције, јер је впдпвпд бип припритет. У тпку су прпјекти на прпщиреоу
канализаципне мреже у урбанизпванпм ппдрушју. Предвиђа се заврщетак канализаципних
система у насељу Пплице (урађен је прпјекат за кищну и фекалну канализацију), прпщиреое
канализације на ппдрушју Хрупјела, Засада и Мпстаћа, кап и прикљушеое индустријске зпне у
Вплујцу на систем. Такпђе, план је да се канализаципна мрежа прпщири и на рурална ппдрушја
Чивар, Придвпрци, Гушина, Растпци и Ластва.
Стаое у пбласти впдппривреде, накпн заврщетка актуелних радпва, ће бити у задпвпљавајућем
стаоу. Планира се и рјещаваое прпблема са впдпснадбијеваоем Црквине и Пплица
изградопм два резервпара. И даље пстаје прпблем велике кплишине непбрашунате впде (72%).
Щтп се тише канализаципне мреже, пшекује се ппшетак рекпнструкције ппстрпјеоа за
прешищћаваое птпадних впда. Предстпји щиреое канализаципне мреже, прије свега у
градскпм
ппдрушју.

Јавна расвјета

Јавну расвјету на теритприји Града мпжемп ппдијелити у три групе:





Уже градскп језгрп: Јавна расвјета је ппстављена дуж градских улица на стубпвима јавне
расвјете. Напајаое, мјереое и аутпматика су смјещтени на ТС 10/0,4 KV у власнищтву
дистрибуције.
Стамбена насеља са дпминантним индивидуалним стамбеним јединицама: Јавна
расвјета је ппстављена на стубпве јавне расвјете и на стубпве нискпнаппнске мреже.
Напајаое, мјереое и аутпматика су смјещтени на ТС 10/0,4 KV у власнищтву
дистрибуције.
Сепска ппдрушја: Јавна расвјета је смјещтена на стубпве нискпнаппнске мреже.
Напајаое, мјереое и аутпматика су смјещтени на ТС 10/0,4 KV у власнищтву
дистрибуције.
Врста свјетлпснпг извпра Укупан брпј
Hg 125 W
2543
Hg 250 W
71
Hg 400 W
203
Na 70 W
187
Na 150 W
77
Na 250 W
24
MH 150 W
23
MH 250 W
9
MH 400 W
109
Преглед кприштених свјеслпсних извпра на теритприји Града, извпр: СЕАП, 2011

Напајаое се врщи из 78 трафп станица, а укупна пптрпщоа у 2010. гпдини је изнпсила 2 315 330
kWh.
Иакп је ппкривенпст јавнпм расвјетпм у Требиоу и руралним насељима на задпвпљавајућем
нивпу, пптрпщоа електришне енергије је виспка усљед кприщтеоа превазиђене технплпгије
(живине сијалице). Усљед старпсти ппстпјећих свјетиљки (Hg 125 W), ппјавиле су се наслаге
пращине и пптамнили су пдасијаши, такп да је сппспбнпст оихпве рефлексије зашајнп умаоена.
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Пд 2009. дп 2014. је за изградоу и рекпнструкцију јавне расвјете на теритприји Града Требиое
издвпјенп скпрп милипн КМ. У пракси се, приликпм рекпнструкције и ппстављаоа нпве
расвјете, ппстављају живине сијалице, натријумпве сијалице виспкпг притиска и ЛЕД сијалице.
ЛЕД сијалице су ппстављене у склппу пилпт прпјекта на двије лпкације: 154 сијалице на правцу
Никщићки пут – Камени мпст – Дущанпва – стара аутпбуска, и 40 сијалица на путу према
Дубрпвнику.
У будућнпсти, ради енергетске ефикаснпсти, ппжељнп је избпр пгранишити на натријумпве
сијалице виспкпг притиска и ЛЕД сијалице. Не треба занемарити мпгућнпст плаћаоа сијалица
на пдлпженп крпз ущтеде у пптрпщои енергије.
Степен ппкривенпсти јавнпм расвјетпм је дпбар, међутим кпристе се живине сијалице кпје нису
енергетски ефикасне. При рекпнструкцији јавне расвјете, треба кпристити сијалице натријума
виспкпг притиска и ЛЕД сијалице.

Електрпенергетска мрежа

Напајаое пптрпщаша електришнпм енергијпм на теритприји Града пбезбјеђује РЈ Електрп
Требиое, кпје ппслује у саставу ЗП Електрп Херцегпвина а.д. Требиое. На електрпенергетскз
мрежу је пријављенп 13 412 дпмаћинстава и 1 419 субјеката у категприји пстале пптрпщое.
Пптрпщаши се напајају прекп двије швпрне ташке у власнищтву Електрппренпса БиХ: Развпднп
ппстрпјеое 400/220/110/35/10 kV и трафпстаница 110/35/10 kV Требиое 1. Ппред оих ппстпји
пет трафпстаница у власнищтву ЕЈ Електрп Требиое: ТС 35/10 kV Требиое 2, ТС 35/10 kV
Индустријска зпна, ТС 35/10 kV Велишани, ТС 35/10 kV Граншаревп, ТС 35/10 kV ХЕТ 2.
Ппкривенпст и снадбијеваое електришнпм енергијпм су на задпвпљавајућем нивпу, међутим
усљед изградое нпвих стамбенп-ппслпвних и ппслпвних пбјеката, пптребнп је ппвећати
капацитете електрпенергетске мреже. Неппхпднп је израдити нпву трафпстаницу Требиое 3 у
Засад ппљу, западнпм правцу щиреоа града, капацитета 110/35/10 kV.

Шеме трафпстаница 30/10 кV и далекпвпда 35kV
Ппкривенпст и снадбијеваое електришнпм енергијпм су на задпвпљавајућем нивпу. Усљед
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щиреоа града, пптребнп је изградити нпву трафпстаницу у Засад ппљу, на западнпм правцу
щиреоа града.

Телекпмуникације и интернет

Стаое телекпмуникација мпже се пцијенити кап задпвпљавајуће. Ппкривенпст мрежпм
стаципнарне и мпбилне телефпније задпвпљава пптребе станпвнищтва, привреде и
институција.
Сппјни пптишки каблпви су изграђени пд телекпмуникаципнпг центра у центру Требиоа дп:
Љубиоа, Билеће, Никщића (дп Клпбука), Херцег Нпвпг (дп гранишнпг прелаза Зубци) и према
Вплујцу.
Унутар града ппстпји пдређени брпј пптишких привпда, мултисервисних уређаја и базних
станица.
Збирни ппдаци за требиоску регију (Требиое, Билећа, Љубиое, Невесиое и Гацкп) упућују да
је брпј претплатника услуге интернета у сталнпм ппрасту. Нема вище кприсника сппре и
превазиђене везе дајл-ап (dial-up).
Гпдина

Dial-up

Broadband

2013.
2014.
2015.
2016.

13
9
2
0

9 796
10 366
11 319
12 159

Укупан брпј
претплатника
9 809
10 375
11 321
12 159

Брпј кприсника интернета у требиоскпј регији (Требиое, Билећа, Љубиое, Невесиое и
Гацкп), извпр: Гпдишоа анкета кприсника РАК дпзвпла за пружаое Интернет услуга у БиХ
У Требиоу је брпј кприсника брзпг интернета (broadband) у 2015. гпдини изнпсип 5 895.

Брпј прикључака брзпг интернета (broadband) у Требиоу, извпр: Гпдиша анкета кприсника
РАК дпзвпла за пружаое Интернет услуга у БиХ
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Прпценат пенетрације брзпг (broadband) интернета у Требиоу у 2015. је 18,7%, щтп је вище пд
републишкпг прпсјека (13,47) и ставља Требиое на треће мјестп у РС (ппслије Баоалуке и
Истпшнпг Сарајева).
Кприсницима је на распплагаоу VDSL технплпгија, кпја пружа брзине дп 100 Mbps. У изградои
је FTTH мрежа кприщтеоен GPON технплпгија, кпја ће кприсницима прекп пптишкпг кабла
пружити тепријски непгранишене брзине.
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4.1.8. Друштвена инфраструктура и услуге
Стаое, прпблеми и изазпви развпја друщтвене инфраструктуре Требиоа приказују се у даљем
тексту пп најважнијим сегментима, пд пбразпваоа, прекп културе, здравствене, спцијалне и
цивилне защтите, дп сппрта и невладинпг сектпра.

Предшкплскп пбразпваое

У пбласти предщкплскпг пбразпваоа, на ппдрушју града дјелују: ЈУ „Наща радпст“, Вртић „Света
Евгенија царица Милица“ и Дјешија играпница „Цицибан“.
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Претхпдни ппдаци, уппређени са брпјем нпвпрпђене дјеце, ппказују да предщкплске устанпве
распплажу дпвпљним капацитетима за смјещтај дјеце предщкплскпг узраста, щтп мпже да
знаши да перцепција (не)мпгућнпсти дпбијаоа мјеста у предщкплским устанпвама не утише на
пдлуке рпдитеља п рађаоу дјеце. Такпђе, пбјекти су у дпбрпм стаоу, прпстприје су адекватнп
уређене и предщкплске устанпве распплажу пптребним људским ресурсима. Услуге су
адекватнп расппређене и дпступне на ппдрушју града.
Ипак, ппстпји стална пптреба за унапређеоем дидактишких средстава. Псим тпга, ппстпји
пптреба за већим степенпм кпнтрпле у пвпј пбласти, какп би сви субјекти активни у пвпј
пбласти дјелпвали у складу са закпнским пдредбама.

Оснпвнп пбразпваое

Пснпвне щкпле на ппдрушју града су: ЈУ ПЩ „Јпван Јпванпвић Змај“ ЈУ ПЩ „Вук Карачић“ ЈУ ПЩ
„Св. Василије Пстрпщки“.
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Брпј уписаних ушеника у пснпвне щкпле пдражава варијације у ппгледу нпвпрпђене дјеце,
пдржавајући се на птприлике истпм нивпу кап у гпдини кпја је претхпдила реализацији
дпсадащое стратегије (2007. гпдине брпј уписаних у пснпвну щкплу је бип 296). Када се
ппсматра дужи перипд, мпже се упшити смаоеое брпја ушеника, али је брпј ушеника у
ппсљедоих пет гпдина стабилан. Разлпзи за смаоеое се мпгу тражити у наталитету и
миграцијама младих кпји напущтају ппдрушје Требиоа.
Генералнп ппсматранп, пбјекти пснпвних щкпла су у дпбрпм стаоу и распплажу фискултурним
салама и ваоским игралищтима. Такпђе, дпступне су и услуге прпдуженпг бправка. Ипак,
ппстпје пптребе за пдређеним унапређеоима.
ПЩ Јпван Јпванпвић Змај распплаже пбјектпм кпји је дијелпм уређен у складу са принципима
енергетске ефикаснпсти (урађена је стпларија), али пптребнп је урадити тпплптну фасаду и
крпв. Такпђе, пптребнп је санирати щкплскп двприщте и пбнпвити фасаду фискултурне сале, тe
направити пграду, какп би се защтитип прпстпр. Псим тпга, прпблем је недпстатак прпстпра, па
је пптребна дпградоа пбјекта у пквиру кпје треба ријещити и прпблем недпстатка ппремљенпг
кабинетскпг прпстпра, јер псим инфпрматишкпг кабинета, кпји је такпђе у дпста лпщем стаоу,
нису адекватнп ппремљени други кабинети.
ПЩ Вук Карачић распплаже пбјектпм кпји је у дпста дпбрпм стаоу, јер је 2008. гпдине пбјекат
уређен, накпн тпга је замијеоен намјещтај, те урађен систем гријаоа и рекпнструисан крпв.
Пптребнп је уредити ваоски сппртски терен, кпји је птвпрен и дпступан и грађанима.
ПЩ Свети Василије Пстрпщки има пбјекат кпјем је пптребна нпва стпларија и рекпнструкција
крпва.
У свим пснпвним щкплама је присутан прпблем неприлагпђенпсти пбјеката ушеницима са
ппсебним пптребама, щтп је пптребнп ппбпљщати у нареднпм перипду. Такпђе, пптребнп је
пбезбиједити видеп-надзпр у свим щкплама, укљушујући щкплскп двприщте и ваоске сппртске
терене, збпг тпга щтп је билп слушајева пщтећеоа фасаде и сппртских терена, а раније
прпведене мјере ппстављаоа видеп-надзпра су дале дпбре резултате и смаоиле брпј
пщтећеоа пбјеката и ппреме.
Средопшкплскп пбразпваое

Средое щкпле на ппдрушју града су: Гимназија „Јпван Душић“, Центар средоих щкпла, Технишка
щкпла и ЈУ Музишка щкпла.
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Укупан брпј уписаних ушеника средоих щкпла, пп щкплама
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Примјетан је тренд сталнпг смаоеоа брпја ушеника средоих щкпла, и ппред ппвремених
псцилација у брпју уписаних ушеника (скпк брпја уписаних средопщкплаца у 2014. гпдини).
Ради се п наставку тренда какав је забиљежен и у перипду 2004-2007. гпдина.
Гимназија Јпван Душић и Центар средоих щкпла раде у истпј згради и кпристе исту фискултурну
салу. На пбјекту су уређени крпв и стпларија, а пптребнп је уређеое фасаде, мпкрпг швпра и
паркинга. Ппстпји намјера да се изгради нпва зграда за Гимназију Јпван Душић, за кпју је
пбезбијеђенп земљищте, али пптребна су велика средства за изградоу пбјекта кпја јпщ нису
пбезбијеђена.
Центар средоих щкпла нуди смјерпве екпнпмија, правп и тргпвина, угпститељствп и туризам,
ппљппривреда и прерада хране, те здравствп, за кпје углавнпм ппстпји интереспваое, а
усклађени су у знатнпј мјери са пптребама привреде. Сви смјерпви имају практишну наставу и
усппстављена је сарадоа са вище пд 30 приватних предузећа, ппсебнп са субјектима у
угпститељству и прехрамбенпј индустрији, али ппстпји прпстпр за даље унапређеое сарадое
са привредним субјектима у пбласти впћарства, кап и у псталим пбластима у циљу унапређеоа
практишне наставе. Дппунска дјелатнпст је пбразпваое пдраслих у 14 занимаоа фпрмалнпг
пбразпваоа. Такпђе, ппстпји пптреба за пбезбјеђиваоем прпстпра за рестпран угпститељске
щкпле, дпк је кадар већ распплпжив. Псим тпга, пптребнп је земљищте или пластеник за
извпђеое практишне наставе ппљппривреднпг смјера.
Технишка щкпла пбразује ушенике у шетири струке: сапбраћај, електрптехника, мащинствп и
пбрада метала и гепдезија и грађевинарствп. Фискултурна сала није адекватнп ријещена,
пптребнп је пбнпвити крпв, пбнпвити и ппремити кабинет инфпрматике, те ппремити
радипнице за практишну наставу.
Музишка щкпла извпди наставу на два пдсјека, впкалнп-инструментални и тепретски пдсјек.
Ппстпји пптреба за сталним радпм на усклађиваоу пбразпвних прпграма са пптребама
привреде, у складу са нпвпм привреднпм структурпм на ппдрушју Требиоа. Сарадоа средоих
щкпла у планираоу уписа ушеника је већ усппстављена, кап и сарадоа са Завпдпм за
заппщљаваое, Привреднпм кпмпрпм и Градскпм управпм. Пптребнп је унаприједити сарадоу
са привредним субјектима у Требиоу. Такпђе, ппстпји пптреба за прпмпвисаоем технишких
занимаоа и рада у индустрији, какп би се ппвећап брпј уписаних ушеника и пбезбиједили
кадрпви пптребни за развпј привреде. Псим тпга, пптребнп је санирати систем гријаоа у
средоим щкплама.
ЈУ Дпм ушеника Требиое је смјещтен у адаптиранпј згради касарне и прпстпр је адекватан. Дпм
пружа услуге смјещтаја и за ушеснике културних и сппртских манифестација.
Виспкпшкплске устанпве и брпј уписаних студената

На ппдрушју града Требиоа дјелују три јавне виспкпщкплске устанпве: Факултет за прпизвпдоу
и меначмент, Академија ликпвних умјетнпсти и Виспка щкпла за туризам и хптелијерствп, кап
и Студијски центар приватнпг Универзитета за ппслпвни инжиоеринг и меначмент из
Баоалуке.
Уписани студенти према ппштини пребивалишта, за ппдручје града Требиоа
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
893
955
928
930
963
Уписани студенти према сједишту виспкпшкплске устанпве, за ппдручје града Требиоа
2010/2011
487

2011/2012
562

2012/2013
519

2013/2014
545

2014/2015
554
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Диплпмирани студенти према ппштини пребивалишта, за ппдручје града Требиоа
2011
2012
2013
2014
2015
119
152
154
110
141
Диплпмирани студенти према сједишту виспкпшкплске устанпве, за ппдручје града
Требиоа
2011
2012
2013
90
74
82
Извпр: Статистички гпдишоак РС 2015

2014
57

2015
86

Пбјекти у кпјима раде виспкпщкплске устанпве су у дпбрпм стаоу. ЈУ Студентски центар је у
склппу бивще касарне и пбјекат је такпђе у дпбрпм стаоу. Ипак, ппстављаое справа за
вјежбаое на птвпренпм на прпстпру на кпјем су смјещтени факултети би дпдатнп унаприједилп
услпве за рекреативне активнпсти студената, али и псталих грађана Требиоа.
Ппстпји пптреба за унапређеоем сарадое виспкпщкплских устанпва са привредпм. Псим тпга,
ппнуда смјерпва виспкпщкплских устанпва у Требиоу није у пптпунпсти усклађена са
пптребама лпкалне привреде. Настпјаоа да се птвпри пдјељеое Ппљппривреднпг факултета
нису била успјещна. Притпм, недпстатак већег брпја факултета се сматра једним пд узрпка
пдласка младих из Требиоа.
На ппдрушју Требиоа су у адекватнпј мјери дпступне услуге предщкплскпг пбразпваоа.
Пснпвне щкпле распплажу инфраструктурпм и људским ресурсима и пптребне су самп
релативнп маое интервенције на унапређеоу инфраструктуре. Средое щкпле такпђе
распплажу адекватнпм инфраструктурпм и на ппстпјећим пбјектима су пптребна самп
пдређена унапређеоа и набавка ппреме за извпђеое практишне наставе. Пптребнп је даље
унапређеое сарадое са привредпм, првенственп у извпђеоу практишне наставе и
истраживаоа пптреба привреде за кадрпвима какп би уписна пплитика мпгла бити усклађена
са развпјем лпкалне привреде. Важнп је нагласити пптребу за прпмпцијпм смјерпва кпји
пбразују ушенике за рад у индустрији, какп би се пбезбиједип дпвпљан брпј кадрпва за развпј
лпкалних предузећа. У Требиоу је дпступнп и виспкп пбразпваое, али је пптребнп
усклађиваое ппнуде са пптребама привреде и унапређеое сарадое виспкпщкплских устанпва
са привредпм.

Град културе

Требиое ппсједује јединствену културну традицију и завидну културну инфраструктуру.
Културна традиција Требиоа заснива се првенственп на институцијама, на манифестацијама и
на културним прегапцима.
Институције културе на теритприји града Требиоа су: „Музеј Херцегпвине“, ЈУ „Нарпдна
библиптека“, ЈУ „Културни центар“, ЈУ „Центар за инфпрмисаое и пбразпваое“ и ЈУ „Дпм
младих“.
Пд институција, Музеј Херцегпвине, пснпван 1952. гпдине, заузима ппсебнп вриједнп
мјестп. Једна је пд ријетких устанпва пве врсте кпмплекснпг типа у РС, са сталним
ппставкама. Спада у најрепрезентативније музејске устанпве у БиХ. Пкп 70% културне
бащтине РС налази се на прпстпру кпји свпјим дјелпваоем ппкрива Музеј Херцегпвине.
Нарпдна библиптека Требиое пснпвана је јпщ 1954. гпдине. Има ппщте-пбразпвни
прпфил, јер служи задпвпљаваоу културних пптреба и струшнпм усаврщаваоу грађана
Требиоа и пкплине. Пд 1993. гпдине има статус матишне библиптеке за Истпшну
Херцегпвину. Ппсебнп благп пве библиптеке представља Душићев легат, са вище пд
5400 вриједних и ријетких библиптешких јединица.
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ЈУ Културни центар и ЈУ Центар за инфпрмисаое и пбразпваое фпримирани су кап
ппсебне устанпве пдлукпм Скупщтине града 2013. гпдине пд претхпднп јединствене ЈУ
Центар за инфпрмисаое и културу. Центар за инфпрмисаое и пбразпваое пбавља
функцију институципналнпг нпсипца лпкалнпг инфпрмисаоа, издаваоем листа Глас
Требиоа (пснпванпг јпщ 1952. гпдине) и крпз Радип Требиое (пснпван 1975. гпдине).
Културни центар је један пд најважнијих нпсилаца културнпг живпта Требиоа, крпз
прганизпваое и прпдукцију брпјних културних манифестација. Кљушна инвестиција12 у
дпмену културне инфраструктуре била је рекпнструкција Културнпг центра, најважније
културне институције града, шиме су ствпрене пдлишне претппставке за јпщ бпљу
реализацију традиципналних требиоских манифестација, те за псмищљаваое и
реализацију нпвих манифестација.
Културне манифестације представљају важан дип друщтвенпг живпта Требиоа и знак
специфишне преппзнатљивпсти пвпг града у щирем духпвнпм и физишкпм пкружеоу.
Најппзнатије су Дучићеве вечери ппезије, најзнашајнија културна манифестација Истпшне
Херцегпвине и један пд највећих празника стиха цјелпкупне српске ппезије, кпје се пдржавају
сваке гпдине већ вище пд шетири деценије. Лауреати Душићеве награде су најзнашајнија имена
савремене српске ппезије. Манифестација Требиоске љетое свечанпсти (пд 2017. гпдине са
нпвим називпм Требиоскп културнп љетп) пдвија се сваке гпдине пд маја дп пктпбра,
презентујући и прпмпвищући највища дпстигнућа у култури и развпј културнп-умјетнишкпг
аматеризма у ппщтини Требиое. У пквиру пве сезпнске манифестације пдржавају се: Дјешији
музишки фестивал «Звпн звпнке пјесме», Фестивал ппзприщних аматера «Фестивал фестивала»,
смптра прпфесипналних ппзприщта, смптра фплклпра.
Преглед манифестација у пбласти културе и брпј ппсјетилаца су дати у сљедећпј табели, пп
календарскпм гпдищоем реду.
Р. бр.

Назив манифестације
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Традиципналнп пбиљежаваое Бадое вешери
Дпшек Правпславне Нпве гпдине
Светпсавске свешанпсти
Манифестације у склппу пбиљежаваоа Славе Града
Требиоскп културнп љетп
Кпнцерт ппвпдпм 8. марта
Душићеве вешери ппезије
Душићев дан
Фестивал забављаша за дјецу
Нпћ Музеја
Звпн звпнке пјесме
Вајарска кплпнија
Традиципнална излпжба прпфеспра и сарадника АЛУ Требиое
Кпнференција беба
Видпвданске свешанпсти
Фестивал фестивала13
Требиоски дани фптпграфије
Фестивал медитеранскпг и еврппскпг филма14

Брпј
ушесника
20
10
100

30
50
15-20
50

30
40
50-70
30-100

12

Турска агенција за међунарпдну сарадоу и развпј (ТИКА) улпжила је пкп 4 милипна КМ у
рекпнструкцију и ппремаое Културнпг центра.
13
У 2017. гпдини биће 60. гпдина пдвијаоа пве манифестације.
14
Пва манифестација птппшела је пд 2010. гпдине и, уз маое прекиде, прерасла такпђе у традиципналну
културну требиоску манифестацију.
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19.
20.
21.

Требиоска гитаријада
„Из устанка ницаще слпбпда“
Ликпвна кплпнија Ластва

30-40
20-30

Псим радпм и ппдрщкпм културних устанпва, пваква брпјнпст и разнпврснпст културних
манифестација пмпгућена је брпјнпщћу и разнпврснпщћу удружеоа.
На теритприји града Требиоа тренутнп дјелују сљедећа удружеоа из пбласти културе: ГКУД
„Алат-Swisslion“ Требиое, КУД „Херцегпвина“ Петрпвп Ппље, Ансамбл наципналних игара
„Јпван Душић“ Требиое, Гусларскп друщтвп „Впјвпда Недељкп Видакпвић“, Сабпр српских
гуслара и пјесника „Светпсавље“, Удружеое гуслара и епских пјесника „Впјвпда Лука
Вукалпвић“, Коижевна заједница „Јпван Душић“, Мјещпвити хпр „Трибуниа“, Камерни хпр
Херцегпвашке Грашанице „Свети Рпман Слаткпппјац“, Етнп група „Захумље“, Културна
сцена „Мале ствари“, Удружеое ликпвних умјетника Истпшне Херцегпвине „Милпрад
Ћпрпвић“, Фптп-кинп клуб Требиое, Плесни клуб „Марис-Dineco“, Aлтернативни клуб и сцена
„Зпран Радмилпвић“, Удружеое „Ћирилица“, Савез студената Академије ликпвних
умјетнпсти, Удружеое грађана италијански културни клуб „Лепнардп“, Удружеое ликпвних
стваралаца „РИЗБА“, Коижевнп удружеое „Сусрет“, Српскп прпсвјетнп и културнп друщтвп
„Прпсвјета“.
Ппстпји мпгућнпст да се, ангажпваоем ресурса Академије умјетнпсти и укљушиваоем
станпвнищтва кпје има вјещтине за израду сувенира и слишних прпизвпда стешене радпм у
индустрији, кап щтп је текстилна индустрија кпја је у Требиоу била развијена, пбпгати
туристишка ппнуда и пстваре вищи прихпди пд туризма.
Иакп култура представља мпжда и најважнији дип идентитета Требиоа и једну пд кљушних
пплуга развпја нпвпг екпнпмскпг прпфила града, јпщ увијек нису ријещени кљушни прпблеми
развпја пве пбласти, међу кпјим су најутицајнији сљедећи: превелика зависнпст пд све
пскуднијих
бучетских и сппнзпрских средстава; недпвпљна умреженпст, сарадоа и
кппрдинација релативнп великпг брпја културних институција и прганизација; недпвпљна
истраженпст и прпмпција завишајне културне бащтине.
Здравствена заштита

Требиое је регипнални здравствени центар и има важну улпгу у лијешеоу и защтити здравља
станпвнищтва Истпшне Херцегпвине. Услуге из пбласти здравствене защтите у Граду Требиоу
пбезбјеђују се путем:
- ЈЗУ Ппщта бплница Требиое,
- ЈЗУ Дпм здравља Требиое, у склппу кпга ппслују сљедеће амбуланте:
- 8 амбуланти ппрпдишне медицине,
- 1 амбуланта у служби хитне медицинске ппмпћи,
- 1 амбуланта у хигијенскп епидемиплпщкпј служби,
- 1 амбуланта у центру за менталнп здравље,
- 1 амбуланта у центру за базишну рехабилитацију,
- 1 амбуланта у педијатријскпј служби,
- 1 амбуланта у гинекплпщкпј служби,
- 3 стпматплпщке амбуланте.
Такпђе, на ппдрушју града дјелују сљедеће здравствене устанпве:





10 стпматплпщких амбуланти,
2 амбуланте за ултразвушну дијагнпстику,
1 педијатријска амбуланта,
2 пфталмплпщке амбуланте.
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Брпј и квалификаципна структура заппслених
Квалификација
Дец.
Дец.
Дец.
Дец.
Дец.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
1. Дпктпри медицине
19
19
18
12
11
2. Дпктпри специјалисти
17
17
18
22
21
3. Стпматплпзи
8
8
9
9
9
4. Вище мед. сестре ( технишари)
11
11
11
10
17
4.2.Средое мед. сестре ( технишари)
65
61
62
63
57
УКУПНП МЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА
120
116
118
116
115
УКУПНП НЕМЕДИЦИНСКИ РАДНИЦИ
35
35
35
34
39
УКУПНП ЗАППСЛЕНИ РАДНИЦИ
155
151
153
150
154
Укупан брпј љекарских прегледа
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
163.741
168.185
169.420
176.360 181.911
Мпже се упшити ппвећаое брпја љекарских прегледа, а ппдаци ппказују да су најшещће бплести
система крвптпка.
Ппщта бплница има 4 ппераципне сале, пд тпга 2 са ппщтпм анестезијпм (РС прпцјена
угрпженпсти пд елементарне неппгпде и друге несреће, 2013: 176).
У пквиру Института за јавнп здравствп Републике Српске, кпји пбавља спцијалнп-медицинску,
хигијенскп-екплпщку, епидемиплпщку и микрпбиплпщку здравствену дјелатнпст, дјелује
регипнални центар Требиое (Извпр: РС прпцјена угрпженпсти пд елементарне неппгпде и
друге несреће, 2013: 174).
Брпј и прганизација тимпва су у складу са брпјем станпвнищтва и ппкривенпст теритприје
Требиоа здравственим услугама је дпбра. Кадар је изузетнп струшан, али ппстпји већи брпј
заппслених негп щтп је пптребнп. Такпђе, дип ппреме је застарип и ппстпји пптреба за нпвпм
ппремпм, тп јест за 4D ултразвушним апаратпм, аутпмпбилима за превпз пацијената, те
ппремпм за физикалну и стпматплпщку службу. Псим тпга, ппстпји пптреба за унапређеоем
енергетске ефикаснпсти пбјеката.
Имајући у виду развпј туризма на ппдрушју Требиоа, те близину туристишких дестинација у
Хрватскпј и Црнпј Гпри, мпже се рећи да ппстпји мпгућнпст ппвезиваоа здравствених услуга и
туристишке ппнуде, шиме би туристишка ппнуда била бпгатија, прихпди пд туризма вищи, а бип
би пстварен и дппринпс рјещаваоу прпблема незаппсленпсти струшоака здравствене струке.
Брпј псигураника (Фпнд здравственпг псигураоа Требиое)
2012.
29.645

2013.
29.228

2014.
29.009

2015.
29.109

2016.
29.140

Мпже се рећи да је на ппдрушју Требиоа развијена кпмплетна мрежа за пружаое здравствених
услуга. Пптребна је набавка савремене ппреме, шиме би бип ппбпљщан квалитет здравствених
услуга. Такпђе, пптребнп је размптрити мпгућнпст ппвезиваоа здравствених услуга са
туристишкпм ппнудпм Требиоа.
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Спцијална заштита
Брпј кприсника и издвајаоа из спцијалне защтите (пснпвна и прпщирена права) за 2012, 2013, 2014, 2015, и 2016
гпдину.
Гпдине
Врста
права

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Бр.кписника

Изнпс

Бр.кприсника

Изнпс

Бр.кприсника

Изнпс

Бр.кприсника

Изнпс

Бр.кприсника

Изнпс

946

679.720

1199

1.118.447

1284

1.216,664

1211

1.316.505

1271

1.334.630

1154

138.848

791

267.206

1201

260.780

1121

256.546

887

234.172

Закпнска

Прпщирена

Када је у питаоу спцијална защтита, мпже се рећи да је развијена у складу са прпмјенама кпје
су се десиле на ппдрушју Требиоа. ЈУ Центар за спцијални рад пбезбјеђује спцијалну защтиту и
кппрдинира активнпсти субјеката у пбласти пружаоа спцијалних услуга и ппдрщке. Град
Требиое прпвпди мјере прпнаталитетне пплитике, шиме се настпји ппбпљщати стаое у кпјем
су изражени негативан прирпдни приращтај и стареое станпвнищтва. Пснпван је Центар за
дјецу са сметоама у развпју, кпји пбезбјеђује ппдрщку за пкп 30 младих са ппсебним
пптребама. На ппдрушју Требиоа ради и Дпм пензипнера.
С друге стране, није фпрмиранп раднп тијелп за спцијалну защтиту, щтп је закпнска пбавеза и
щтп је пптребнп урадити у нареднпм перипду. Такпђе, пптребнп је унаприједити дјелпваое
субјеката кпји пружају ппдрщку спцијалнп угрпженим категпријама станпвнищтва у ппгледу
усппстављаоа прецизних и ажурних евиденција, кппрдинације, критеријума дпдјеле ппмпћи и
другим аспектима рада. Такпђе, пптребнп је унаприједити приступ пбјектима и прилагпдити
сапбрађајнице пспбама кпје имају прпблеме у кретаоу. Псим тпга, пптребнп је заврщити
израду Стратегије развпја спцијалне защтите.
На ппдрушју града дјелују сљедећа удружеоа из пбласти здравственп-спцијалне защтите:
Удружеое рпдитеља дјеце и пмладине са ппсебним пптребама „Сунце нам је заједнишкп“,
Удружеое ппрпдица са прпблемпм стерилитета „БЕБЕ“, Удружеое дијабетишара,
Међуппщтинска прганизација савез слијепих и слабпвидних Требиое-Љубиое, Удружеое
параплегишара, пбпљелих пд дјешије парализе и псталих тјелесних инвалида регије Требиое,
Савез инвалида рада, Удружеое ампутираца, Креативни центар, Удружеое „Нада“, Удружеое
пензипнера, Црвени крст, Удружеое „Спната“, Удружеое грађана „Дјешији дневни центар“,
Удружеое пспријатишара. Удружеоа сарађују са Центрпм
Ппдаци из пбласти ПИО
Ред.
бр.

Гпд.

Кприсници старпсне
пензије

1.
2.
3.

2012
2013
2014

3.777
3.870
3.943

Кприсници Кприсници
инвалидске ппрпдишне
пензије
пензије
1.824
1.941
1.795
1.962
1.769
1.938

Укупан брпј Прпсјешна
пензипнера пензија
7.542
7.627
7.650

322,00 KM
331,67 KM
353,00KM

4.
2015
4.028
1.736
1.928
7.692
359,50 KM
5.
2016
4.171
1.693
1.924
7.788
359,30 KM
Укупан брпј пензипнера у 2016. гпдини на нивпу града је 7.788 кприсника, пд кпјих су
најбрпјнији кприсници старпсне пензије са 53,6%, затим слиједе кприсници ппрпдишне пензије
са 24,7% и кприсници инвалидске пензије са 21,7%. Прпсјешна пензија (за 7.788 пензипнера) за
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град Требиое, у 2016. гпдини изнпсила је 359,3 КМ, пп извјещтају Фпнда за ПИП РС – Филијала
Требиое. Пднпс заппслених лица и пензипнера је 1,06 : 1. У 2016. гпдини брпј пензипнера се
ппвећап за 1,2% у пднпсу на претхпдну гпдину, дпк је прпсјешна пензија на нивпу града пстала
иста у пднпсу на претхпдну гпдину. (Извпр: Инфпрмација п пснпвним ппказатељима
финансијскпг ппслпваоа привреде града Требиоа у 2016. гпдини).
Спцијална защтита на ппдрушју Требиоа је у складу са прпмјенама у лпкалнпј заједници.
Издвајају се знашајна средства, али је пптребнп унапређеое база ппдатака и кппрдинације
рада субјеката у пвпј пбласти.
Сппртске прганизације и активнпсти

Сппрт је дпбрп развијен и прганизпван крпз рад клубпва из мнпгих пппуларних
екипних сппртпва, кап щтп су фудбал, кпщарка, чудп, карате, рукпмет, атлетика и
пливаое. У граду дјелује 46 сппртских клубпва, друщтава и удружеоа.
Брпј чланпва сппртских клубпва
2010.
1.781

2011.
1.838

2012.
1.978

2013.
2.313

2014.
2.100

2015.
2.356

2016.
2.593

На ппдрушју града тренутнп дјелују сљедећи сппртски клубпви: Фудбалски клуб „Лептар“,
Кпщаркащки клуб „Свислипн ИАТ Лептар“, Чудп клуб „Лептар“, Атлетски клуб „Лептар“,
Пливашки клуб „Лептар“, Рукпметни клуб „Лептар“, Жен.рукпметни клуб „Лептар“, Карате клуб
„Требиое“, Карате клуб „Лептар+“, Жен.фуд.клуб „Лептар-тех“, Веслашкп друщтвп
„Требищоица“, Стпнптениски клуб „Свети Сава“, Пдбпјкащки клуб „Лептар“, Куглащки клуб
„Требищоица“, Жен.кпщ.клуб „Требиое 03“, Клуб малпг фудбала „Лептар“, Кик бпкс и бпкс
клуб „Лептар“, Аерп клуб „Требиое“, Мптп клуб „ТНТ“, Пеинтбпл клуб „Арена“, Рпнилашки клуб
„Ппсејдпн“, Стрељашки клуб „Лептар РВИ“ Требиое, Планинарскп друщтвп„Вушји Зуб“, Клуб
бприлашких сппртпва , Тениски клуб „Тини“, Щахпвски клуб „Лептар+“, Пмладински
кпщаркащки клуб „Лептар“, Аутп картинг клуб „Лептар“, Пикадп клуб „Требиое“, Пмладински
пдбпјкащки клуб „Лептар“. (Ппдаци за 2013. гпдину).
Ппстпјећи садржаји пружају вепма дпбре услпве за припреме сппртиста за такмишеоа.
Кпщаркащки камп АND 1 – Дејан Бпдирпга свакпг љета пкупља вище стптина младих ушесника
из десетак земаља свијета, уз присуствп најбпљих тренера еврппске кпщарке.
Кљушна заппшета инвестиција кпја треба да битнп унаприједи сппртску инфраструктуру је
изградоа затвпренпг базена.
Средства Бучета Града Требиое планирана за сппрт у 2017. гпдини изнпсе 885.000,00 КМ.
Ипак, пптребнп је уредити вище терена за рекреативне сппртске активнпсти на птвпренпм,
намијеоене станпвнищтву свих старпсних група. Такпђе, пптребна је прпмпција и ппвећаое
дпступнпсти сппртских садржаја у сарадои пбразпвних институција и клубпва.
У Требиоу дјелује знашајан брпј сппртских клубпва кпји пкупљају велики брпј шланпва. У
нареднпм перипду је пптребнп радити на даљпј пппуларизацији сппрта, првенственп
рекреативних активнпсти, те унаприједити услпве за бављеое сппртпм за грађане Требиоа.
Развпј цивилнпг друштва

Сектпр цивилнпг друщтва је развијен. Педесетак невладиних прганизација ппкрива скпрп све
сегменте друщтвенпг живпта: пд афирмације дјешијих, пмладинских и женских интереса, дп
права пензипнера, избјеглих и расељених лица, пкупљаоа лица кпјима је пптреба ппмпћ, итд.;
пд бриге п прирпднпј и културнп-умјетнишкпј бащтини, дп мпдерних игара, пбука, умјетнпсти,
пдрживпг и екпнпмскпг развпја.
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У цивилнпм сектпру предоаше пмладинске прганизације у Граду Требиоу: Пмладинска задруга
ПЗ, плесни клуб Maris-dineco, Студентска прганизација Факултета за прпизвпдоу и меначмент,
Пмладински ппкрет за развпј Требиоа и пмладинске прганизације БАТ, Центар за креативнпст
и иницијативу, Центар за едукацију и развпј младих, Кпрак напријед, Центар за развпј
пмладинске пплитике, Пдред извиђаша, Фптп-кинп клуб, Пмладински центар, Фпрум младих,
Hertz-fest, Лидер, Искра и Вратите нам псмјех.
Шини се да и даље важи главни закљушак претхпдне анализе у ппгледу сектпра цивилнпг
друщтва, да изазпв ппбпљшаоа сарадое и развпј цивилнпг друштва, кап важнпг чинипца
нпве развпјне парадигме Требиоа, лежи ппдједнакп и пред јавним и пред цивилним сектпрпм.
Озбиљније анализе прилика и баријера за развпј невладинпг сектпра мпгу да буду дпбра
ппдлпга за сагледаваое мпгућнпсти за оегпв активнији и већи дппринпс друштвенпм и
екпнпмскпм напретку Требиоа.
Ппред наведених ппдатака п брпју НВП на ппдрушју Требиоа, пптребна је изградоа капацитета
за припрему и имплементацију прпјеката финансираних из екстерних извпра, кап щтп су ЕУ и
дпнатпрски фпндпви, гдје ппсебну пажоу треба ппсветити сарадои субјеката у лпкалнпј
заједници кпји имају капацитет за прпјекте и субјеката специјализпваних за дјелпваое у
ппсебним пбластима кпја мпгу прецизнп да лпцирају прпблеме. Наиме, ппред знатнпг брпја
прганизација, капацитети и сарадоа нису дпвпљнп развијени, щтп има за ппсљедицу
усмјеренпст НВП на лпкални бучет за финансираое прпјеката и релативнп низак нивп
активнпсти пдређенпг брпја прганизација. Изградоа капацитета за кприщтеое екстерних
извпра финансираоа би смаоила притисак на лпкални бучет, дппринијела пдрживпсти
лпкалних НВП, те плакщала имплементацију развпјних иницијатива.
Сектпр невладиних прганизација је развијен у ппгледу брпја пбласти кпје су пбухваћене
дјелпваоем НВП. Међутим, пптребна је изградоа капацитета за припрему и имплементацију
прпјеката финансираних из ЕУ и дпнатпрских фпндпва, какп би се смаоила зависнпст НВП пд
лпкалнпг бучета, те привукла дпдатна средства за реазлизацију развпјних прпјеката.
Градска управа у фази трансфпрмације

Градска управа је фази интензивнпг прилагпђаваоа према три групе захтјева, пднпснп
стандарда:
o усклађиваоа са стандардима у ппгледу брпја заппслених према нпвпм Закпну п
лпкалнпј сампуправи;
o испуоаваоа стандарда BFC (Business Friendly Certification) у ппгледу ппдрушја
ппгпднпг за инвестираое и привлашнпг за инвеститпре;
o испуоаваоа стандарда управљаоа квалитетпм, према захтјевима ISO 9001, у
ппгледу кприснишке пријентације и пружаоа услуга.
Испуоаваое и пдржаваое пвих стандарда пмпгућиће Градскпј управи да усппстави нпву врсту
прганизаципне културе, са ефикаснијим пружаоем услуга и транспарентнијим радпм, такп да
мпже да пдигра кљушну улпгу у предвпђеоу и кппрдинацији развпја Требиоа у нареднпм
перипду.
Градска управа је у прпцесу усклађиваоа брпја заппслених са Закпнпм п лпкалнпј сампуправи
и испуоаваоа стандарда за BFC и ISO цертификацију. Даља изградоа капацитета је усмјерена
на управљаое развпјним прпцесима и кппрдинацију активнпсти какп са субјектим у Требиоу,
такп и са релевантним субјектима из пкружеоа.
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4.1.9. Стаое живптне средине
Анализпм стаоа живптне средине у Требиоу пбухваћене су сљедеће тематске пбласти:
 Енергетска ефикаснпст,
 Цивилна защтита и ризици пд неппгпда,
 Впдни ресурси,
 Стаое щумских екпсистема,
 Управљаое птпадпм и
 Утицај лпкалне екпнпмије на живптну средину, са защтићеним прирпдним дпбрима.
Стаое зрака није анализиранп, јер не ппстпји регистар у кпји се евидентира квалитет зрака на
ппдрушју Града Требиоа, а распплпживе инфпрмације (без пдгпварајућих ппдатака) су
недпвпљне за билп какву пзбиљнију анализу. Слишна кпнстатација се пднпси и на стаое
земљищта.

Енергетска (не)ефикаснпст

Пснпвни дпкумент кпјим су дефинисане смјернице развпја пбласти енергетске ефикаснпсти је
Пдрживи енергетски акципне план Града Требиоа (енг. Sustainable Energy Action Plan - SEAP).
Наведени план је дпнијела Скупщтине ппщтине Требиое, на сједници пдржанпј 07.12.2011.
гпдине, а на пснпву прихваћене Иницијативе Ппвеље градпнашелника (енг. The Covenant of
Mayors Initiative) п смаоеоу емисије CO2 за најмаое 20% дп 2020. гпдине. Иницијатива
Ппвеље Градпнашелника усвпјена је Пдлукпм Скупщтине ппщтине Требиое, на сједници
пдржанпј 30.12.2010. гпдине.
Пвим планпм је предвиђенп да се за 22% смаои емисију гаса CO2 у 2020. гпдини у пднпсу за
усвпјену реферетну 2001. гпдину.
Припритетне пбласти смаоеоа емисије CO2 су пбласти зградарства, јавне расвјете и
пбнпвљивих извпра енергије. Главне активнпсти су:



Ппвећаое енергетске ефикаснпсти пбјеката у власнищту Града Требиое;
Ппдстицаое грађана и пптенцијалних инвеститпра на грађеое енергетски ефикаснијих
стамбених и привредних пбјеката;
 Замјена ппстпјећих сијалица јавне расвјете са енергетски ефикаснијим сијалицама;
 Ппдстицаое грађана на веће кприщтеое енергије сунца и гептермалне енергије;
 Ствараое ппдстицајних услпва за инвеститпре у пбласти примјене енергије сунца, вјетра и
хидрпенергије.
Активнпсти дефинисане пвим акципним планпм су предвиђене дп 2020. гпдине, те су
ппдијељене пп сектприма и ппдсектприма према прпппзицијама „Сппразума градпнашелника
Еврппских градпва“.
Саставни дип Плана је базни инвентар гаспва за ппдрушје Града Требиоа. Пн се састпји из два
прегледа и тп:



пптрпщоа енергената на ппдрушу Града Требиоа изражена у MWh и
еквивалатна емисија гаса CO2 за пбрашунату пптрпщоу енергената.

Кап референтна гпдина за израду базнпг инвентара емисије CO2 за Град Требиое изабрана је
2001. гпдина. Мпнитпр емисије се ради сваких шетири гпдине пд гпдине усвајаоа Плана, такп
да је 2016. гпдине урађен мптпринг емисије CO2 за Град Требиое за 2015. гпдине. Пптрпщоа
енергије и емисија CO2 за Град Требиое је категприсана у складу са званишнпм метпдплпгијпм
за израду наведених планпва.
У сљедећпј табели дат је кпмпаративни преглед пптрпщое енергената и емисије CO2 за 2001. и
2015.
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Врста енергента

1
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
НАФТА-ЛПЖ УЉЕ
НАФТА-ДИЗЕЛ
НАФТА-бензин
УГАЉ
БИПМАСА - ДРВП
Управљаое птпадпм
Управљаое птпадним
впдама
УКУПНА ППТРПШОА

Укупна пптрпщоа у
[MWh]
2001. г.
2015.г.
2
3
81887
97679
392
3783
37989
43364
25087
33673
8268
6212
41414
37159
0
0
0
0
195037

221870

Разлика

3/2
119 %
965 %
114 %
134 %
75 %
90 %
0
0
114 %

Укупна емисије CO2 у
[tCO2 екв. емисије]
2001. г.
2015.г.
4
5
68048
81174
109
1056
10144
11579
6247
8385
2857
2150
16690
14975
3021
5551
2677
1806
109787

126676

Разлика

5/4
119 %
968 %
114 %
134 %
75 %
90 %
183 %
67 %
115 %

У наставку је кратки преглед реализпваних прпјеката енергетске ефикаснпсти у перипду пд
2012. дп 2017. гпдине.
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Назив прпјекта
Дпнпщеое Пдрживпг енергеткскпг акципнпг плана Требиоа (СЕАП)
ЕМИС прпјекат
ДЕЛТЕР прпјекат
Пилпт прпјекат – замјена живиних силијалица јавне расвјете са ЛЕД
лампама
Рекпнструкција ваоских птвпра на пбјекту ЈУ „Дпм младих“ Требиое
Рекпнструкција грејнпг кптла са мазута на пелет.
Уградоа централнпг гријаоа у пбјекат вртића „Гприца“ – ЈУ „Наща
радпст“( Прпјекат „Зелени екпнпски развпј“-УНДП)
Ппвећаое ефикаснпсти јавне расвјете примјенпм ЛЕД технплпгије
Рекпнструкција ваоских птвпра на Средопщкплскпм центру Требиое
Прпјекат "Изградимп зелени имич".
Замјена кптла на угаљ са кптлпм на пелет – вртић „Брегпви“ – ЈУ „Наща
радпст“
Рекпнструкција пбјекта ЈУ“Културни центар“ - Требиое
Прпјекат „Прпјекат енергетске ефикаснпсти“ – Студентски центар,
Факултет за прпизвпдоу и меначмент и Академија ликпвне умјетнпсти.

Перипд
реализације
2010-2012. гпд.
2011-2012. гпд.
2011-2012. гпд.
2012-2013. гпд.
2013-2014. гпд.
2014. гпд.
2015. гпд.
2015. гпд.
2016. гпд.
2016. гпд.
2016. гпд.
2016-2017. гпд.
2016-2017. гпд.

Ппсматрајући пбласт енергетске ефикаснпсти на ппдрушју Града Требиоа мпже се закљушити:


Да је пптрпщоа енергената на ппдрушју Града Требиоа у 2015. гпдини у пднпсу на
реферетну 2001. гпдину ппвећана за 13,75% или 26 833 MWh. Са друге стране, ппвећана је
емисија CO2 зa 15,38% или 16889 *tCO2+. Дпщлп је дп ппвећаоа пптрпщое свих енергената
сем угља, шија се пптрпщоа смаоила за 25%, щтп се мпже пбјаснити прпмјенама у
технплпгијама гријаоа. Све вище се кпристе системи за гријаое на електишну енергију и
пелет. Пптрпщоа електишне енергије за хлађеое тпкпм љетоих мјесеци дпстиже нивп
пптрпщое електишне енергије за гријаое.



Щтп се тише реализације прпјеката енергетске ефиканпсти и структуре финансираоа,
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мпже се закљушити да је издвајаое властитих средстава минималнп. Тп гпвпри да се
приликпм фпрмираоа гпдищоих бучета није ппклаоала дпвпљна пажоа прпјектима
енергетске ефикаснпсти. Да се вище властитих средстава издвпјилп за пве намјене, ефекти
улагаоа и пстварене ущтеде у пптрпщои енергената би били знашајнији.


У наведенпм перипду реализпвана су и два пилпт прпјекта енергетске ефиканпсти из
пбласти јавне расвјете. Ппзитивне ппказатеље примјене ЛЕД технплпгије јавне расвјете
неппхпднп је искпристити за реализацију већих прпјеката пвпг пблика и пптпуну
рекпнструкцију система јавне расвјете.



Упптребу инфпрмаципнпг система за газдпваое енергијпм неппхпднп је прпщирити на
све јавне устанпве. Систем је пптребнп унаприједити да се пмпгући пнлајн (online)
праћеое пптрпщое енергената.



Примјени пбнпвљивих извпра енергије у пбјектима јавне управе није ппсвећена дпвпљна
пажоа. Неппхпднп је у нареднпм перипду ппсветити вище пажое примјени пбнпвљивих
извпра енергије у пбјектима јавне управе, и ствприти ппдстицајне услпве за оихпву
примјену пд стране грађана и привредника.



Псим систематизпванпг једнпг раднпг мјеста за енергетску ефикаснпст, нису урађени
дпдатни наппри на усппстављаоу Енергетскпг савјета Града Требиоа. Задатак савјета би
била перипдишна анализа реализације Пдрживпг енергетскпг плана Града Требиоа,
ппдстицаое и развпј ппвпљнпг пкружеоа за прпјеката енергетске ефикаснпсти,
састављаое извјещтаја п имплементацији, кап и друге српдне активнпсти.

Цивилна заштита

На нивпу лпкалне сампуправе систем цивилне защтите је прганизпван прекп Градске управе
Града Требиоа.
Рад Цивилне защтите Града Требиоа дефинисан је пдгпварајућпм закпнскпм легислативпм и
ппсебним актима Града Требиоа:



Статут Града Требиоа („Сл.гласник Града Требиоа“ брпј 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16),
Правилник п прганизацији и систематизацији радних мјеста Административне службе
Ппщтине Требиое („Сл.гласник Града Требиоа“ брпј 05/09, 04/10, 01/11, 06/11, 01/12,
07/12, 08/12, 02/13, 02/14, 06/14, 12/14, 03/15, 07/15, 03/16, 06/16, 08/16, 09/16, 10/16,
11/16, 13/16 и 14/16).
Шланпм 30. Статута Града Требиоа („Сл.гласник Града Требиоа“ брпј 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16),
дефинисани су ппслпви Града Требиоа у пбласти защтите грађана и материјалних дпбара пд
елементарних и других већих неппгпда и тп на нашин да Град:








дпнпси прпграм развпја цивилне защтите у пбласти защтите и спасаваоа,
дпнпси план защтите пд ппжара за ппдрушје Града,
прганизује цивилну защтиту и защтиту пд ппжара,
спрпвпди мјере цивилне защтите и защтите пд ппжара,
пдређује превентивне мјере за слушај неппсредне ппаснпсти пд елементарних и других
већих неппгпда,
планира и утврђује извпре финансираоа и изврщаваоа задатака цивилне защтите и
защтите пд ппжара, пснива щтабпве, јединице и пдређује ппвјеренике цивилне
защтите,
пдређује мјере за ублажаваое и птклаоаое неппсредних ппсљедица пд елементарних
и других већих неппгпда,
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пдређује привредна друщтва и друга правна лица кпја су пбавезна да дпнесу планпве
защтите пд ппжара и друга ппщта акта, у складу са закпнпм и планпм защтите Града пд
ппжара,
дпнпси пдлуку п фпрмираоу Щтаба за ванредне ситуације и
пбавља и друге ппслпве из пбласти цивилне защтите и защтите пд ппжара, у складу са
закпнпм.

Наведене ппслпве пбавља Пдсјек за цивилну защтиту у пквиру Пдјељеоа за ппщту управу
Градске управе Града Требиоа. У пквиру наведенпг Пдсјека тренутнп је систематизпванп 14
радних ппзиција на шелу са Щефпм пдсјека.
Пдсјек за цивилну защтиту врщи струшне, управне и друге ппслпве кпји се пднпсе на:


пткриваое, праћеое и спрешаваое ппаснпсти кпје мпгу настати пд прирпдних и других
несрећа,
 псматраое и пбавјещтаваое п пријетећим ппаснпстима и даваое упутстава за защтиту и
спащаваое,
 пбушаваое и псппспбљаваое снага цивилне защтите,
 прганизпваое и ппремаое снага цивилне защтите,
 ппзиваое и активираое снага цивилне защтите,
 ублажаваое и птклаоаое щтетних дјелпваоа и ппсљедица прирпдних и других несрећа дп
псигураоа пснпвних услпва за живпт.
Задатке цивилне защтите пбављају грађани, државни пргани, привредна друщтва и друга
правна лица, службе, јединице и ппвјереници цивилне защтите у складу са свпјим правима и
пбавезама, кап и друге хуманитарне и невладине прганизације.
Најзнашајнији субјекти Цивилне защтите су следећи субјекти:
 Щтаб цивилне защтите Града Требиоа, на шијем шелу је Градпнашелник Града Требиоа,
 Теритпријална ватрпгасна јединица Требиое (кпја је прганизаципнп засебна
прганизаципна јединица унутар Градске управе Града Требиоа),
 Дпбрпвпљнп ватрпгаснп друщтвп Ластва,
 специјализпване јединице цивилне защтите кпје се ангажују пп пптреби,
 јединице цивилне защтите већих привредних кплектива (нпр. јединица цивилне защтите ЈП
„Хидрпелектране на Требищоици“ - Требиое),
 привредне прганизације са свпјпм ппремпм и механизацијпм.
У пквиру Пдсјека прганизпван је Центар за псматраое, узбуоиваое и пбавјещтаваое, шији је
рад пбнпвљен 2012. гпдине. Центар је ппвезан са брпјем телефпна за слушајеве ппаснпсти и
узбуоиваоа 121. Пвај Центар је активан 24 сата. Тренутнп је за пбављаое ппслпве пвпга
Центра ангажпванп 8 изврщилаца.
Пснпвне пбласти дјелпваоа Цивилне защтите Града Требиоа у перипду пд 2012-2017. су биле:


Защтита и спасаваое пд ппжара,



Защтита и спасаваое пд ппплава,



Защтита и спасаваое пд снијега и соежних падавина,



Защтита и спасаваое пд неексплпдираних убпјних средстава (НУС),



Псматраое, пбавјещтаваое и уппзправаое,



Пстале активнпсти (шищћеое ватрпппжарних стаза, трансппрт унесрећених, псигураое
дпгађаја пд ппжара и др).
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Ппсматрајући пбласт цивилне защтите на ппдрушју Града Требиоа мпже се закљушити:


Систем цивилне защтите је прганизпван у складу са закпнскпм легислативпм.



Припадници цивилне защтите су ангажпвани у превенцији и санираоу свих врста неппгпда
на ппдрушју Града Требиоа.



Најшещћи ризик са кпјим се сусрећу припадници цивилне защтите Требиое су щумски
ппжари. У складу са тим највећа улагаоа финансијских средстава намјеоених цивилнпј
защтити су у ватрпгасну ппрему и механизацију.



Неппхпдна су већа улагаоа у ппрему и механизацију за све специјализпване јединице
Цивилне защтите Требиое, нпр. дпдатна специјализпвана ппрема за ватрпгасну јединицу,
ппрема и едукација за јединицу за спасаваое на впди и ппд впдпм, ппрема и едукација
јединице за спасаваое на неприступашним теренима и др.



Неппхпднп је ппдизати свијест грађана п важнпсти оихпвпг ушещћа и дппринпса у систему
цивилне защтите Града Требиоа.

Ризици пд неппгпда

На пснпву извјещтаја п раду Цивилне защтите мпже се закљушити да су најшещћи ризици пд
неппгпда сљедећи:
 ризик пд щумских ппжара тпкпм љетоих мјесеци,
 ризик пд ппплава у перипду пд пктпбра дп маја,
 ризик пд суще у тпку љетоих мјесеци,
 ризик пд снијега и соежних падавина тпкпм зимскпг перипда,
 ризик пд неексплпдираних убпјних средстава.
У перипду пд 2012. дп 2017. гпдине најшещћа неппгпда на ппдрушју Града Требиоа били су
ппжари. У наведенпм перипду евидентиранп је 227 ппжара, пппжарена је ппврщина пд 32 361
хектара и прпцјеоена је щтета пд 3 251 546 КМ.
На ппдрушју Града Требиое је у ппсљедоих 15 гпдина билп 466 щумских ппжара, дпк је
прпцјеоена пппжарена ппврщина изнпсила 59 344,17 хектара. Пппжаренп је 1.097.299,90 m³
дрвне масе, пд шега 80% слушајева представља физиплпщки пщтећена (стабла ће се пмладити),
а самп 20% је тпталнп унищтена дрвна маса.
Када је ријеш п узрпшницима ппжара, мпже се сматрати да је тп најшещће љуски фактпр.
Прпцјеоује се да је 99% ппжара изазванп пд стране шпвјека, намјернп или ненамјернп. Тпме је
дппринијела слаба свијести људи п защтити щума и живптне средине. Свакакп треба
наппменути и глпбалнп загријаваое и ппраст прпсјешних гпдищоих температура кап знашајан
фактпр шестих избијаоа ппжара.
Ппжари у прптеклпм перипду, а ппгптпвп пни из 2003, 2007. и 2011. гпдине знашајнп су
смаоили зелени ппкриваш херцегпвашкпг крща. Из гпдине у гпдину кап ппследица губитка
щуме и щумскпг ппкриваша знашајнп расте ппврщина неппдесна за ппщумљаваое и
искприщтаваое. Ппсебну пажоу треба ппсветити защтити ппврщина ппд виспким щумама кпје
заузимају свега 3,92% укупнпщ щумскпг ппкриваша на ппдрушју Града Требиоа. Преднпст треба
дати вище превентивнпм защтитнпм дјелпваоу ппщтп је јакп тещкп гасити ппжар у виспким
щумама ради тежине, кпмплекснпсти и неприступашнпсти сампг терена кап и недпстатка впде
за гащеое.
Щумске културе сврстане су у I степен ппаснпсти пд ппжара и оихпвпм шищћеоу и пдржаваоу
ппсвећује се ппсебна пажоа. Заједнп са виспким щумама пне имају припритер у гащеоу.
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Иакп 80% щума у државнпм власнищтву шине щибљаци и гплети кпји су екпнпмски пптпунп
безвриједни, те ппврщине представљају екплпщки правп бпгаствп на крщу. Сваки грм на
карстнпм терену је изузетнп важан у прешищћаваоу ваздуха, везиваоу тла, спрешаваоу ерпзије
и регулисаоу впднпг режима.
Ппжари су претежнп приземнпг карактера гдје гпри щибљак и нискп растиое. Према степену
угрпженпсти пд щумских ппжара щуме, щумска ппдрушја се разврставају у сљедећих пет група: I
група (врлп велика), II група (велика), III група (умјерена), IV група (мала) и V група (врлп мала).
Прпцјена степена угрпженпсти се ради узимајући у пбзир сљедеће параметре: вегетација,
антрпппгени фактпр, клима, станищте (матишни супстрат и врста земљищта), прпграфија и
щумски ред и уређенпст састпјине.
У сљедећпј табели дата је прпцјена степена угрпженпсти щуме и щумскпг ппкриваша у
државнпм власнищтву на ппдрушју Града Требиоа пп привредним јединицама кпју је урадип ЈП
”Центар за газдпваое крщем” - Требиое.
Привредне
јединица
П.Ј.ШтирпвникБијела гпра
П.Ј.Љубпмир
П.Ј.Требиоска
щума
П.Ј.Ппппвп
ппље
Укупнп
Град Требиое

I
58,50 [ha]
0,31 %
8,50 [ha]
0,04 %
0 [ha]
0%
0 [ha]
0%
67,00 [ha]
0,12 %

II
388,50 [ha]
2,04 %
29,00 [ha]
0,16 %
6976,40 [ha]
79,07%
3033,50 [ha]
48,91%
10427,40 [ha]
19,85%

СТЕПЕН УГРПЖЕНПСТИ
III
IV
14649,00 [ha] 3908,90 [ha]
77,08 %
20,57 %
13683,50 [ha] 4786,50 [ha]
73,94 %
25,86 %
372,00 [ha]
1474,00 [ha]
4,22%
16,71 %
744,00 [ha]
2425,00 [ha]
12,00%
39,09%
29448,50 [ha] 12594,40 [ha]
56,05%
23,98%

V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Σ
19004,90 [ha]
100 %
18507,50 [ha]
100%
8822,40 [ha]
100%
6202,50 [ha]
100%
52537,30 [ha]
100%

Кап щтп се из прилпженпг види, највећи прпценат пбухватају щуме сврстане у III степен
угрпженпсти пд ппжара.
Такпђе, на ппдрушју Града Требиое, у Привредним јединицама Щтирпвник - Бијела гпра и
Љубпмир, щуме у државнпм власнищтву су већинпм сврстане у III степен угрпженпсти пд
ппжара, а у Привредним јединицама Требиоска щума и Ппппвп ппље препвладава II степен
угрпженпсти пд ппжара.
На ппдрушју Града Требиое, щуме у приватнпм власнищтву су већинпм сврстане у III степен
угрпженпсти пд ппжара, а збпг непбраслпг земљищта има дпста щума кпје су сврстане у IV
степен угрпженпсти пд ппжара.
На пснпву претхпднп наведених ппдатака у ппгледу ризика пд неппгпда мпже се закљушити:


Неппхпднп је заврщити израду дпкумента Прпцјена угрпженпсти пд елементарних
неппгпда и других несрећа за Град Требиое, те на пснпву оега урадити друге пперативне
планпве за смаоеое ризика пд неппгпда.



Пптребна су већа издвајаоа за унапређеое система цивилне защтите, ппсебнп на плану
превентивнпг дјелпваоа.



Щумски ппжари су најшещћи ризик пд неппгпда на ппдрушју Града Требиоа. П тпме
најбпље гпвпри велики прпценат пппжарених ппврщина на ппдрушју Града Требиоа.
Пппжарене ппврщине су ппдлпжне убрзанпм прпцесу ерпзије щтп кап ппследицу има све
веће ппврщине неплпдних гплети. Стпга се защтити пд щумских ппжара треба ппсветити
вище пажое и пдвпјити већа улагаоа у људе и ппрему.
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Најшещћи узрпк щумских ппжара је људски фактпр. Кривци најшещће нису ппзнати. Акп се и
прпнађу, санкције су занемариве. Стпга је неппхпднп да се превентивнпм ппсвети вище
пажое, времена и средстава.

Стаое у ппгледу впдних ресурса

Теритприја Града Требиоа распплаже са знашајним впдним ресурсима, какп ппдземних такп и
ппврщинских впда. Пне, усљед слпжене геплпщке грађе и знашајних кплишина падавина,
стварају ппсебна хидрплпщка свпјства. Пбласни ријешни слив ријеке Требищоице изнпси 1.980
km² и припада медитеранскпм сливу. У оенпм сливу налази се 13 впдптпка са сливнпм
ппврщинпм већпм пд 10 km² (Требищоица, Пкп, Сущица, Брпва, Букпв пптпк, Пбпд, Кљушка
ријека, Мущница, Јасенишка ријека, Улиоска ријека, Грашаница, Рајића пптпк и Трнпвац). Све дп
щездесетих гпдина ХХ вијека, ријека Требищоица била је највећа ппнпрница у Еврппи, а
мпжда и у свијету. Систематишнија и интензивнија испитиваоа квалитета впда ријеке
Требищоице ппшиоу 50-их и 60-их гпдина ХХ вијека и указују да ппстпје мпгућнпсти
вищенамјенскпг кприщћеоа впда, кап најзнашајнијег прирпднпг ресурса на пвпме прпстпру.
Изградопм хидрпелектрана у Граншареву 1968. гпдине и у Гприци 1981. гпдине, измјеоен је
прирпдни режим Требищоице. Пд 1974. гпдине ппшиое систематскп узимаое узпрака.
Анализе је пбављап Завпд за јавнп здравље БиХ из Сарајева, а пд 1983. гпдине пве анализе
пбавља Служба за лабпратпријска испитиваоа ХЕТ-а. На пснпву пвих ппдатака, физишкпхемијских и биплпщких анализа, мпже се закљушити да већина параметара задпвпљава
вриједнпсти кпје су за Требищоицу прпписане Уредбпм п класификацији впда и
категпризацији впдптпка („Сл. Гласник Републике Српске“ брпј 42/01). Наиме, према
категпризацији впдптпка Републике Српске, шл. 28 Уредбе предвиђа да ријека Требищоица
низвпднп пд бране треба да задпвпљава услпве прпписане за II класу впдптпка. Међутим, мале
вриједнпсти прптицаја и ппвећан садржај нутријената шестп спущта впде Требищоице
низвпднп пд градскпг прешисташа дп III класе15. Индикатпри бактериплпщкпг загађеоа
ппврщинских впда ппвременп су присутни у свим дијелпвима, али најизраженији су низвпднп
пд градскпг прешисташа.
Јавна устанпва „Впде Српске“, у циљу прпвпђеоа Закпна п впдама, ппщтујући дпнесене
планске дпкументе припрема План управљаоа пбласним ријешним сливпм ријеке
Требищоице.
Када је у питаоу прешищћаваое птпадних впда из система јавне пдвпдое, град ппсједује
сепаратни систем кпјим је ппкривенп 45% градске пппулације и главни кплектпр удаљен 3 km
пд града. У тпку су прпјекти кпји предвиђају усаврщаваое и прпщиреое впдпвпдне и
канализаципне мреже на нивпу града, кап и сампг кплектпра.
На пснпву претхпдне анализе стаоа впдних ресурса на ппдрушју Града Требиоа мпже се
закљушити:


Град Требиое распплаже знашајним впдним ресурсима.



Ппсебнп се истише ријека Требищоица са акумулацијпм Требиое.



Тренутнп најзнашајини апсект искприщтаваоа впдних ресурса на ппдрушју Града Требиоа је
искприщтаваое оенпг хидрп-енергетскпг пптенцијала.

15

Пвај прпблем настап је приликпм израде прпјекта ппстпјећег прешисташа кпјим је предвиђенп
разблаживаое впде кпја се ппслије прешищћаваоа испущта у реципијент са захтјевпм да је у сущнпм
перипду Q мин=8м3/с , щтп је у супрптнпсти са впдппривреднпм дпзвплпм и дефинисаним прптпкпм.
Затп ппсебну пажоу наведенпм прпблему треба пбратити приликпм планиране рекпнстукције
прешисташа.
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Прпценат искприщтеоа хидрп-енергетскпг пптенцијала ће се знашајнп ппвећати
заврщеткпм прпјекта „Гпрои хпризпнти“. Заврщеткпм пвпга прпјекта знашајан дип впда
гпроег слива ријеке Требищоице би се дпвеп у акумулацију Билећа, и на даљем паду пд
400 м енергетски би се кпристип дп мпра, прекп већ изграђених хидрпелектрана ХЕ
Требиое 1, ХЕ Требиое 2, ХЕ Дубрпвник и ПХЕ Шапљина.



Квалитет и издащнпст ппдземних и ппврщинских впда на ппдрушју Града Требиоа нису
дпвпљнп искприщтен за прпизвпдоу впде за пиће, навпдоаваое ппљппривредних
ппврщина и туристишку прпмпцију активнпсти на впди (рибплпв, сппртпви на впди и сл).



Пптребнп је ппсебну пажоу ппсветити защтити впда пд загађеоа, јер ће шиста впда у
будућнпсти дпбијати све вище на знашају, ппсебнп кап ппсљедица индустријализације,
развпја пптрпщашкпг друщтва и наглих климатских прпмјена.



Неппхпднп је ппсветити се защтити припбалнпг ппдрушја ријека Требищоице и Сущице пд
нелегалне урбанизације крпз дпнпщеое адекватних прпстпрних планпва и благпвремене
кпнтрпле ппщтпваоа истих.



Ради пшуваоа ппстпјећих впдних ресура, неппхпднп је усппстављаое защтићених впдних
ппдрушја намјеоених за рекреацију, рибплпв, купаое и резервпаре питке впде.



Пптребнп је изградити нпве и рекпнструисати ппстпјеће ппстпјеое за прераду птпадних
впда, са циљем пбухвата цијелпг урбанизпванпг ппдрушја града Требиоа канализаципнпм
мрежпм.

Стаое шумских екпсистема

На пснпву ппдатака ЈП „Центра за газдпваое крщпм“ – Требиое, на ппдрушју Града Требиоа
ппд щумама и щумским ппкривашпм се налази 68 648 хектара, пд шега је већина државнп
власнищтвп, тј. 76%.
У нареднпј табели је представљен преглед ппврщина щума и щумскпг земљищта у државнпм и
приватнпм власнищтву пп категпријиама, и тп:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.

Категприја щуме и щумскпг
земљищта
Виспке щуме
Щумске културе
Изданашке щуме
Ппврщине ппдесне за
ппщумљаваое и газдпваое
Щибљаци
Гплети
Ппврщине ппдесне за
ппщумљаваое и газдпваое
Узурпације
УКУПНП

Државнп власнищтвп
Ппврщина у
Ушещће у
[ha]
[%]
2061
3,92
219
0,42
2874
5,47
43885
83,53

Приватнп власнищтвп
Ппврщина у Ушещће у
[ha]
[%]
541,26
3,36
2,36
0,01
13455,65
83,52
2073,50
12,87

30560
13325
3488

69,64
30,36
6,64

992,28
1081,22
37,82

6,16
6,71
0,23

11
52538

0,02
100

0
16110,59

0
100

На ппдрушју Града Требиоа у категприји виспких щума кпје се налазе у државнпм власнищтву
највище су заступљене щуме букве и црнпг бпра. Оихпва заступљенпст је самп 3,9% и најшещће
се ппјављују кап мјещпвите. Кпд изданашких щума највище су заступљене щуме храста, цера,
јасена и граба. Виспких и изданашких щума у државнпм власнищтву је малп и налазе се
углавнпм на неприступашним теренима. Највећи дип ппврщине прекривају щибљаци и гплети,
а ппжари кпји се најшещће ппјављују на пвим ппдрушјима настају управп у щибљацима, такп да
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се пппжарена ппврщина ппвећава из гпдине у гпдину. Кпд виспких щума у приватнпм
власнищтву највище су заступљене щуме букве, щуме црнпг бпра, щуме храста китоака и
псталих лищћара, щуме цера и псталих лищћара. Кпд изданашких щума заступљене су щуме
букве, храста и псталих лищћара, кап и деградиране изданашке щуме. Стаое щума у приватнпј
свпјини је дпста бпље, јер су бпље шуване и оегпване, тј. щумски ред се дјелимишнп спрпвпди.
Какп би ппбпљщали защтиту препсталпг щумскпг бпгаства, врщи се шищћеое пппжарених
ппврщина, ппщумљаваое и ппдизаое нпвих щума. Приликпм ппщумљаваоа ппжарищта,
примјеоивају се щумскп-узгпјне мјере кап превентивне мјере защтите пд ппжара, пстављаоем
прптив-ппжарних
пруга и мијещаоем лищћарских и шетинарских врста. Правилним
расппредпм садое садница лищћара и шетинара смаоује се настанак, интезитет и щиреое
евентуалних ппжара.
Избјегава се садоа самп шетинарских врста дрвећа-мпнпкултуре, јер шетинарске врсте имају
щищарке кпје у себи садрже лакпзапаљиву смплу, па приликпм ппжара дплази дп фрцаоа
истих и пренпса ппжара са једнпг на другп мјестп.
Ппдатак да је пд 2002. дп 2016. гпдине евидентиранп 466 ппжара, пппжаренп 59.344,17 хектара
щумскпг ппкриваша и прпцјеоена щтета пд 5.344.006,00 КМ гпвпри п тпме да щумски ппжари
сваке гпдине унищте знашајне ппврщине ппд щумама и щумским ппкривашпм.
Кап ппследица претхпднп наведенпг дплази дп ерпзије тла и ствараоа гплети и неппдпбних
ппврщина. Ппсебнп су угрпжене виспке щуме шији је прпценат на ппдрушју Града Требиоа
вепма мали. Какп би се смаоиле ппследице ппжара неппхпднп је ппвећати улагаоа у санацију
ппжарищта и брзпм ппщумљаваоу наведених ппврщина ради спрешаваоа ерпзије тла и
унищтаваоу ппстпјећих екпсистема.
На пснпву прегледа напада щумских щтетпшина и биљних бплести на щумски ппкриваш са
ппдрушја Града Требиоа, евидентнп је да су најугрпженије шетинарске щуме. Пне су нападнуте
пд стране бпрпвпг шетника и бплести сущеоа узрпкпваних присутнпщћу гљиве Thyriopsis
halepensis и Sphaeropsis sapinea.
У перипду пд 2009. дп 2016. гпдине изврщенп је ппщумљаваое 38,5 хектара, изврщенп
пппуоаваое на 23 хектара, санација ппжарищта на 39,94 хектара и пдржаваое ппщумљених
ппврщина на 2,15 хектара. Ппщумљаваое се најшещће радилп са шетинарским културама.
Уппређујући пве ппврщине са укупнпм пппжаренпм ппврщинпм, недвпсмислнп се мпже
закљушити да су наведене ппврщине несразмјернп мале, те да су пптребна већа улагаоа у
пвпј пбласти.
На пснпву претхпднп наведених ппдатака у вези стаоа щумских екпсистема мпже се
закљушити:


Прпценат виспких щума је вепма мали и најшещће смјещтен у тещкп приступашним
теренима, такп да оихпвп екпнпмскп искприщтаваое најшещће не би билп рентабилнп.



Највећи прпценат щумскпг ппкриваша шине щибљаци и гплети кпји су у државнпм
власнищту. Са екпнпмскпг гледищта пни су пптпунп безвриједни, дпк са екплпщкпг
представљају правп бпгаствп крща. Стпга је такпђе оихпвпј защтити треба такпђе ппсветити
вище пажое и улагаоа.



Пптребнп је знашајнп ппвећати улагаоа у систем защтите пд щумских ппжара.



Щуме и щумски ппкриваш су угрпжени пд биљних бплести и щтетпшина. Ппред бпрбе
прптив ппжара, пвп би требалп да буде друга не маоа важна активнпст у бпрби за пшуваое
ппстпјећих щума и щумскпг ппкриваша.



Упркпс тещким екплпщким ппследицама щумских ппжара на стаое щумскпг ппкриваша,
знашајна ппврщина је и даље ппгпдна за ппщумљаваое. Уппређујући пппжарене ппврщине
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са ппщумљеним види се несразмјеран пднпс у кприст пппжарених ппврщина. Узимају у
пбзир знашај щума и щумскпг ппкриваша на карстним теренима, треба изнаћи вище
финансијских средстава за улагаоа за нпва ппщумоаваоа и пппуоаваое ппстпјећих
ппщумљених ппврщина.

Управљаое птпадпм

Птпад, кап један пд притисака на пкплину, настаје кап ппсљедица свих људских активнпсти и у
свим привредним дјелатнпстима, па се мпже рећи да је птпад ппсљедица људске егзистенције.
Ппслпви управаљаоа кпмуналним птпадпм на теритприји Града Требиое ппвјерени су
кпмуналнпм предузећу Кпмуналнп А.Д, а пгледају се у скупљаоу и деппнпваоу птпада на
саниранпј градскпј деппнији Пбпдина. Деппнија Пбпдина смјещтена је у пкпли села Гпрое
Шишевп на 4 килпметра пд центра града. Тп је стара градска деппнија на кпјпј су 2008. гпдине,
крпз прпјекат кпји је финансиран пд стране фпндпва Еврппске уније, реализпвани радпви на
санацији ппстпјећег стаоа и изградои нпве санитарне деппније. Нпва санитарна деппнија је
пграђена са кпнтрплпм приступа, а деппнпвани птпад се прекрива слпјем пјещшанп-щљуншанпг
материјала, шиме је елиминисана мпгућнпст избијаоа ппжара.
Дпвпз птпада на деппнију врщи се специјалним впзилима (рптппресе и впзила за превпз
кпнтејнера). Деппнпвани птпад се гура, планира и равна специјалнпм мащинпм (булдпжер), а
затим дјелимишнп засипа распплпживим материјалпм (земља, камен, јалпвина, грађевински
птпад-щут, итд). Какп се птпад не засипа у пптпунпсти, дпгађају се слушајеви избијаоа ппжара
кпји нису у пптпунпсти кпнтрплисани. У прпцесу прикупљаоа птпада не врщи се оегпва
селекција, такп да не ппстпје услпви за рециклажу.
Кплишине пдлпженпг птпада у перипду пд 2012. гпдине дп 2016. гпдине кретале су се прпсјешнп
7 266 – 9 015 t гпдищое. Структура птпада је сљедећа: пластика 30%, крупни птпад 20%,
грађевински птпад 20%, пргански птпад 5%, папир 5%, електришни птпад 2%, живптиоски птпад
1%, псталп 15%. За збриоаваое других врста птпада власници птпада су дужни склппити угпвпр
са правним лицем кпје има дпзвплу за пбављаое пптребне дјелатнпсти у пквиру управљаоа
птпадпм ппсебних тпкпва. Брпј кприсника кпји су пбухваћени прикупљаоем птпадпм на
ппдрушју Града Требиоа је 11 051, и тп 10 191 у урбанпм ппдрушју и 860 у руралнпм ппдрушју, тј.
цијелп урбанп ппдрушје и већина приградских насеља.
Ппјединашни ппкущаји да се уведе селективнп скупљаое птпада није заживјелп. Тпкпм 2013.
гпдине у Требиоу пптписан је мемпрандум п сарадои између „ECO-PRESS SYSTEM“ д.п.п.
Истпшнп Сарајевп, привреднпг друщтва кпје се бави ппслпвима управљаоа птпадпм, и Града
Требиое. Град Требиое је пбезбиједип услпве за ппстављаое ппреме за балираое пет
материјала, на лпкалнпј деппнији, кап увпд за изградоу рециклажнпг двприщта. Пвај пилпт
прпјекат функципнисап је маое пд гпдину дана збпг шиоенице да је Требиое мали град и да су
капацитети птпада недпвпљни за функципнисаое и исплативпст пваквпг ппстрпјеоа.
Капацитети ппстпјеће деппније су при крају, такп да већ треба планирати нпву инвестицију
прпщиреоа ппстпјеће деппније, изградоу лпкалне деппније или фпрмираое регипналне
деппније.
У тпку је фпрмираое санитарне регипналне деппније, шијим ће усппстављаоем престати да
функципнище градска деппнија. Највјерпватнија лпкација регипналне деппније је ппщтина
Гацкп - Метиљаве дплине. Изградоа деппније биће финансирана из кредитних средстава, дпк
је Студија извпдљивпсти прпјекат Еврппске кпмисије и биће финансиран из ИПА средстава.
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На пснпву распплпживих инфпмација у ппгледу управљаоа птпадпм мпже се закљушити:


Највећи дип урбане зпне и приградских насеља је ппкривен системпм за прикупљаое
птпада. Узимајући у убзир шиоеницу да на наведнпм ппдушју живи већина станпвника
Града Требиоа мпже се сматрати да је ппкривенпст ппдрушја Града Требиоа системпм
сакупљаоа птпадпм задпвпљавајућа.



Сакупљени птпад се пдлаже на санитарну деппнију кпја испуоава стандарде за оегпвп
пдлагаое. Али, са друге стране, мпже се примијетити да је рпк кприщћеоа и капацитет
деппније при крају те да нема разврставаоа птпада ради рециклаже, тј. пдрживпг
управљаоа птпадпм. Ради тпга неппхпднп је пбезбједити финансијска средстава за
прпщиреое ппстпјећих капацитета деппније или усппстављаое нпве лпкалне или
регипналне деппније. Треба улпжити наппре на изналажеоу адекватнпг рјещеоа за
селекцију у рециклажу сакупљенпг птпада на ппдрушју Града Требиоа.



Треба пбезбједити услпве за пдлагаое или унищтаваое специфишнпг птпада кап щтп су
медицински или анимали птпад у пквиру ппстпјеће, или планиране регипналне деппније.



Пптребнп је активније и кпнтинуиранп ппдстицати и ппдржавати активнпсти на ппдизаоу
свијести грађана Требиоа п важнпсти усппстављаоа система пдрживпг управаоа птпадпм
и оихпвпм знашајнпм дппринпсу у ппменутпм систему.



Пптребнп је наставити стална улагаоа у ппрему и механизацију за прикупљаое, пбраду и
пдлагаое птпада.

Утицај лпкалне екпнпмије на живптну средину

У вези са утицајем екпнпмије на живптну средину мпже се закљушити:









Да се не распплаже са релевантим евиденцијама и ппдацима на пснпву кпјих би се мпгла
урадити адекватна прпцјена утицаја лпкалне екпнпмије на живптну средину на ппдрушју
Града Требиоа.
Да се прпцјена утицаја лпкалне екпнпмије на живптну средину тренутнп јединп мпже
извести на пснпву индиректих параметара, кап щтп су квалитет ппврщинских и ппдземних
впда на ппдрушју Града Требиоа, структуре привредних прганизација и врсте прпизвпдое,
кплишине и структуре птпада, брпја и структуре прије нарущаваоа живптне средине
екплпщкпм инспектпру и сл.
Да се на пснпву распплпживих ппдатка, са ппсебним псвртпм на брпј и структуру издатих
екплпщких дпзвпла пд стране Градске управе Града Требиоа, мпже закљушити да на
ппдрушју Града Требиоа нема тещких загађиваша живптне средине.
Пд већих пптенцијалих загађиваша живптне средине мпгу се издвпјити ппстрпјеоа
„Swisslion“ АД Индустрија алата Требиое. Узимајући у пбзир квалитет впде ријеке
Требищоице ппслије наведенпг ппстрпјеоа мпже се закљушити да је щтетни утицај рада
пвпга ппстрпјеоа незнатан.
Да ппстпјаое фарма кпка нпсиља, свиоа, крава и др., рибоака те пбјеката за клаое стпке и
прераду меса ппставља питаое адекватнпг ппстрпјеоа за збриоаваое птпада анималнпг
пријекла.
Да је на кљушним мјестима на ппдрушју Града Требиоа пптребнп ппставити пдгпварајуће
мјерне станице за мјереое пснпвних параметара за праћеое квалитета ваздуха, впде и тла.
Ти ппдаци би требали да се пбрађују и кап такви презентују јавнпсти најмаое једнпм
мјесешнп. Ппред тпга наведени ппдаци би били дпбра пснпва за израду пдгпварајућих
студија и истраживаоа стаоа квалитета живптне средине, са ппсебним псвртпн на
антрпппгени утицај.
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Да је пптребнп пстварити дпбру сарадоу са прганизацијама цивилнпг друщтва кпје се баве
пшуваоем живптне средине кап битнпг фактпра за праћеое и идентификацију негативнпг
утицаја шпвјека и оегпве активнпсти на живптну средину.

Преглед активнпсти ХЕТ-а на заштити живптне средине и мпнитпрингу

ХЕТ прпвпди сљедеће активнпсти задате екплпщким и впдппривредним дпзвплама, кпје су
већим дијелпм ппвезане са защтитпм живптне средине Града:
мјереое квалитета ваздуха (на ппдрушју ппстрпјеоа ХЕТ 1 , ХЕТ 2, и кптлпвници управне зграде, у
перипду пд 5 гпдина, пп екплпщкпј дпзвпли),
- мјереое укупнпг еквивалентнпг нивпа ваоске буке (на ппдрушју ппстрпјеоа ХЕТ 1 и ХЕТ 2, у
перипду пд 1 гпдине, пп екплпщкпј дпзвпли),
- управљаое птпадпм дефинисанп Планпм управљаоа птпадпм, кпје између псталпг
ппдразумијевају и редпвнп пдвпжеое и збриоаваое ппаснпг птпада, са пвлащтеним
пператерима,
- шищћеое и пдржаваое пбала и кприта ријеке Требищоице низвпднп пд бране Гприца,
- спрпвпђеое мјера из интернпг „Плана спрешаваоа несрећа великих размјера“ у пквиру кпга су
дефинисане Мјере превентивне защтите, Мјере дјелпваоа у слушају несрећа великих размјера, и
Мјере птклаоаоа ппсљедица, и тп за прирпдне несреће (ппплаве, земљптреси, пдрпни и
клизаоа земљищта) и технишкп-технплпщке несреће (ппжари, излијеваое уља, рущеое брана,
терпристишки напади). Такпђе, Планпм је дефинисана и Прганизација узбуоиваоа и
интервенција у акцидентним ситуацијама, кап и Прганизација пбавјещтаваоа и узбуоиваоа
(алармни систем, щема пбавјещтаваоа у слушају несрећа великих размјера, пбавјещтаваое
јавнпсти),
- у циљу защтите пд ппплава, израђене су и студије „Пдређиваое зпна плављеоа ријеке
Требищоице пд ппдрушја бране Гприца дп Дражин Дпла, при разлишитим прптицајима“, и
„Ппвећаое прппусне мпћи ријеке Требищоице крпз урбани дип Требиоа“,
- пприбљаваое рибплпвних впда Требиоа (Билеће, Гацка, Беркпвића, Улпга и Невесиоа), са
калифпрнијскпм и пптпшнпм пастрмкпм разлишитих узрасних категприја (0+,1+,2+).
Ради трајне защтите припбаља и сампг тпка ријеке Требищоице, ппред шищћеоа ријешнпг кприта
пптребнп је предвидјетити израду Катастра ппстпјећих и пптенцијалних загађиваша, са прпцјенпм утицаја
на квалитет впда, на пснпву пдгпварајућег мпнитпринга. Катастар треба да пбухвати сливнп ппдрушје
акумулација Требиое и Билећа, кап и тпка Требищоице низвпднп пд бране Гприца.
-
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4.1.10. Анализа бучета
Прихпди

Укупна бучетска средства ппщтине Требиое за 2016. гпдину изнпсе 24.560.000,00 КМ, щтп је за
16,95% вище у пднпсу на бучет 2015. гпдине, а за 14,43% вище у пднпсу на 2012. гпдину.
Структуру бучета за 2016. гпдину шине ппрески и неппрески прихпди у изнпсу пд 18.685.500,00
КМ (76,08%), грантпви и трансфери у изнпсу пд 472.000,00 КМ (1,92%), дпк примици за
нефинансијску импвину изнпсе 5.311.500,00 КМ (21,63%) и примици пд финансијске импвине
изнпсе 91.000,00 КМ (0,37%).

Пмјер ппреских и неппреских прихпда ппказује тенденцију скпрп једнакпг ушещћа ппреских,
пднпснп неппреских прихпда у бучетским прихпдима у перипду 2013-2016. гпдину (10-14,50%
разлика у кприст ппреских прихпда). У 2012. гпдини ппрески прихпди су били већи за 63,86 % у
пднпсу на неппреске. Разлпг ппвећаоа неппреских прихпда је дијелпм у кпнцепту бучета, гдје
се у неппреске прихпде укљушују прихпди пд пружаоа јавних услуга, кап и веће пствaреое
накнада за кприщтеое кпмуналних дпбара и накнада за кприщтеое прирпдних ресурса за
електришну енергију. У 2017. гпдини планирни су бучетски прихпди (ппрески и неппрески) у
изнпсу пд 19.768.000,00 КМ щтп је за за 5,79% вище у пднпсу на претхпдну гпдину.
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Индиректни ппрез дпзнашени пд УИП у 2015. гпдини биљеже раст (16,13% у пднпсу на 2014.
гпдину), дпк ппрез на импвину и ппрез на лишна примаоа и прихпде пд сампсталне
дјелатнпсти биљежи пад. Ппрез на импвину накпн раста у 2014. гпдини за 85,71% у пднпсу на
2013. гпдину има тенденцију пада дп краја 2016. гпдине.

Вриједнпст примитака за нефинансијску импвину (примици за ппслпвне пбјекте и прпстпре,
градскп грађевинскп земљищте, примици пд залиха рпбе,...) у 2016. гпдини је знашајнп
ппвећана (за 133,62% у пднпсу на 2015. гпдину).

Расхпди

Преглед издвпјених средстава пп функцијама (намјенама) ппказује да дпминантну улпгу има
издвајаое за ппщте јавне услуге, спцијалну защтиту, те рекреацију, културу и религију.
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Издвајаоа средстава за пбразпваое и јавни ред и сигурнпст су уједнашена, дпк издвајаое
средстава за екпнпмске ппслпве (искљушујући 2015. гпдину) и защтиту шпвјекпве пкплине
биљеже пад.

Расхпди кпји нису функципналанп класификпвани су издаци за финансијску импвину, издаци за
птплату дуга и пстали издаци.

На претхпднпм графикпну дат је пднпс текућих расхпда и капиталних издатака, при шему
капитални издаци представљају збир издатака за прпизведену сталну импвину, за
непрпизведену сталну импвину и издаци за залихе материјала, ситнпг инвентара и сл. (издаци
пп пснпву ПДВ-а нису укљушени). Капитални издаци у 2016. гпдини изнпсе 4.412.760,00 КМ, щтп
је за 73,80% вище у пднпсу на 2015. гпдину и щтп је приближнп једнакп изнпсу издвајаоа за
капиталне инвестиције у 2012. гпдини (4.683.374,00 КМ).
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4.2. Стратещка пријентација за перипд 2018-2027.
4.2.1. Стратешкп фпкусираое
Стратещкп фпкусираое изведенп је у два кпрака: првп крпз SWOT анализу, кпја представља
синтезу кљушних налаза претхпдне спцип-екпнпмске анализе, и пквирнп пдређиваое
стратещких фпкуса, кпји ће се ппслије детаљније разрађивати крпз сектпрске планпве.
SWOT анализа

У пвпм дијелу сажете су најважније, стратещке преднпсти Требиоа на кпјима се мпже градити
развпјна стратегија, најизразитије слабпсти кпје треба умаоити или неутрализпвати, прилике
кпје треба стратещки искпристити и пријетое кпје треба избјећи или минимизирати при
изградои и реализацији стратегије.
Пвдје су издвпјене самп најзнашајније снаге, слабпсти, прилике и пријетое, синтетизпване из
претхпдних налаза анализе.






















Снаге:
Град на трпмеђи, релативнп близу лука, жељезнишких станица, аерпдрпма и ппзнатих
туристишких дестинација; пп прирпднп-гепграфским карактеристикама, једна пд најпривлашнијих
лпкација на западнпм Балкану за здрав живпт и пдмпр
Вищеслпјан, виталан, духпвнп снажан и стабилан идентитет и карактер; предусретљивпст и
птвпренпст људи
Јединствен склад културне и прирпдне бащтине, духпвнпг и свјетпвнпг, медитеранскпг и
кпнтиненталнпг, града и села, старпг и нпвпг
Требиоски прпстпр захвата један пд најзнашајнијих ендемских центара Балкана
Ппдрушје бпгатп впдпм; ствпрени услпви за навпдоаваое близу 70% пбрадивих ппврщина (пкп 5
100 ха)
Кпнстантнп ппзитиван миграципни салдп
Станпвнищтвп Требиоа пбразпваније пд прпсјека у Републици Српскпј (20% са ВСС и ВС, у РС
11%); тренд ппбпљщаоа пбразпвне структуре заппслених
Раст заппсленпсти у прехрамбенпј индустрији и предузетнишким радоама (угпститељствп и
занати)
Управљашки и прпизвпдни центар енергетскпг сектпра, стратещки најважнијег сектпра РС и БиХ
Брз раст ппслпваоа и извпза кпндитпрских прпизвпда и етеришних уља, уз релативну стабилнпст
индустрије алата, винарства и прпизвпдое меда
Тренд сталнпг ппвећаоа дпбити у грађевинарству, хптелијерству и угпститељству
Сталан и динамишан развпј туризма (изградоа туристишке инфраструктуре, дпласци и нпћеоа
страних туриста); заппшете стратещке инвестиције у туризму
Раст принпса плантажних винпграда и љекпвитпг биља (2015-2016), брпја стабала и принпса
смпкве и маслине
Интензиван развпј ппслпвне инфраструктуре (ппслпвне зпне, реструктурираое Агенције за МСП,
Туристишка прганизација, Аграрни фпнд; финансијска ппдрщка)
Развијена пбразпвна инфраструктура и устанпве за све нивпе пбразпваоа, пд предщкплскпг дп
факултетскпг
Знашајне и брпјне културне институције, манифестације и удружеоа
Изграђен имич града културе, атрактивне филмске лпкације и сппртскпг кампа
Велики брпј активних сппртских клубпва, друщтава и удружеоа; дпбри услпви за припреме
сппртиста
Развијена институципнална мрежа и услуге здравствене и спцијалне защтите
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Градска управа пред испуоеоем стандарда BFC у ппгледу ппдрушја ппгпднпг за инвестираое и
привлашнпг за инвеститпре и ISO 9001 у ппгледу кприснишке пријентације и пружаоа услуга
Квалитетнп снабдијеваое впдпм
Дпбра ппкривенпст јавнпм расвјетпм и електрпенергетскпм мрежпм
Зпнинг планпви у припреми
Низ инфраструктурних инвестиција у тпку и у припреми

Слабпсти:
Далекп пд главних административних и екпнпмских центара, јпщ увијек птежан рпбни и путнишки
сапбраћај са Дубрпвникпм и Плпшама
Кпнстантнп негативан прирпдни приращтај, пд 2002. гпдине
Маое пд 20% станпвника живи у руралним дијелпвима, пкп 25% старије пд 60 гпдина
34% незаппслених у структури радне снаге (у РС 25%)
Раст брпја незаппслених прекп 50 гпдина (шекаое старпсне пензије?) и брпја пензипнера
Индустрија јпщ не ушествује сразмјернп у укупнпм прихпду, заппсленпсти и дпдатнпј вриједнпсти
Дјелатнпсти везане за туризам јпщ увијек недпвпљнп дппринпсе укупнпм прихпду, заппсленпсти
и дпдатнпј вриједнпсти
Ппслпвни инкубатпр у застпју (дјелимишна пппуоенпст, пасивнпст)
Стешај текстилне индустрије
Пад ппврщина ппд дуванпм (2015-2016) и принпса (2016)
Стпшарствп углавнпм у фази стагнације, перадарствп у ппадаоу
Тренд сталнпг смаоеоа брпја ушеника средоих щкпла, ппсебнп на технишким смјерпвима
Слаба кппрдинација пбразпвних прпфила, прпграма и уписне пплитике са привредпм; слаба
прпмпција „дефицитарних“ занимаоа
Превелика зависнпст културе пд све пскуднијих бучетских и сппнзпрских средстава
Недпвпљна истраженпст и прпмпција завишајне културне бащтине
Дјелимишнп застарјела ппрема здравствених устанпва
Застпј у развпју система спцијалне защтите; низак нивп реализације циљева и активнпсти
Стратегије развпја спцијалне защтите Требиоа 2011-2016.
Превелик брпј заппслених у јавнпм сектпру, пперативни трпщкпви угрпжавају пбим и квалитет
прпграмских активнпсти
Недпвпљна прпфилисанпст и кппрдинација НВП-а; неразвијена пријентација и капацитети за
кприщтеое екстерних извпра финансираоа (прпјектни приступ)
Скпрп трећина лпкалних путева пцјеоена лпще; магистрални путеви (према Љубиоу и Никщићу)
недпвпљнп безбједни
Виспки трпщкпви пдржаваоа јавне расвјете
Недпвпљна ппкривенпст канализаципнпм мрежпм и дптрајап прешисташ за птпадне впде
Недпвпљан капацитет резервпара и главних цјевпвпда у впдпвпднпм систему; изузетнп велика
кплишина непбрашунате впде (72,3%)
Ппвећана пптрпщоа енергената и емисија CO2 и ппред усвпјенпг Акципнпг плана за енергетску
пдрживпст; минималнп издвајаое властитих средстава и недпвпљнп кприщћеое еврппских
фпндпва за прпјекте енергетске ефикаснпсти
Требиое јпщ нема пдлуку п зпнама защтите извприщта
Непптпуни ппдаци п прпцјенама ризика пд неппгпда, недпстају пперативни планпви за смаоеое
ризика
Неппвпљан пднпс пппжарених и ппщумљених ппврщина; недпвпљна улагаоа у систем защтите
пд щумских ппжара, недпвпљан брпј ватрпгасаца у критишнпм перипду ппжара
Истекап рпк упптребе ппстпјеће деппније
Неуспјели ппкущаји да се уведе селективнп скупљаое птпада; недпвпљнп изграђена свијест п
защтити пкплине кпд грађана, неппхпдна за град туризма и културе
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Прилике:
Прпмпција прирпдне, вјерске и културне бащтине, ппсебнп у склппу регипналне, прекпгранишне
туристишке ппнуде
Убрзаваое инвестиција и привлашеое нпвих стратещких инвеститпра у туризму и
ппљппривреднп-прехрамбенпј индустрији
Успјещна реализација заппшетих и најављених инфраструктурних инвестиција
Изградити прпактиван прпјектни приступ еврппским регипналним и прекпгранишним фпндпвима
и дпнатприма у БиХ
Кприщћеое квалитета и издащнпсти ппдземних и ппврщинских впда за прпизвпдоу впде за
пиће, навпдоаваое ппљппривредних ппврщина и туристишку прпмпцију активнпсти на впди
Фпрмираое санитарне регипналне деппније
Дпбијаое защтићених пзнака гепграфскпг ппријекла за кљушне прпизвпде (нпр. винп, мед)
Велики сапбраћајни прпјекти (Јадранскп-јпнски аутппут, пруга Никщић-Шапљина, аутппут БепградСарајевп и рекпнструкција пута Фпша-Тјентищте, аерпдрпм Зубци...
Пријетое:










Наставак пада наталитета и демпграфскп пражоеое у дугпм рпку
Све вище спцијалнп угрпжених, све већи притисак на спцијалне фпндпве, све већа пптражоа за
здравственим услугама... збпг неппвпљне старпсне структуре станпвнищтва
Смаоеое ппврщине најквалитетнијег ппљппривреднпг земљищта збпг све веће пптражое за
грађевинским земљищтем
Некпнтрплисана интензивна стамбена и ппслпвна изградоа мпже да дпведе дп неппправљивпг
нарущаваоа прирпдне, културне и архитектпнске бащтине Требиоа
Ппвећан ризик пд загађеоа впде и некпнтрплисане градое и кприщћеоа припбалнпг ппдрушја
ријеке Требищоице и Сущице
Виспк ризик пд щумских ппжара (велики прпценат пппжарених ппврщина на ппдрушју Града
Требиоа)
Пгранишена средства са вищих нивпа власти за изградоу/рекпнструкцију регипналних и
магистралних путева
Угрпженпст виспких шетинарских щума биљним бплестима и щтетпшинама

Стратешки фпкуси

Кап и у слушају претхпдне, Требиое припрема и пву стратегију развпја у времену глпкализације
(прпжимаоа прпцеса глпбализације и лпкализације) у кпјем се лпкације (градпви) надмећу у
глпбалним пквирима за привлашеое људскпг капитала и инвеститпра.
Уз тп, ради се п стратегији интегрисанпг развпја и п захтјеву да се ускладе кљушни аспекти
екпнпмскпг развпја, друщтвенпг развпја и живптне средине, кпји ппнекад у стварнпсти имају
супрптне тежое и смјерпве (нпр. ппбпљщаое кпнкурентнпсти привреде и псигураое спцијалне
укљушенпсти маргинализпваних група, или индустријски раст и пшуваое живптне средине).
Стратегија, прије свега, ппдразумијева кпнцентрацију распплпживих ресурса на рјещаваое
прпблема кпји имају највећи развпјни пптенцијал. Мпра бити фпкусирана на најважније
стратещке изазпве, јер ће, у прптивнпм, впдити распрщиваоу увијек пскудних ресурса без
ппстизаоа стварнпг стратещкпг ефекта.
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Узимајући у пбзир јединствене преднпсти кпје
Требиое ппсједује у ппређеоу са другим слишним
лпкацијама, шини се пправданим избпр пфанзивне
варијанте у ппгледу екпнпмскпг развпја, кпјпм се
преппрушује кпмбинпваое прпцијеоених снага и
упшених прилика, такп да снаге (преднпсти)
кпнцентрищу на кприщћеое прилика за развпј. У
ппгледу друщтвенпг развпја преппрушује се
кпмбинпвани
приступ,
кприщћеоем
снага
(преднпсти) да би се умаоип утицај дпминантних
пријетои и пмпгућилп кприщћеое пдгпварајућих
прилика. У сектпру живптне средине преппрушује
се фпкусираое на упшене слабпсти и пријетое,
дакле дефанзивна стратегија.

У складу су таквим избпрпм, преппрушују се
сљедећи стратещки фпкуси Требиоа за перипд
2018-2027:
1. Убрзаваое и плакщаваое инвестиција у
индустрији, туризму и ппљппривреди
(пфанзивна стратегија);
2. Сталнп унапређиваое квалитета јавних
услуга, пбразпваоа и културнпг живпта
(кпмбинпвана стратегија);
3. Пшуваое прирпдне бащтине и защтита пд
неппгпда (дефанзивна стратегија).

Фпкусираое на убрзаваое и плакшаваое привредних инвестиција има некпликп важних
разлпга и пправдаоа. Првп, тиме се пбезбјеђује кпнтинуитет екпнпмскпг развпја заппшетпг у
претхпднпм стратещкпм перипду низпм инвестиција привредника и предузетника у
индустрији, туризму и ппљппривреди, кап и у грађевинарству. Те инвестиције су пмпгућиле
ппстепенп пбликпваое нпве привредне структуре Требиоа, кпја није вище пресуднп зависна
пд енергетскпг сектпра. Другп, са нпвим инвестицијама, сада већ стратещкпг карактера, у
свакпј пд пвих пбласти, Требиое мпже да ефектуира јединствене преднпсти кпје ппсједује и
запкружи нпву, флексибилнију и дугпрпшнп пдрживију привредну структуру у услпвима
глпбалне кпнкуренције и екпнпмије. Треће, низ других планираних и заппшетих инвестиција у
ппгледу физишке и развпјне инфраструктуре треба да буде у функцији пвих, привредних
инвестиција, кпјима се птварају нпва, квалитетнија радна мјеста и псигуравају већи јавни
прихпди, неппхпдни за ппбпљщаое дпступнпсти и квалитета јавних услуга, с једне стране, и
пшуваое живптне средине, с друге стране.
Сталнп унапређиваое квалитета јавних услуга је главни фпкус друщтвенпг развпја у
сљедећем перипду првенственп затп щтп Требиое треба да пдгпвпри на два велика
демпграфска и друщтвена изазпва: неппхпднпст задржаваоа и привлашеоа младих, с једне
стране, и све веће здравствене и спцијалне пптребе све старијег станпвнищтва, с друге стране.
Уз тп, све већи притисак станпвнищтва на градски дип ппщтине (тренутнп пкп 81% живи у
насељенпм мјесту Требиое) дпвпди у питаое капацитет ппстпјеће кпмуналне и друге
инфраструктуре и мпгућнпсти пружаоа квалитетних јавних услуга. Ппсебан акценат је на
ппбпљшаоу квалитета пбразпваоа и културе, кап кљушних друщтвених пплуга развпја
Требиоа.
Фпкусиоем на пчуваое прирпдне баштине (екплпщки аспект) у сљедећем перипду треба да се
упшене слабпсти ппстепенп умаое и преведу у лпкацијске преднпсти, дпк се кпнцентрацијпм
на заштиту пд неппгпда (аспекти превенције и ефикасније реакције) треба да умаое и
неутрализују пријетое пд прирпдних неппгпда, кпје су ппвећане у услпвима убрзаних
климатских прпмјена на глпбалнпм плану.

4.2.2. Визија и стратешки циљеви развпја
При креираоу визије развпја ппщлп се пд претппставке да је дпсадащоа визија развпја у
знатнпј мјери испунила свпју сврху: да буде стратещки пријентир за све заинтереспване у
ппгледу кпнкурентске ппзиције кпју Требиое намјерава да псвпји у првпј шетвртини 21. вијека,
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у времену глпкализације (прпжимаоа прпцеса глпбализације и лпкализације) у кпјем се
лпкације (градпви) надмећу у глпбалним пквирима за привлашеое људскпг капитала и
инвеститпра. Такпђе, пптврђена је оена актуелнпст и за наредни перипд и прихваћен став да
се прецизније прпстпрнп пграниши и „ппдигне“ за степеницу вище.
Дпсадащоа и нпва верзија визије развпја Требиоа, у сажетпм, ударнпм пблику, приказане су
на сљедећпј слици:

У нпвпј верзији и нпвпм временскпј хпризпнту (дп 2030. гпдине) Требиое се у прпстпрнпм
ппгледу смјещта у гепграфске пквире западнпг Балкана, у кпјима ће мпрати да дпказује свпју
кпнкурентнпст у пднпсу на друге лпкације кпје такпђе желе да привуку инвестиције, кпмпаније
и људе, дјелујући у слишнпм, пплитишки јпщ увијек нестабилнпм регипналнпм пкружеоу.
У свпјпј разрађенпј варијанти, нпва визија развпја има сљедећи садржај:
Требиое 2030:
Дп краја треће деценије 21. вијека Требиое дпстиже имич најппжељнијег маоег града на
западнпм Балкану.
Такав имич Требиое ппстиже тиме щтп пружа престижан квалитет живпта, нуди
најзанимљивији пдмпр и врхунске аутпхтпне прпизвпде, представља регипналнпг лидера у
прпизвпдои енергије из пбнпвљивих извпра и ппказује виспк нивп спцијалне псјетљивпсти.
Прва декада пствариваоа нпве стратегије (2018-2027) нуди прилике за заједнишка улагаоа са
прирпдпм и културпм у свим пбластима за све заинтереспване у Требиоу и изван оега.
Визија има три пснпва дијела. Први, ударни, маркентищки дип визије сажет је у синтагму
најппжељнији маои град на западнпм Балкану. Требиое, дакле, не „игра“ кпнкурентску
утакмицу са великим градпвима и метрппплама, већ са маоим градпвима, настпјећи да
задржи димензије и привлашнпст, спцијалну тпплину и људску близину кап преднпст кпју
пвакве средине имају. Затп се најистуренији дип ппруке гради на ппжељнпсти,
карактеристишнпм дпживљају Требиоа у пднпсу на друге средине у пкружеоу. У тпм
дпживљају пулсира већ ствпрени имич креативне средине, Душићевпг града, метафпра
Требиоа кап пјесника међу градпвима. С друге стране, у тај дпживљај улази јединствен дах
медитеранскпг амбијента, близина мпра, псјећај духпвнпг и физишкпг здравља кпје пвај
амбијент нпси у себи. Уз непсппрну емптивну страну, фпрмулацијпм визије птвара се и
раципнална страна за избпр Требиоа кап лпкације за ппслпваое и живптнпг пдредищта.
У другпм дијелу визије дају се пснпвни садржаји кпји треба да буду пстварени какп би визија
била испуоена у највећпј мјери, кпмбинујући кљушне пдреднице друщтвенпг и екпнпмскпг
развпја, усклађенпг са преднпстима живптне средине Требиоа. Ти садржаји заснивају се на
идеји да пд најбпљег щтп имамп прпизведемп и ппнудимп нещтп врхунскп, кап щтп се тп већ
шини у винарству, прпизвпдои меда, вјерскпм туризму, врхунским културним
манифестацијама, и сл.

87

Трећи дип представља ппзив заинтереспваним на улагаоа, какп финансијска такп и
нефинансијска, наглащавајући да се ради п ппсебнпј лпкацији са изузетнпм прирпднпм и
културнпм бащтинпм, щтп даје дпдатну вриједнпст свакпј нпвпј инвестицији и щтп
истпвременп представља пквир кпји ниједна нпва инвестиција не смије да угрпзи.

Приказ визије и стратещких циљева дат је на сљедећпј слици:

Стратещки циљеви прпизлазе из дефинисаних стратещких фпкуса и представљају пшекиване
крајое, дугпрпшне ппсљедице интервенција (прпјеката и мјера) кпје ће се планирати и
реализпвати крпз сектпрске и пперативне планпве у сва три сектпра. Пни су међуспбнп
кпмплементарни и ппстављени такп да ппдразумијевају усклађенп међусектпрскп дјелпваое.
Први стратещки циљ представља главни пријентир екпнпмскпг развпја Требиоа, да се ппвећа и
дпведе у међуспбни склад заппсленпст у привреди, кап један пд главних интереса заједнице, с
једне стране, и дпдатна вриједнпст16 кап сума дпбити, важнпг интереса инвеститпра, и брутп
плата, пднпснп интереса заппслених, с друге стране. Циљ није ппвећаое брпја заппслених пп
сваку цијену (јер Требиое није у такп критишнпј ситуацији и јер таква пријентација мпже да
угрпзи кљушне аспекте лпкалнпг развпја) ни максимизираое дпбити инвеститпра у краткпм
рпку (јер се тиме угрпжава дугпрпшна пдрживпст привредне структуре). Циљ је усклађиваое
степена пствариваоа интереса кљушних ушесника (заједнице, инвеститпра и заппслених) крпз
сталнп ппвећаваое заппсленпсти и дпдатне вриједнпсти. Тиме се у дпвпљнпј мјери сужава
прпстпр за инвестиције и сектпре у кпјима Требиое не мпже и не треба да се надмеће са
другим лпкацијама, кпје мпгу да ппнуде самп јефтину радну снагу, али се птвара прпстпр за
инвеститпре и сектпре кпји траже и нуде нещтп вище пд тпга.
Други стратещки циљ усмјерава друщтвени развпј дп 2027. гпдине. Престижан квалитет живпта
ппдразумијева првенственп виспк квалитет јавних услуга, пд кпмуналних дп спцијалних, уз
16

Дпдатна вриједнпст, пвдје се ппдразумијева збир дпбити и брутп плата.
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виспку спцијалну псјетљивпст, дакле псигураое дпступнпсти јавних услуга и за спцијалнп
угрпжене и маргинализпване групе. Престижан квалитет живпта знаши и бпгат културни и
сппртски живпт, и тп у тпку цијеле гпдине, а не самп у тпку љетое сезпне, кап щтп је
карактеристишнп за туристишка мјеста у пкплини. Вищи квалитет пбразпваоа је претппставка
квалитетнијег екпнпмскпг и друщтвенпг развпја Требиоа, те смаоиваоа разлпга за пдлазак
младих у друге средине ради щкплпваоа и студираоа, шестп и заппслеоа, щтп дпвпди дп
демпграфскпг пражоеоа пвпг ппдрушја.
Трећи стратещки циљ пцртава три групе припритета у ппгледу живптне средине: ппвећаое
енергетске ефикаснпсти смаоеоем утицаја щтетних гаспва и прпизвпдопм енергије из
пбнпвљивих извпра, квалитетнији пднпс према шистпћи и пдлагаоу птпада, те ефикаснију
защтиту пд прирпдних неппгпда, првенственп ппжара и ппплава. Систематишним радпм на
планираоу, реализацији и праћеоу прпјеката и мјера за рјещаваое пвих припритета мпгу се у
знатнпј мјери умаоити упшене слабпсти и пријетое у сектпру живптне средине, али и
ппбпљщати претппставке за пствариваое циљева екпнпмскпг и друщтвенпг развпја.
Пствариваое пвакп ппстављених стратещких циљева и оихпв утицај на развпј Требиоа мпћи
ће да се прати путем сљедећих индикатпра:
Стратещки циљеви:
1. Сталнп ппвећаваое и
усклађиваое заппсленпсти и
дпдатне вриједнпсти у екпнпмскпм
развпју

Индикатпри:
1.1. Раст брпја заппслених у привреди (укљушујићи и
туризам, ппљппривреду и сампсталне радое)
1.2. Раст дпбити привредних субјеката
1.3. Раст брутп-плата у привреди
1.4. Раст бучета Града Требиоа
2.1. Раст задпвпљства станпвника квалитетпм
живпта у Требиоу

2. Престижан квалитет живпта, уз
виспку спцијалну псјетљивпст и
вищи квалитет пбразпваоа

2.2. Ппвећана дпступнпст (брпј кприсника) јавних
услуга
2.3. Ппзитиван збир миграципнпг салда и прирпднпг
приращтаја
3.1. Смаоеое емисије CO2

3. Енергетски знатнп ефикаснија,
шистија и защтићенија средина

3.2. Раст задпвпљства станпвника Требиоа и
ппсјетилаца уреднпщћу и шистпћпм
3.3. Ппбпљщаое пднпс ппщумљених и пппжарених
ппврщина
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5. Сектпрски развпјни планпви
Сектпрски развпјни планпви (План екпнпмскпг развпја, План друщтвенпг развпја и План
защтите живптне средине) представљају интегралан дип Стратегије развпја града Требиоа за
перипд 2018-2027. гпдина. Сваки пд пвих планпва представља средопрпшну разраду (за првих
пет гпдина) дугпрпшне стратещке пријентације развпја града, изражене крпз визију и стратещке
циљеве развпја у нацрту Стратещке платфпрме, креиранпм крајем јуна 2017. гпдине. Такп План
екпнпмскпг развпја представља разраду првпг стратещкпг фпкуса и првпг стратещкпг циља,
План друщтвенпг развпја разраду другпг стратещкпг фпкуса и другпг стратещкпг циља, а План
защтите живптне средине разраду трећег стратещкпг фпкуса и трећег стратещкпг циља.
Сектпрски развпјни планпви састпје се пд сектпрске SWOT анализе, сектпрских фпкуса и
циљева развпја за перипд 2018-2022. гпдина, те щире листе прпјеката и мјера кпји дппринпсе
пствариваоу ппстављених сектпрских циљева и пшекиваних исхпда. Уз тп, јаснп се указује на
оихпву међуспбну, хпризпнталну усклађенпст и на вертикалну усклађенпст са пдгпварајућим
стратегијама и планпвима на нивпу Републике Српске и, евентуалнп, Бпсне и Херцегпвине.
Кљушан дппринпс изради сектпрских планпва развпја Требиоа дале су сектпрске радне групе
(за екпнпмски развпј, за друщтвени развпј и за живптну средину) састављене пд кпмпетентних
и заинтереспваних представника јавнпг, невладинпг и приватнпг сектпра. Оихпв дппринпс се
пгледап у активнпм ушещћу у тематским састанцима (радипницама п сектпрским фпкусима и
циљевима са пшекиваним исхпдима, кап и пптенцијалним прпјектима и мјерама), те
кпментарима и приједлпзима дпстављеним накпн тих састанака. Припреми сектпрских
развпјних планпва дппринип је и низ других ппјединаца и институција дпстављаоем свпјих
приједлпга прпјеката и мјера кпје треба укљушити у Стратегију развпја.

5.1. Усклађенпст, кпмплементарнпст и међуспбни утицај сектпрских планпва
Сектпрски планпви (план екпнпмскпг развпја, план друщтвенпг развпја и план защтите живптне
средине) урађени су према мпделу развпја кпји кпмбинује екпнпмски напредак са спцијалнпм
укљушенпщћу без прекпмјернпг искприщтаваоа прирпдних ресурса, па се у припреми
сектпрских планпва впдилп рашуна п тпме да имплементација билп кпјег пд наведених планпва
не утише негативнп на имплементацију и резултате псталих планпва. Циљеви у свакпм пд
планпва су фпрмулисани такп да се међуспбнп пптппмажу, кпмплементарни су и ни у једнпм
слушају не угрпжавају једни друге. Такп је кпд дефинисаоа елемената у плану екпнпмскпг
развпја узиман у пбзир утицај на живптну средину, али и на друщтвени развпј. С друге стране,
защтита живптне средине је важна за екпнпмски развпј, тп јест за развпј туризма и
ппљппривреде. С пбзирпм на снажну културну пријентацију и велику традицију Требиоа,
култура је ппсматрана вище кап пплуга екпнпмскпг и укупнпг развпја Требиоа, а маое кап
дјелатнпст у дпмену јавне пптрпщое. На слишан нашин је укљушенп и пбразпваое, кпје је
заузелп виднп мјестп у планпвима друщтвенпг и екпнпмскпг развпја, са пдгпварајућим
утицајем и на сталнп унапређиваое пднпса према живптнпј средини.
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У сљедећпј табели приказан је међуспбни утицај сектпрских развпјних циљева.
Сектпрски циљеви екпнпмскпг развпја
1.1. Већа заппсленпст и дпдатна вриједнпст у
прерађивашкпј индустрији

1.2. Већа ппљппривредна искприщћенпст
прирпдних ресурса, уз ппщтпваое
екплпщких стандарда

1.3. Ппвећан удип туризма у привреднпј
структури

1.4. Креирана „критишна маса“ предузетника
у креативним индустријама
Сектпрски циљеви друщтвенпг развпја
2.1. Прпщирен пбухват и ппбпљщан квалитет
кпмуналне и сапбраћајне инфраструктуре и
услуга
2.2. Већа заппщљивпст младих и теже
заппщљивих група и снажнија предузетнишка
и инпвативна пријентација система
пбразпваоа и пбуке
2.3. Вищи степен прпмпције знашаја културне
бащтине и увезанпсти културе и сппрта са
туризмпм
2.4. Прпщирен пбухват и ппбпљщан квалитет
здравствених и спцијалних услуга
Сектпрски циљеви живптне средине
3.1. Вищи степен защтите и валпризације
прирпдне бащтине и архитектпнскпг
идентитета

Међуспбни утицај сектпрских циљева
Ствара претппставке за пствариваое циљева
друщтвенпг развпја и защтите живптне
цјелине крпз дппринпс расту заппсленпсти и
расту бучета.
Тражи сталнп пдржаваое везе са циљем 3.2.
(смаоиваое загађеоа впде, ваздуха и
земљищта); зависи пд пствареоа циља 3.3.
(смаоеое ризика и ппсљедица прирпдних
неппгпда)
Ппвезан са циљем 2.3. крпз већу увезанпст
културе, туризма и сппрта. Зависи и пд
пствареоа циља 3.2. ппсебнп у дијелу кпји се
пднпси на шистпћу и уреднпст ппдрушја.
Снажна међуспбна веза и ппвратни утицај са
циљем 2.2. (предузетнишка и инпвативна
пријентација пбразпваоа); пшекује се
ппзитиван дугпрпшни утицај на пстале
циљеве екпнпмскпг развпја.
Међуспбни утицај сектпрских циљева
Ствара
претппставке
за
квалитетније
пствариваое циљева екпнпмскпг развпја
(1.1, 1.2. и 1.3), кап и пстале циљеве
друщтвенпг развпја.
Дппринпси пствариваоу циљева екпнпмскпг
развпја (1.2, 1.3. и 1.4), а мпже да дппринесе
и пствариваоу циља 3.2. (припрема
прпјеката)
Директнп дппринпси пствареоу циља 1.3. а
индиректнп и циљу 1.4.
Дппринпси пствариваоу псталих циљева
друщтвенпг развпја, индиректнп и циљева
екпнпмскпг развпја.
Међуспбни утицај сектпрских циљева
Директнп дппринпси пствареоу циља 1.3. а
индиректнп и циљу 1.4. У ппзитивнпј вези са
циљем 2.3.

3.2. Сталнп смаоиваое загађеоа впде,
ваздуха и земљищта, уз престижан нивп
шистпће и уреднпсти

Директнп дппринпси пствариваоу циљева
екпнпмскпг развпја (ппсебнп 1.2. и 1.3), те
циљевима друщтвенпг развпја.

3.3. Смаоени ризици и ппсљедице ппжара,
суща и ппплава

Директнп дппринпси пствариваоу циљева
екпнпмскпг развпја (ппсебнп 1.2. и 1.3), те
циљевима друщтвенпг развпја, кап и
псталим циљевима защтите живптне
средине.
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5.2. План екпнпмскпг развпја
План екпнпмскпг развпја Требиоа пднпси се на перипд 2018-2022. Преппрушује се пфанзиван
приступ екпнпмскпм развпју у пвпм перипду, заснпван на дпбрпм кпмбинпваоу снага и
прилика представљених у сљедећпј SWOT анализи за пвај сектпр.

Снаге:


Управљашки и прпизвпдни центар енергетскпг сектпра, стратещки најважнијег сектпра РС и
БиХ



Раст заппсленпсти у прехрамбенпј индустрији и предузетнишким радоама (угпститељствп и
занати)



Брз раст ппслпваоа и извпза кпндитпрских прпизвпда и етеришних уља, уз релативну
стабилнпст индустрије алата, винарства и прпизвпдое меда



Тренд сталнпг ппвећаоа дпбити у грађевинарству, хптелијерству и угпститељству



Сталан и динамишан развпј туризма (изградоа туристишке инфраструктуре, дпласци и
нпћеоа страних туриста); заппшете стратещке инвестиције у туризму



Раст принпса плантажних винпграда и љекпвитпг биља (2015-2016), брпја стабала и принпса
смпкве и маслине



Интензиван развпј ппслпвне инфраструктуре (ппслпвне зпне, реструктурираое Агенције за
МСП, Туристишка прганизација, Аграрни фпнд; финансијска ппдрщка)



Градска управа пред дпбијаоем сертификата BFC SEE (лпкације ппвпљне за ппслпваое и
инвестиције у Југпистпшнпј Еврппи)

Прилике:


Прпмпција прирпдне, вјерске и културне бащтине, ппсебнп у склппу регипналне,
прекпгранишне туристишке ппнуде



Убрзаваое инвестиција у привреди и привлашеое нпвих стратещких инвеститпра у туризму
и ппљппривреднп-прехрамбенпј индустрији



Ангажпваое распплпживих капацитета за ппдрщку развпју нпвих малих бизниса (активније
кприщћеое мпгућнпсти кпје нуди ппслпвни инкубатпр, ангажпваое средстава за ппвпљнп
финансираое и кредитираое, прганизпванија технишка ппдрщка предузетницима, итд.)



Успјещна реализација заппшетих и најављених инфраструктурних инвестиција у пкружеоу и
у Требиоу



Изградити прпактиван прпјектни приступ еврппским регипналним и прекпгранишним
фпндпвима и дпнатприма у БиХ



Дпбијаое защтићених пзнака гепграфскпг ппријекла за кљушне прпизвпде (нпр. винп, мед)



Мпгућнпст већег кприщтеоа прирпдних ресурса у сврху привлашеоа инвестиција и развпја
привреде (нпр. питка впда, квалитетан камен итд.)
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Слабпсти:


Индустрија јпщ не ушествује сразмјернп у укупнпм прихпду, заппсленпсти и дпдатнпј
вриједнпсти



Дјелатнпсти везане за туризам јпщ увијек недпвпљнп дппринпсе укупнпм прихпду,
заппсленпсти и дпдатнпј вриједнпсти



Стешај текстилне индустрије



Пад ппврщина ппд дуванпм (2015-2016) и принпса (2016)



Стпшарствп углавнпм у фази стагнације, перадарствп у ппадаоу



Слаба кппрдинација рада на усклађиваоу пбразпвних прпфила, прпграма и уписне
пплитике са привредпм; неадекватна прпмпција „дефицитарних“ занимаоа



34% незаппслених у структури радне снаге (у РС 25%)



Раст брпја незаппслених прекп 50 гпдина (шекаое старпсне пензије?) и брпја пензипнера

Пријетое:


Задржаваое стаоа птежанпг рпбнпг и путнишкпг сапбраћаја са Дубрпвникпм и Плпшама



Тренд пдласка струшоака из БиХ и земаља регипна, ппсебнп тренд пдласка младих
пбразпваних људи



Виспк степен задуженпсти БиХ и РС мпже да дпведе дп смаоеоа прихпда градпва и
ппщтина



Пплитишке тензије у БиХ и у регипну мпгу да знатнп усппре екпнпмски развпј и пвпг
ппдрушја



Пдлагаое и сппра реализација најављених великих сапбраћајних прпјеката кпји би Требиое
квалитетније ппвезали са псталим дијелпвима земље и регипна

Главни фпкус екпнпмскпг развпја треба да буде плакщаваое и убрзаваое инвестиција, и тп у
прерађивашкпј индустрији (у кпјпј је у претхпднпм перипду дпщлп дп стабилизације и ствараоа
ппзитивних трендпва), ппљппривреднпј прпизвпдои (у кпјпј се пријентација на
аутентишне/аутпхтпне прпизвпде из пвпг ппдрушја ппказује кап успјещна) и туризму (у кпјему се
биљежи сталан и динамишан раст). Сваки пд пвих привредних ппдсектпра има свпје
специфишнпсти и тражи прилагпђен приступ, такп да се у ствари ради п три фпкуса екпнпмскпг
развпја за наредни перипд. Сваки има свпју улпгу у привреднпј структури Требиоа и свпје
щире пправдаое: инвестиције у прерађивашкпј индустрији и стратещке инвестиције у туризму
мпгу да дпведу дп знашајнпг ппвећаоа заппсленпсти, уз низ других ппзитивних ефеката.
Инвестиције у ппљппривреднпј прпизвпдои и туризму впде претвараоу кпмпаративних
(прирпдних и културнп-истпријских) преднпсти Требиоа у јединствене кпнкурентске
преднпсти, щтп се сматра кљушним задаткпм стратегија и планпва лпкалнпг екпнпмскпг
развпја.
Уз пва три фпкуса, кпји су практишнп изведени из првпг стратещкпг фпкуса (убрзаваое и
плакшаваое инвестиција у индустрији, туризму и ппљппривреди), предлаже се и шетврти,
кпјим би се кпмплетирала нпва привредна структура Требиоа, прилагпђена захтјевима и
приликама привреде 21. вијека. Ради се п дјелимишнпм фпкусираоу на ппкретаое нпвих

93

ппслпва у тзв. креативним индустријама17. Иакп је ппкретаое ппслпва у креативним
индустријама и у претхпднпј стратегији (2008-2017) билп укљушенп, пбједиоенп са туризмпм, у
пвпј пбласти, за разлику пд туризма, није дпщлп дп видљивијег напретка. Имајући у виду
пшекиване ефекте садејства пвпг ппдсектпра са другим елементима привредне структуре
Требиоа, кап и претппставке кпје су већ пбезбијеђене у Требиоу (културна традиција, имич
града, пдгпварајући факултети) преппрушује се да креативне индустрије буду шетврти, дпдатни
фпкус екпнпмскпг развпја, с тежищтем на ппкретаое нпвих ппслпва, уз већу ппдрщку града,
пднпснп јавнпг сектпра, за разлику пд пстала три ппдсектпра, гдје је тежищте на инвестицијама
приватнпг сектпра.

5.2.1. Преглед сектпрских циљева са исхпдима и индикатприма
У сљедећпј табели представљени су сектпрски циљеви са пшекиваним исхпдима и
индикатприма. При оихпвпм пдређиваоу впдилп се рашуна п некпликп важних критеријума:
да су у складу са стратещким и сектпрским фпкусираоем; да представљају разраду првпг
стратещкпг циља и практишнп пмпгућавају оегпвп дпстизаое; да су у дпвпљнпј мјери
специфишни и мјерљиви; да су реалистишни и дпстижни на пснпву ресурса кпје Требиое
ппсједује или мпже да искпристи у планскпм перипду; да су временски пдређени, те да је
мпгуће праћеое оихпвпг пствариваоа на пснпву ппдатака кпји су дпступни или се мпгу
пбезбиједити без већих улагаоа и трпщкпва.

Сектпрски циљеви:

Пшекивани исхпди:

1.1. Већа заппсленпст
и дпдатна вриједнпст
у прерађивашкпј
индустрији

- Знашајан раст заппсленпсти у
прерађивашкпј индустрији дп 2022. пд
најмаое 20% у пднпсу на 2017.
- Раст дпдатне вриједнпсти пстварене у
прерађивашкпј индустрији дп 2022. пд
најмаое 5% у пднпсу на 2017.

1.2. Већа
ппљппривредна
искприщћенпст
прирпдних ресурса,
уз ппщтпваое
екплпщких
стандарда

- Раст екплпщки прихватљивих
инвестиција у ппљппривреднпј
прпизвпдои у перипду 2018-2022. пд
најмаое 15% у пднпсу на перипд 20142017.
- Раст извпза ппљппривредних
прпизвпда у перипду 2018-2022. пд
најмаое 20% у пднпсу на перипд 20142017.
- Задпвпљеое туристишке и
угпститељске тражое лпкалним
прпизвпдима

Индикатпри:
- Брпј заппслених у
прерађивашкпј индустрији
- Прпсјешна пстварена
дпдатна вриједнпст
(изражена кап збир дпбити
и брутп плата) у
прерађивашкпј индустрији
- Вриједнпст инвестиција у
ппљппривреднпј
прпизвпдои
- Прихпди пд извпза
ппљппривредних
прпизвпда
- Прихпди пд дпмаће
прпдаје ппљппривредних
прпизвпда

17

Термин креативне индустрије представља нпв термин карактеристишан за нпву глпбалну екпнпмију
заснпвану на знаоу и креативнпсти. Укљушује прпизвпде и услуге у кпјима је наглащенп пружаое
креативних услуга (нпр. инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије и израда прпграмске ппдрщке,
дизајн, адвертајзинг, архитектура,...) и ствараое и кприщћеое интелектуалнпг власнищтва (нпр. слике,
музика, коиге, филмпви, мпдни дизајн, издавашка дјелатнпст, медији, умјетнишки занати, игре...).
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1.3. Ппвећан удип
туризма у
привреднпј
структури

1.4. Креирана
„критишна маса“
предузетника у
креативним
индустријама

- Знашајан раст заппсленпсти у туризму
и пратећим услугама дп 2022. пд
најмаое 30% у пднпсу на 2017.
- Знашајан раст прихпда у туризму и
пратећим услугама дп 2022. пд
најмаое 30% у пднпсу на 2017
- Сталнп ппвећаваое дужине бправка
туриста у Требиоу (у сезпни и изван
сезпне) пд 2019.
- Сталан раст прихпда пд вансезпнске
ппнуде културних и сппртских садржаја
(културни и сппртски туризам) пд 2019.

- Ппкренутп најмаое 5 нпвих фирми у
креативним индустријама, дп 2022.
- Пстварен ппзитиван утицај на
брендираое Требиоа

- Брпј заппслених у туризму
и пратећим услугама
(укљушујући и сезпнске
раднике)
- Укупан прихпд у туризму,
угпститељству и српдним
дјелатнпстима
- Пднпс брпја нпћеоа и
брпја дплазака
ппсјетилаца/туриста
- Прихпди пд културних
манифестација и сппртскпг
туризма
- Брпј активних нпвих
фирми у креативним
индустријама
- Резултати истраживаоа
перцепције бренда/имича
Требиоа 2018. и 2022.

5.2.2. Усклађенпст са стратешким дпкументима виших нивпа
План екпнпмскпг развпја Требиоа усклађен је са пдгпварајућим важећим сектпрским
стратегијама на нивпу Републике Српске, првенственп са: Стратегијпм ппдстицаоа страних
улагаоа у Републику Српску пд 2016. дп 2020. гпдине, Стратегијпм развпја малих и средоих
предузећа Републике Српске за перипд 2016-2020 гпдина, Стратещким планпм развпја
ппљппривреде и руралних ппдрушја Републике Српске 2016-2020, Стратегијпм развпја туризма
Републике Српске за перипд 2010-2020 гпдина, те Стратегијпм заппщљаваоа Републике Српске
пд 2016. дп 2020. гпдине.
Детаљније инфпрмације кпје пптврђују пве усклађенпсти:
Стратегијпм ппдстицаоа страних улагаоа у Републику Српску пд 2016. дп 2020. гпдине
издвпјенп је 5 сектпра на кпје ће се фпкусирати привлашеое и ппдстицаое страних
улагаоа, пд кпјих су 4 кљушна за пствариваое плана екпнпмскпг развпја Требиоа у
ппгледу привредних улагаоа: ппљппривреда, индустрија, пбнпвљива енергија и
туризам. Пплитике ппдрщке укљушују и прилагпђаваое структуре ппљппривредне
прпизвпдое према дефицитарнпј тражои на глпбалнпм тржищту (у слушају Требиоа
ради се п љекпвитпм и арпматишнпм биљу, прганскпј ппљппривреднпј прпизвпдои и
сл.), дпк се међу ппдсектприма атрактивним за страна улагаоа навпде прпизвпдоа и
прерада впћа и ппврћа, прпизвпдоа и прерада љекпвитпг биља, узгпј стпке,
прпизвпдоа и прерада меса, кап и пшеларствп. Највећи дип лпкација предвиђен за
улагаоа у енергију вјетра и сунца налази се у југпистпшнпм дијелу РС, дакле ппдрушју
гдје се налази и Требиое.
Щтп се тише стратещких циљева Стратегије развпја МСП РС 2015-2020, сва три су
релевантна за екпнпмски развпј Требиоа: 1. Јашаое кпнкурентнпсти МСП, 2. Ппдрщка
ствараоу ппслпвнпг пкружеоа за МСП, и 3. Стимулисаое развпја и прпмпције
предузетнищтва и предузетнишких вјещтина.
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План екпнпмскпг развпја Требиоа усклађен је са сљедећим циљевима из Стратещкпг
плана развпја ппљппривреде и руралних ппдрушја Републике Српске 2016-2020: (1)
Ппвећаое пбима и прпдуктивнпсти ппљппривредне прпизвпдое и пбезбјеђеое
стабилнпсти дпхптка ппљпприведних прпизвпђаша, (2) Јашаое кпнкурентнпсти сектпра
ппљппривреде крпз ппвећаое нивпа инвестиција, и (3) Ппвећаое степена тржищнпсти
и финализације ппљппривредне прпизвпдое.
Сва шетири стратещка циља развпја туризма у РС дп 2020. гпдине важна су и за Требиое
(1. Ппбпљшаое квалитета туристичкпг прпизвпда; 2. Ппбпљшаое услпва развпја
туризма; 3. Ппвећаое пбима туристичкпг прпмета; 4. Унапређеое туристичкпг
прпизвпда базиранпг на пдрживпм развпју). За Требиое су ппсебнп важни пперативни
циљеви у пквиру шетвртпг стратещкпг циља, кпји се пднпсе на заштиту свих ресурсних
пптенцијала и оихпву пптималну валпризација и преузимаое веће улпге туризма у
ппдизаоу квалитета неппсредне живптне средине.
У пквиру 2. стратещкпг циља Стратегије заппщљаваоа РС наведен је и пперативни циљ
унаприједити заппшљаваое и сампзаппшљаваое крпз ппдстицаое инвестиција.

5.2.3. Иницијативе међуппштинске сарадое
Највећи пптенцијал за међуппщтинску сарадоу, укљушујући и прекпгранишну сарадоу, имају
прпјекти и мјере за пствариваое трећег сектпрскпг циља, фпкусиранпг на развпј туристишке
ппнуде. Ради се првенственп п туристишкпј валпризацији и прпмпцији прирпдне и културнпистпријске бащтине. Пва сарадоа треба да пбухвати, псим других ппщтина у Херцегпвини са
кпјима Требиое дијели слишну бащтину, и ппщтине из Црне Гпре, Хрватске и Србије, у кпјима
се налазе слишне прирпдне атракције и врсте културнп-истпријских сппменика. У свим пвим
земљама, а ппсебнп кпд нас, пва врста насљеђа, на какву се инаше знашајнп рашуна у пквиру
еврппске културне бащтине, дп сада није адекватнп валпризпвана и туристишки искприщћена.
Такви прпјекти су вепма ппгпдни за финансираое из пдгпварајућих прпграма ЕУ, ппсебнп
прпграма прекпгранишне сарадое БиХ са Хрватскпм и Црнпм Гпрпм, те прпграма АДРИПН, кпји
је усмјерен на ппдстицаое сарадое у пквиру щире јадранскп-јпнске регије.
Слишан пптенцијал кппперације, умјестп кпнкуренције, имају и прпјекти и мјере кпјима треба
да се пмпгући пствариваое другпг сектпрскпг циља, усмјеренпг на ппљппривредну
прпизвпдоу кпја кпристи и афирмище јединствене карактеристике херцегпвашкпг ппднебља.
Такп је защтита гепграфскпг ппријекла, кпја треба да пмпгући нпви извпзни искпрак за
прпизвпдоу вина (евентуалнп и меда), практишнп мпгућа јединп кап цјелпвита херцегпвашка
иницијатива и заједнишки интерес свих ппщтина у кпјима се већ прпизвпди, или мпже да
прпизвпди, винп са пдликама пвпг ппднебља. Слишан приступ мпже да се примјени и на друге
врсте ппљппривредне прпизвпдое карактеристишне за пвп ппдрушје, укљушујући и прганску
прпизвпдоу љекпвитпг/арпматишнпг биља и ппврћа. Разлпзи за такав приступ су двпјаки: с
једне стране, такп се мпже дпћи лакще дп средстава међунарпдне ппдрщке, ппсебнп
еврппских фпндпва кпји фавпризују прекпгранишну и регипналну сарадоу, дпк се, с друге
стране, самп на тај нашин мпже да изгради преппзнатљивпст („брендираое“) регије за
кпнкурентскп надметаое у услпвима глпбалне екпнпмије. На глпбалнпј екпнпмскпј карти нису
видљиве ппједине лпкације, већ регије кпје су успјеле да изграде јединствене кпнкурентске
преднпсти.
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5.2.4. Прпграми, прпјекти и мјере
За реализацију плана екпнпмскпг развпја града Требиоа кандидпванп је 40 пптенцијалних
прпјеката и мјера, груписаних у 8 прпграма:
Прпграм:

Прпјекат/Мјера18:
1.1.1.1. Изградоа сапбраћајница у Ппслпвнпј зпни Вплујац
1.1.1.2. Изградоа впдпвпдне мреже - Ппслпвна зпна Вплујац

1.1.1.

Прпграм: Развпј
ппслпвне
инфраструктуре

1.1.1.3. Изградоа мреже за технишку впду – Ппслпвна зпна Вплујац и
Нпвп Требиое
1.1.1.4. Развпј екпнпмске зпне Алексина Међа – Ппдгљивље
1.1.1.5. Изградоа фабрике питке впде (врелп Млинице)
1.1.1.6. Центар за ппдрщку инвеститприма

1.1.2.

Прпграм: Развпј
радне снаге

1.1.2.1. Мјера: Фпрмираое и развпј лпкалнпг партнерства за
пбразпвпваое и заппщљаваое
1.1.2.2. Мјера: Ажурираое и реализација Акципнпг плана
заппщљаваоа
1.2.1.1. Ефикасније управљаое ппљппр. земљищтем/ укрупоаваое и
дпдјела земљищта

1.2.1.

Прпграм:
Псигураое
претппставки за
развпј ппљпприв.
прпизвпдое

1.2.1.2. Пткупне станице са хладоашама (складищтеое, пакпваое и
дистрибуција ппљппривредних прпизвпда)
1.2.1.3. Изградоа система за навпдоаваое Петрпвпг и Требиоскпг
ппља
1.2.1.4. Изградоа система навпдоаваоа Љубпмирскпг ппља, Врппља
и Мпска и псталих села
1.2.1.5. Херцегпвашка кућа - Herzeg House (Бепград и Баоа Лука)
1.2.1.6. Инвестиција у мпдернизацију и ппремаое газдинстава
1.2.1.7. Сајам ппљппривредних прпизвпда Истпшне Херцегпвине
1.2.2.1. Защтита гепграфскпг ппријекла (за винп)

1.2.2.

Прпграм: Ппдрщка
специфишним
видпвима
ппљппривредне
прпизвпдое

1.2.2.2. Ппдрщка развпју впћарске и винпградарске прпизвпдое
1.2.2.3. Ппдрщка сакупљаоу, кпнвенципналнпј и прганскпј
прпизвпдои љекпвитпг биља
1.2.2.4. Ппдрщка развпју пластенишке прпизвпдое
1.2.2.5. Ппдрщка развпју и унапређеоу стпшарске прпизвпдое
1.2.2.6. Развпј и прпмпција ланца вриједнпсти у сектпру пшеларства

18

Ради се п прпјектима и мјерама кпји су прикупљени из вище извпра (Средопрпшни план капиталних
инвестиција, Инвестиципна кпнференција у Требиоу, дпстављене прпјектне идеје и приједлпзи пд
стране институција, прганизација и ппјединаца), те разматрани и иницијалнп ппдржани пд стране
Сектпрске групе за екпнпмски развпј.
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1.3.1.1. Брендираое града Требиоа

1.3.1.

Прпграм:
Прпмпција
туристишке ппнуде

1.3.1.2. Креираое туристишких садржаја за прпдужеое сезпне –
сппртски, рекреативни, културни, креативни и забавни
туризам
1.3.1.3. Туристишка прпмпција и валпризација руралнпг културнпг и
истпријскпг насљеђа у селима- бпгатствп ппнуде за
пживљаваое села и развпј туризма
1.3.1.4. Slow food путпваое крпз Требиое и Херцегпвину
1.3.1.5. Koрищтеое пптенцијала билећкпг језера
1.3.2.1. Рекпнструкција планинарскпг дпма и развпј туристишке
инфраструктуре на Ублима
1.3.2.2. Изградоа туристишких пунктпва на прилазима граду

1.3.2.

Прпграм:
Унапређеое
инфраструктуре за
развпј туризма

1.3.2.3. Унапређеое инфраструктуре на ппдрушју екпнпмске зпне
Нпвп Требиое
1.3.2.4. Изградоа затвпренпг плимпијскпг базена
1.3.2.5. Уређеое аутп-камппва
1.3.2.6. Ппдрщка изградои екп и етнп кпмплекса
1.3.2.7. Студија извпдљивпсти за изградоу жишара (Црквина, Страш,
Гљива) и изградоа
1.4.1.1. Усппстављаое Центра креативних индустрија

1.4.1.

Прпграм: Развпј
креативних
индустрија

1.4.1.2. Пбуке у пбласти ИТ за кприщтеое напредних технплпгија у
сврху креираоа нпвих радних мјеста
1.4.1.3. Унапређеое рада инкубатпра
1.4.1.4. Требиое - Smart City

1.4.2.

Прпграм: Ппдрщка
развпју
предузетнищтва

1.4.2.1. Развпј спцијалнпг предузетнищтва
1.4.2.2. Усппстављаое Фпрума предузетница
1.4.2.3. Мјера: Увпђеое и унапређиваое предузетнишкпг ушеоа у
фпрмалнпм пбразпваоу

Укупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг плана екпнпмскпг развпја прпцијеоују се
на близу 27.000.000 КМ. Пва улагаоа не пбухватају пшекивана велика улагаоа приватних
инвеститпра пд некпликп стптина милипна КМ у нареднпм петпгпдищоем перипду.
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5.3. План друщтвенпг развпја
План друщтвенпг развпја Требиоа пднпси се на перипд 2018-2022. Преппрушује се
кпмбинпвана стратегија у друщтвенпм развпју у пвпм перипду, кприщћеоем снага (преднпсти)
да би се умаоип утицај дпминантних пријетои и пмпгућилп кприщћеое пдгпварајућих
прилика, представљених у сљедећпј SWOT анализи за пвај сектпр.

Снаге:


Вищеслпјан, виталан, духпвнп снажан и стабилан идентитет и карактер; предусретљивпст и
птвпренпст људи



Кпнстантнп ппзитиван миграципни салдп



Станпвнищтвп Требиоа пбразпваније пд прпсјека у Републици Српскпј (20% са ВСС и ВС, у
РС 11%); тренд ппбпљщаоа пбразпвне структуре заппслених



Универзитетски центар, са капацитетима за пбразпваое и ппдрщку привреди и
иницијалним искуствпм припреме и имплементације прпјеката финансираних из екстерних
извпра (ЕУ)



Развијена пбразпвна инфраструктура и устанпве за све нивпе пбразпваоа, пд
предщкплскпг дп факултетскпг



Знашајне и брпјне културне институције, манифестације и удружеоа



Изграђен имич града културе, атрактивне филмске лпкације и сппртскпг кампа



Велики брпј активних сппртских клубпва, друщтава и удружеоа; дпбри услпви за припреме
сппртиста



Развијена институципнална мрежа и услуге здравствене и спцијалне защтите



Градска управа пред испуоеоем стандарда ISO 9001 у ппгледу кприснишке пријентације и
пружаоа услуга



Квалитетнп снабдијеваое впдпм



Дпбра ппкривенпст јавнпм расвјетпм и електрпенергетскпм мрежпм



Зпнинг планпви у припреми



Низ инфраструктурних инвестиција у тпку и у припреми
Слабпсти:



Кпнстантнп негативан прирпдни приращтај, пд 2002. гпдине



Маое пд 20% станпвника живи у руралним дијелпвима, пкп 25% старије пд 60 гпдина



Тренд сталнпг смаоеоа брпја ушеника средоих щкпла, ппсебнп на технишким смјерпвима



Велика зависнпст друщтвених дјелатнпсти (ппсебнп културе и сппрта) пд све пскуднијих
бучетских и сппнзпрских средстава



Недпвпљна истраженпст и прпмпција завишајне културне бащтине



Дјелимишнп застарјела ппрема здравствених устанпва



Застпј у развпју система спцијалне защтите; низак нивп реализације циљева и активнпсти
Стратегије развпја спцијалне защтите Требиоа 2011-2016.



Превелик брпј заппслених у јавнпм сектпру, пперативни трпщкпви угрпжавају пбим и
квалитет прпграмских активнпсти
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Недпвпљна прпфилисанпст и кппрдинација НВП-а; неразвијена пријентација и капацитети
за кприщтеое екстерних извпра финансираоа (прпјектни приступ)



Недпстатак уређених ппврщина и садржаја за игру и бправак дјеце, ппсебнп у урбаним
насељима



Скпрп трећина лпкалних путева пцијеоена лпще; магистрални путеви (према Љубиоу и
Никщићу) недпвпљнп безбједни



Виспки трпщкпви пдржаваоа јавне расвјете



Недпвпљан капацитет резервпара и главних цјевпвпда у впдпвпднпм систему; изузетнп
велика кплишина непбрашунате впде (72,3%)
Прилике:



Прпактиван приступ еврппским регипналним и прекпгранишним фпндпвима и дпнатприма
у БиХ



Усклађенпст припритета у ппдрушју друщтвенпг развпја са стратещким дпкументима РС,
ппсебнп у пбластима културе, пбразпваоа и заппщљаваоа



Прпмпција друщтвене пдгпвпрнпсти и веће укљушиваое друщтвенп пдгпвпрних кпмпанија
у прпјекте и мјере друщтвенпг развпја Требиоа



Кприщћеое све ппвпљнијег имича Требиоа кап града културе у регипну



Мпгућнпсти сарадое у пбласти сппрта и културе у ппгледу интегрисаоа у регипналну
туристишку ппнуду
Пријетое:



Наставак пада наталитета и демпграфскп пражоеое у дугпм рпку



Смаоене мпгућнпсти ппдрщке са нивпа РС за кљушне пбласти друщтвенпг развпја Требиоа
(пбразпваое, култура, сппрт...) збпг кредитнпг пптерећеоа и растерећеоа трпщкпва јавнпг
сектпра



Све вище спцијалнп угрпжених, све већи притисак на спцијалне фпндпве, све већа
пптражоа за здравственим услугама... збпг трендпва незаппсленпсти и неппвпљне
старпсне структуре станпвнищтва

У фпкусу друщтвенпг развпја треба да буде сталнп унапређиваое квалитета јавних услуга,
пбразпваоа и културнпг живпта. У складу са наведеним стратещким фпкуспм друщтвенпг
развпја, у пквиру плана друщтвенпг развпја су дефинисани сљедећа тежищта дјелпваоа у
нареднпм петпгпдищоем перипду:





унапређеое кпмуналне и сапбраћајне инфраструктуре и услуга;
цјелпживптнп ушеое;
културнп-истпријска бащтина, култура и сппрт;
спцијална псјетљивпст, здравствена и спцијална защтита и услуге.

Унапређеое кпмуналне и сапбраћајне инфраструктуре и услуга је у фпкусу друщтвенпг развпја
какп би се пстварилп даље унапређеое квалитета јавних услуга, кпји треба да буде у складу са
већ пствареним резултатима у развпју града и имичпм лпкације атрактивне за туризам, живпт
и ппслпваое. У фпкусу друщтвенпг развпја треба да буде и цјелпживптнп ушеое, какп би се,
пбезбјеђиваоем квалитетне радне снаге, дппринијелп екпнпмскпм и друщтвенпм развпју.
Такпђе, у фпкусу треба да буду и културнп-истпријска бащтина, култура и сппрт, кпји не самп да
шине дип идентитета Требиоа и пбпгаћују живпт лпкалне заједнице, већ представљају и пснпву
за унапређеое туристишке ппнуде. Атрактивне и развијене лпкалне заједнице такпђе ппказују и
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виспк степен спцијалне псјетљивпсти, па су у фпкусу и здравствена и спцијална защтита и
услуге, тп јест оихпв квалитет и дпступнпст.

5.3.1. Преглед сектпрских циљева са исхпдима и индикатприма
У сљедећпј табели представљени су сектпрски циљеви са пшекиваним исхпдима и
индикатприма. При оихпвпм пдређиваоу впдилп се рашуна п некпликп важних критеријума:
да су у складу са стратещким и сектпрским фпкусираоем; да представљају разраду другпг
стратещкпг циља (Престижан квалитет живпта, уз виспку спцијалну псјетљивпст и виши
квалитет пбразпваоа) и практишнп пмпгућавају оегпвп дпстизаое; да су у дпвпљнпј мјери
специфишни и мјерљиви; да су реалистишни и дпстижни на пснпву ресурса кпје Требиое
ппсједује или мпже да искпристи у планскпм перипду; да су временски пдређени, те да је
мпгуће праћеое оихпвпг пствариваоа на пснпву ппдатака кпји су дпступни или се мпгу
пбезбиједити без већих улагаоа и трпщкпва.

Сектпрски циљеви:

2.1. Прпщирен
пбухват и ппбпљщан
квалитет кпмуналне
и сапбраћајне
инфраструктуре и
услуга

2.2. Већа
заппщљивпст младих
и теже заппщљивих
група и снажнија
предузетнишка и
инпвативна
пријентација система
пбразпваоа и пбуке

Пшекивани исхпди:

Индикатпри:

- Ппвећати брпј кприсника впдпвпда за
најмаое 5%
- Ппвећати брпј кприсника
канализације за најмаое 15%
- Прпщирити пбухват ппкривенпсти
јавнпм расвјетпм за најмаое 15%;
најмаое 40% јавне расвјете кпристи
ЛЕД сијалице
- Изградити најмаое 30 км путне
инфраструктуре
- Рекпнструисати и уредити најмаое 50
км путне инфрастуктуре и
сигнализације
- Стални раст задпвпљства кприсника
кпмуналне и сапбраћајне
инфраструктуре и услуга

- Брпј кприсника впдпвпда
- Брпј кприсника
канализације
- Ппкривенпст јавнпм
расвјетпм
- Дужина нпвпизграђене
путне инфраструктуре
- Дужина рекпнструисане и
уређене путне
инфраструктуре
- Прпценат кприсника
задпвпљних стаоем
кпмуналне и сапбраћајне
инфраструктуре и услуга

- Најмаое 20% сврщених ушеника и
студената налази ппсап у тпку прве
гпдине пп заврщетку щкплпваоа
- Најмаое 5% младих бира
сампзаппщљаваое и предузетнишку
каријеру
- Најмаое 3 прпјекта гпдищое
ппјединашне вриједнпсти пд најмаое
50.000 КМ (су)финансираних из
екстерних извпра
- Креиран најмаое један бренд
инпвативнпг пбразпваоа
- Ппбпљщани услпви за извпђеое
наставе и пбука у свим пснпвним и
средоим щкплама

- Прпценат сврщених
ушеника и студената кпји
налазе ппсап у тпку прве
гпдине пп заврщетку
щкплпваоа
- Прпценат младих кпји
бирају сампзаппщљаваое и
предузетнишку каријеру
- Брпј и вриједнпст прпјеката
(су)финансираних из
екстерних извпра, гпдищое
- Креиран бренд
инпвативнпг пбразпваоа
- Брпј пснпвних и средоих
щкпла у кпјима су
ппбпљщани услпви за
извпђеое наставе и пбука
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2.3. Вищи степен
прпмпције знашаја
културне бащтине и
увезанпсти културе и
сппрта са туризмпм

- Најмаое 40% средстава пптребних за
финансираое културе и сппрта
пбезбијеђенп из екстерних извпра
- Брпј ппсјетилаца културних и
сппртских манифестација већи за
најмаое 25%
- Унапређена инфраструктура за
рекреативне активнпсти грађана и
туриста

2.4. Прпщирен
пбухват и ппбпљщан
квалитет
здравствених и
спцијалних услуга

- Уведене нпве услуге за спцијалнп
псјетљиве групе, на пснпву нпве
стратегије развпја спцијалне защтите
- Прпмпвисани капацитети здравствене
защтите и ппнуде за нпве циљне групе
(туристи, дијасппра)
- Унапријеђени материјални услпви за
пружаое здравствених услуга
- Најмаое 75% кприсника задпвпљнп
здравственим и спцијалним услугама

- Прпценат средстава
пптребних за финансираое
културе и сппрта
пбезбијеђених из екстерних
извпра
- Брпј ппсјетилаца културних
и сппртских манифестација
- Инфраструктура за
рекреативне активнпсти
грађана и туриста
- Брпј нпвих услуга за
спцијалнп псјетљиве групе и
брпј оихпвих кприсника
- Мјере прпмпције
капацитета здравствене
ппнуде за нпве циљне групе
(туристи, дијасппра)
- Брпј пбјеката/устанпва са
унапређеним материјалним
услпвима за пружаое
здравствених услуга
- Прпценат задпвпљних
кприсника здравствених и
спцијалних услугама

5.3.2. Усклађенпст са стратешким дпкументима виших нивпа
Елементи плана друщтвенпг развпја су у складу са сљедећим стратещким дпкументима на
нивпу Републике Српске:






Стратегијпм развпја културе Републике Српске 2017 – 2022, првенственп у вези са
циљем 2: Виспк квалитет умјетничке прпдукције и прпфесипнализација у пквиру кпјег
је ппсебни циљ 9. Ппдизаое нивпа стратешкпг мишљеоа, ппсебни циљ 10. Јачаое
капацитета за културну пплитику и практичнп дјелпваое, те циљ 4.
Интернаципнализација и присуствп на међунарпднпј сцени, у пквиру кпјег је ппсебни
циљ 1. Ппдржати прганизације и устанпве кпје приједлпзима прпјеката кпнкуришу за
средства из међунарпдних прпјеката (Creative Europe, Euroimages, UNESCO, Horizon
2020...) и ппсебни циљ 4. Ппдржати развпј културнпг туризма.
Дип прпжимајућих стратещких циљева у Стратегији пбразпваоа Републике Српске
пднпси се на цјелпживптнп ушеое, пднпснп пбразпваое пдраслих. Ради се п ппдизаоу
ппщтег нивпа пбразпванпсти ппјединца, преппзнаваоу оегпвих лишних пптенцијала и
сппспбнпсти и оегпвпм псппспбљаваоу за сналажеоу у прпмјеоивим услпвима рада,
те ппвећаоу мпгућнпсти за заппщљаваое. Дип прпжимајућих циљева пднпси се и на
предузетнишкп ушеое.
Стратегијпм заппщљаваоа Републике Српске 2016–2020. гпдине, у пквиру кпје су
Стратещки циљ 1. Ппвећати заппсленпст и eкпнпмску активнпст станпвнищтва у
Републици Српскпј, са Пперативним циљем 1.1. Oсигурати већу ппвезанпст система
пбразпваоа са тржищтем рада и Пперативним циљем 1.5. Унаприједити заппщљивпст
активних тражилаца ппсла.
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Стратегијпм интегралнпг управљаоа впдама Републике Српске 2015–2024. тп јест са
Ппщтим циљевима: Уређеое и раципналнп кприщтеое впдних ресурса Републике
Српске, Защтита впда у пквиру интегралне защтите и унапређеоа живптне средине,
Защтита пд щтетнпг дјелпваоа впда, кпје треба да буде усклађенп са нивппм
знашајнпсти урбаних, привредних сапбраћајних и других система кпји се щтите.

5.3.3. Иницијативе међуппштинске сарадое
Пптенцијали за међуппщтинску сарадоу се мпгу наћи не самп у прпјектима кпји се тишу путне
инфраструктуре, већ и у пбласти културе и сппрта, гдје сарадоа не самп да унапређује
капацитете и пбпгаћује ппнуду културних и сппртских садржаја у свакпј пд укљушених лпкалних
заједница, већ пмпгућава ппвезиваое пвих садржаја са туристишкпм ппнудпм, кпја на тај нашин
ппстаје знатнп атрактивнија. Тп је ппсебнп важнп у слушају Требиоа, гдје је присутан раст брпја
туриста, али вријеме кпје прпвпде у Требиоу мпра бити дуже какп би се пстварили вищи
прихпди пд туризма.
Ппзиција Требиоа птвара мпгућнпсти за усппстављаое сарадое у пквиру прпграма
прекпгранишне сарадое кпје финансира ЕУ гдје ппстпје мпгућнпсти за сарадоу са туристишки
развијеним дестинацијама у сусједним земљама кап щтп су Херцег Нпви и Дубрпвник. Наиме,
фпкуси прпграма су такви да пружају прилику за имплементацију прпјеката у пбласти
друщтвенпг развпја, првенственп у пбластима прпмпције културне бащтине, инпвативнпг
пбразпваоа, али и у другим пбластима кпје су у фпкусу друщтвенпг развпја Требиоа.
Требиое је регипнални здравствени и универзитетски центар ппдрушја Истпшне Херцегпвине,
такп да је међуппщтинска сарадоа у пвим пбластима практишнп неппхпдна.

5.3.4. Прпграми, прпјекти и мјере
За реализацију плана друщтвенпг развпја града Требиоа дефинисанп је 46 прпјеката и мјера
груписаних у 10 прпграма:
Прпграм:

Прпјекат/Мјера19

2.1.1. Прпграм:
Унапређеое
кпмуналне инфр.
и услуга

2.1.1.1. Изградоа система впдпснабдијеваоа
2.1.1.2. Санација впдпвпдне мреже
2.1.1.3. Изградоа система фекалне канализације
2.1.1.4. Рекпнструкција градске јавне расвјете –ЛЕД

2.1.2. Прпграм:
Унапређеое
сапбраћајне
инфраструктуре
2.1.3. Прпграм:
Управљаое
импвинпм и

2.1.2.1. Унапређеое сапбраћајне инфраструктуре
2.1.2.2. Изградоа истпшне пбилазнице
2.1.2.3. Изградоа западне пбилазнице
2.1.3.1. Ефикасније управљаое импвинпм (капацитети, базе,
спфтвер)
2.1.3.2. Изградоа система видеп надзпра Града и ппвезиваое

19

Ради се п прпјектима и мјерама кпји су прикупљени из вище извпра (Средопрпшни план капиталних
инвестиција, Инвестиципна кпнференција у Требиоу, дпстављене прпјектне идеје и приједлпзи пд
стране институција, прганизација и ппјединаца), та разматрани и иницијалнп ппдржани пд стране
Сектпрске групе за друщтвени развпј.
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унапређеое
безбједнпсти
грађана
2.2.1. Прпграм:
Ппбпљщаое
услпва рада у
предщкплским
устанпвама,
пснпвним и
средоим
щкплама

2.2.2. Прпграм:
Изградоа
капацитета за
цјелпживптнп
ушеое

2.2.3. Прпграм:
Инпвативнп
пбразпваое
2.3.1. Прпграм:
Прпмпција
културне
бащтине

2.3.2. Прпграм:
Унапређеое
капацитета у
пбласти сппрта

2.4.1. Прпграм:
Ппбпљщаое
здравствене
защтите

институција пптишким каблпвима
2.1.3.3. Изградоа "Палате правде“
2.1.3.4. Гпдищое испитиваое задпвпљства кприсника кпмуналне и
сапбраћајне инфраструктуре и услуга
2.2.1.1. Унапређеое инфраструктуре у предщкплскпм пбразпваоу
2.2.1.2. Рекпнструкција пбјеката пснпвних щкпла и ппбпљщаое
безбједнпсти ушеника и импвине
2.2.1.3. Унапређеое капацитета за извпђеое практишне наставе
2.2.1.4. Прпщиреое капацитета Музишке щкпле „Требиое“ и пбнпва
старе зграде у Пплицама
2.2.1.5. Изградоа нпве зграде Гимназије
2.2.1.6. Рекпнструкција пбјеката средоих щкпла и ппбпљщаое
безбједнпсти ушеника и импвине
2.2.1.7. Мјера: Стипендираое ушеника дефицитарних занимаоа и
студената
2.2.2.1. Изградоа капацитета и акредитација Технишке щкпле /
Центра за инфпрмисаое и пбразпваое за извпђеое пбука
за индустријска занимаоа
2.2.2.2. Мјера: Ппдрщка (финансијска) за фпрмалне и нефпрмалне
преквалификације и дпквалификације
2.2.2.3. Мјера: Суфинансираое сезпнскпг, прпбнпг и вплпнтерскпг
рада
2.2.2.4. Изградоа и надпградоа, ппремаое Центра за
инфпрмисаое и културу
2.2.3.1. Истраживашка станица Згпоевп
2.2.3.2. Изградоа капацитетa и умрежаваое за припрему и
имплементацију прпјеката финансираних из екстерних
извпра
2.3.1.1. Археплпщка истраживаоа лпкалитета Стари град Требиое
(двприщте Музеја Херцегпвине)
2.3.1.2. Уређеое лпкалитета Мишевац
2.3.1.3. Истражити, мапирати и прпмпвисати културну бащтину
2.3.1.4. Измјещтаое сппмен-спбе
2.3.1.5. Унапређеое умреженпсти, сарадое и кппрдинације
културних, сппртских и пбразпвних институција и
прганизација
2.3.1.6. Архитектпнски прпјекат адаптације зграде Музеја
Херцегпвине Требиое
2.3.1.7. Израда Стратегије културе Града Требиое
2.3.2.1. Мјера: Категпризација сппртских пбјеката
2.3.2.2. Уградоа ппреме за дјешија игралищта
2.3.2.3. Изградоа и уређеое сппртских терена (Убла, лпкалитети на
ппдрушју града)
2.3.2.4. Изградоа бициклистишке стазе на ппдрушју града
2.3.2.5. Изградоа пјещашке и бициклистишке стазе пд Алексине
међе -града
2.3.2.6. Изградоа и ппремаое куглане
2.4.1.1. Прпмпција и превентивна защтита здравља (предаваоа,
систематски прегледи)
2.4.1.2. Ппремаое здравствених устанпва (4Д ултразвушни апарат,
аутпмпбили за превпз пацијената, ппрема за физикалну и
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2.4.2. Прпграм:
Унапређеое
спцијалне
защтите

стпматплпщку службу)
2.4.1.3. Здравствени центар у кругу бплнице
2.4.1.4. Изградоа регипналнпг центра за хиппрехабилитацију
2.4.1.5. Ппвезиваое здравствених услуга и туристишке ппнуде
(мапираое и прпмпција, усппстављаое сарадое са
градпвима у ЕУ)
2.4.2.1. Евалуација претхпдне и израда нпве Стратегије развпја
спцијалне защтите
2.4.2.2. Унапређеое евиденција, кппрдинације и критеријума
дпдјеле спцијалне ппмпћи
2.4.2.3. Мјера: Уврщтаваое пдредбе п уклаоаоу архитектпнских
баријера за пспбе са пптещкпћама у кретаоу у прпстпрнп –
планску дпкументацију
2.4.2.4. Изградоа сигурне куће у Требиоу
2.4.2.5. Савјетпвалищте за младе рпдитеље
2.4.2.6. Усппстављаое дневнпг центра за старе пспбе у МЗ Петрпвп
ппље

Укупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг плана друщтвенпг развпја у наредних пет
гпдина прпцјеоују се на близу 80.000.000 КМ.
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5.4. План защтите живптне средине
Кап пплазищте за израду плана живптне средине за перипд 2018-2022. ппслужила је сљедећа
SWOT анализа пвпг сектпра.

Снаге:


Пп прирпднп-гепграфским карактеристикама, једна пд најпривлашнијих лпкација на
западнпм Балкану за здрав живпт и пдмпр



Требиоски прпстпр представља јединствену прирпдну бащтину и захвата један пд
најзнашајнијих ендемских центара Балкана



Требищоица кап некада највећа еврппска ппнпрница



Ппдрушје бпгатп впдпм; ствпрени услпви за навпдоаваое близу 70% пбрадивих ппврщина
(пкп 5 100 ха)



Преппзнатљив медитерански архитектпнски идентитет града



Виспк степен ппкривенпсти градскпг ппдрушја кпмуналнпм инфраструктурпм и услугама
Слабпсти:



Недпвпљна истраженпст, защтићенпст и прпмпција прирпдне бащтине



Недпвпљна ппкривенпст канализаципнпм мрежпм и дптрајап прешисташ за птпадне впде



Ппвећана пптрпщоа енергената и емисија CO2 и ппред усвпјенпг Акципнпг плана за
енергетску пдрживпст; минималнп издвајаое властитих средстава и недпвпљнп
кприщћеое еврппских фпндпва за прпјекте енергетске ефикаснпсти



Требиое јпщ нема пдлуку п зпнама защтите извприщта



Недпстатак зеленила и нарущаваое архитектпнскпг идентитета у нпвпизграђеним
урбаним дијелпвима



Истекап рпк упптребе ппстпјеће деппније



Неуспјели ппкущаји да се уведе селективнп скупљаое птпада; недпвпљнп изграђена
свијест п защтити пкплине кпд грађана, неппхпдна за град туризма и културе



Непптпуни ппдаци п прпцјенама ризика пд неппгпда, недпстају пперативни планпви за
смаоеое ризика



Неппвпљан пднпс пппжарених и ппщумљених ппврщина; недпвпљна улагаоа у систем
защтите пд щумских ппжара, недпвпљан брпј ватрпгасаца у критишнпм перипду ппжара
Прилике:



Прпмпција прирпдне (уз вјерску и културну) бащтине, ппсебнп у склппу регипналне,
прекпгранишне туристишке ппнуде



Изградити прпактиван прпјектни приступ еврппским регипналним и прекпгранишним
фпндпвима и дпнатприма у БиХ



Веће кприщћеое знатне међунарпдне (дпнатпрске) ппдрщке за прелаз на активнп
енергетскп управљаое у јавним институцијама



Кприщћеое квалитета и издащнпсти ппдземних и ппврщинских впда за навпдоаваое

106

ппљппривредних ппврщина


Фпрмираое санитарне регипналне деппније



Веће кприщћеое међунарпдне (дпнатпрске) ппдрщке за прелаз на активнп управљаое
ризикпм и защтитпм пд прирпдних неппгпда
Пријетое:



Смаоеое ппврщине најквалитетнијег ппљппривреднпг земљищта и зелених ппврщина
збпг све веће пптражое за грађевинским земљищтем



Некпнтрплисана интензивна стамбена и ппслпвна изградоа мпже да дпведе дп
неппправљивпг нарущаваоа прирпдне, културне и архитектпнске бащтине Требиоа



Ппвећан ризик пд загађеоа впде и некпнтрплисане градое и кприщћеоа припбалнпг
ппдрушја ријеке Требищоице и Сущице



Виспк ризик пд щумских ппжара (велики прпценат пппжарених ппврщина на ппдрушју
Града Требиоа)



Угрпженпст виспких шетинарских щума биљним бплестима и щтетпшинама

Преппрушује се примјена тзв. дефанзивне стратегије, дакле кпнцентрација ресурса на
птклаоаое утицајних слабпсти и спрешаваое/избјегаваое већих пријетои, кпристећи притпм
пдгпварајуће снаге и прилике. Предлажу се три фпкуса за дефинисаое циљева и планираое
пдгпварајућих прпјеката и мјера у пвпм сектпру:




Пшуваое прирпдне бащтине и архитектпнскпг идентитета Требиоа;
Псигураое здраве и шисте средине; и
Защтита пд прирпдних неппгпда.

Сваки пд пвих фпкуса је вищеслпјан и захтјеван.
Први фпкус ппдразумијева ппјашане наппре на пшуваоу, валпризацији и прпмпцији јединствене
прирпдне бащтине и бипдиверзитета пвпг ппдрушја, с једне стране, кап и регулатпрна рјещеоа
и управљашке механизме какп би псигурала медитеранска архитектпнска преппзнатљивпст и
защтита пд тзв. инвеститпрскпг урбанизма, пд кпјег, уз визуелни идентитет града, у правилу
првп страда градскп зеленилп.
Други фпкус укљушује интензивније и квалитетније увпђеое нпвих управљашких механизама за
праћеое и смаоеое загађеоа ваздуха, впде и земљищта, с једне стране, те изградоу
напредније културе ппнащаоа у ппгледу шистпће и уреднпсти града и цијеле теритприје
Требиоа, у складу са виспким стандардима кпје треба да испуни мјестп кпје претендује на
престижан туристишки и културни имич.
Трећи фпкус има и ургентан и системски карактер, ппдразумијева истпвременп јашаое и
превентивне и реактивне спремнпсти за защтиту пд ппжара, ппплава и суще кап прирпдних
неппгпда кпје шещће и неппвпљнп ппгађају пвп ппдрушје.

5.4.1. Преглед сектпрских циљева са исхпдима и индикатприма
У сљедећпј табели представљени су сектпрски циљеви са пшекиваним исхпдима и
индикатприма. При оихпвпм пдређиваоу впдилп се рашуна п некпликп важних критеријума:
да су у складу са стратещким и сектпрским фпкусираоем; да представљају разраду трећег
стратещкпг фпкуса и практишнп пмпгућавају дпстизаое трећег стратещкпг циља; да су у
дпвпљнпј мјери специфишни и мјерљиви; да су реалистишни и дпстижни на пснпву ресурса кпје
Требиое ппсједује или мпже да искпристи у планскпм перипду; да су временски пдређени, те

107

да се мпгу ствприти претппставке за праћеое оихпвпг пствариваоа, уз неппхпдна дпдатна
улагаоа и трпщкпве.
Сектпрски циљеви:

3.1. Вищи степен
защтите и
валпризације
прирпдне бащтине и
архитектпнскпг
идентитета

Пшекивани исхпди:

- Регулисана/псигурана защтита
кљушних ппдрушја прирпдне бащтине
пдгпварајућим статуспм защтите20, дп
2022.
- Регулисана/псигурана защтита
архитектпнскпг идентитета и зеленила
крпз пдгпварајућа управљашка
рјещеоа21, дп 2020.

Индикатпри:
- Ппврщина ппдрушја
прирпдне бащтине са
пдгпварајућим статуспм
защтите
- Степен дефинисанпсти
защтите архитектпнскпг
идентитета и зеленила
крпз прпстпрнп-планску
дпкументацију и
инструменте кпнтрпле
- Резултати мјереоа
хигијенске исправнпсти
впде

3.2. Сталнп
смаоиваое
загађеоа впде,
ваздуха и земљищта,
уз престижан нивп
шистпће и уреднпсти

- Псигурана стална хигијенска
исправнпст впде, пд 2018.
- Усппстављен ппуздан систем мјереоа
загађенпсти ваздуха и земљищта, пд
2019.
- Псигуранп сталнп смаоиваое
емисије СП₂ у градскпм језгру, пд 2019.
- Ппраст задпвпљства грађана (и
туриста) уреднпщћу и шистпћпм града у
2022. у пднпсу на 2018.

- Инсталисани инструменти
за мјереое загађенпсти
ваздуха
- Функципнални
инструменти за мјереое
загађенпсти земљищта
- Прпценат емисије СП₂ у
градскпм језгру
- Резултати анкетираоа
задпвпљства грађана (и
туриста)

3.3. Смаоени ризици
и ппсљедице
ппжара, суща и
ппплава

- Смаоене укупне щтете пд ппжара,
суще и ппплава у перипду 2018-2022. у
пднпсу на перипд 2014-2017.

- Прпцјена укупне щтете пд
ппжара, суще и ппплава за
перипде 2014-2017. и 20182022)

5.4.2. Усклађенпст са стратешким дпкументима виших нивпа
План защтите живптне средине Требиоа усклађен је са пдгпварајућим сектпрским стратегијама
на нивпу Републике Српске, првенственп са: Стратегијпм защтите прирпде Републике Српске
(усвпјенпм 2011. гпдине), Стратегијпм интегралнпг управљаоа впдама Републике Српске 20152024, Стратегијпм развпја енергетике Републике Српске дп 2030. гпдине и Стратещким планпм
развпја ппљппривреде и руралних ппдрушја Републике Српске 2016-2020, кап и са Прпстпрним
планпм Републике Српске.

20
21

У виду паркпва прирпде, защтићених ппдрушја и сл.
Крпз прпстпрнп-планску дпкументацију, дпдјељиваое аутпритета и пдгпвпрнпсти за кпнтрплу, и сл.
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Такп је први сектпрски циљ плана защтите живптне средине Требиоа усклађен са шетвртим
стратещким циљем Стратещкпг плана развпја ппљппривреде и руралних ппдрушја РС Одрживп управљаое прирпдним ресурсима и ублажаваое ппсљедица климатских прпмјена и
са првим стратещким циљем Стратегије защтите прирпде РС - Заштита биплпшкпг,
педплпшкпг и гепдиверзитета Републике Српске крпз јачаое ппстпјећег институципналнпг
пквира за реализацију ефикасних мјера заштите прирпде.
Други сектпрски циљ плана защтите живптне средине Требиоа усклађен је са једним пд
циљева Стратегије развпја енергетике РС - Усппставити ефикасан систем ппдстицаоа
енергетске ефикаснпсти и кпришћеоа пбнпвљивих извпра енергије у складу са ппстављеним
циљевима и пбавезама кпје ће прпизаћи из чланства Бпсне и Херцегпвине у Еврппскпј унији.
Пвај циљ је у складу и са индикативним циљевима за ущтеде енергије из Акципнпг плана
енергетске ефикаснпсти РС дп 2018. гпдине. Други сектпрски циљ је хармпнизпван са
Стратегијпм управљаоа впдама, јер дппринпси имплементацији мјера за управљаое у циљу
заштите квалитета впда. У ппгледу смаоеоа загађеоа земљищта, у складу је са
Стратещким планпм развпја ппљппривреде и руралних ппдрушја Републике Српске.
Трећи сектпрски циљ је усклађен са Стратегијпм управљаоа впдама, јер дппринпси
имплементацији мјера за управљаое у пбласти заштите пд штетнпг дејства впда.

5.4.3. Иницијативе међуппштинске сарадое
Пствариваое сва три сектпрска циља захтијеваће знашајан нивп међуппщтинске, ппнегдје и
прекпгранишне сарадое.
У слушају защтите и валпризације прирпдне бащтине, таква сарадоа је неппхпдна из два
пснпвна разлпга: 1. затп щтп се истпврсна прирпдна бащтина прптеже на теритприји вище
ппщтина, па и земаља (нпр. Прјен), и 2. затп щтп знашајније прпјекте у пвпј пбласти мпгуће
планирати и финансирати у пквиру прпграма и фпндпва за прекпгранишну и регипналну
сарадоу.
Мпгућнпст претежнпг финансираоа из ппменутих прпграма и фпндпва пднпси се и на прпјекте
енергетске ефикаснпсти, кап и смаоеоа загађеоа земљищта, пбухваћене другим сектпрским
циљем, уз услпв да се ради п међуппщтинским и прекпгранишним прпјектима.
Ефикасна защтита пд ппжара практишнп је немпгућа без правпвремене и дпбрп кппрдинисане
сарадое са сусједним ппщтинама из БиХ, Хрватске и Црне Гпре. При планираоу и реализацији
прпјеката и мјера у пвпј пбласти тп треба такпђе узети у пбзир.

5.4.4. Прпграми, прпјекти и мјере
За реализацију плана живптне средине кандидпвани су 32 прпјекта и мјере, груписаних у 7
прпграма.
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Прпграм:

Прпјекат/Мјера22

3.1.1. Защтита и
валпризација
прирпдне бащтине

3.1.1.1. Припрема и прпвпђеое прпцедуре за за усппстављаое Прјена и
Бијеле гпре кап защтићенпг ппдрушја
3.1.1.2. Уређеое Павлпве пећине
3.1.1.3. Прпјекат защтите и валпризације ппдземних впда и карста на
ппдрушју Града Требиоа
3.1.1.4. Защтита ендемских врста (шпвјешија рибица, гапвица)
3.1.1.5. Мјера: Финансијска ппдрщка прпјектима защтите и валпризације
прирпдне бащтине
3.1.2. Пшуваое
3.1.2.1. Мјера: Фпрмираое Савјета за урбанизам, архитектуру и живптну
архитектпнскпг
средину
идентитета
3.1.2.2. Израда нпвпг Урбанистишкпг плана (пшуваое архитектпнскпг
идентитета и зеленила)
3.1.2.3. Мјера: Увпђеое ппзиције Главнпг архитекте
3.1.2.4. Ревитализација Старпг града
3.2.1. Системска
3.2.1.1. Израда регулатива и развпј капацитета за праћеое
защтита живптне
стаоа/квалитета ваздуха и земље (са инструментима за мјереое)
средине
3.2.1.2. Израда Лпкалнпг екплпщкпг акципнпг плана Града Требиоа
(LEAP)
3.2.1.3. Израда нпвпг Акципнпг плана за енергетску пдрживпст (SEAP)
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.)
3.2.1.5. Ппвећаое енергетске ефикаснпсти јавних здравствених пбјеката
3.2.1.6. Мјера: Увпђеое енергетскпг меначмента у јавним институцијама
3.2.1.7. Мјера: Финансијска ппдрщка прпјектима из LEAP-a и SEAP-а
3.2.1.8. Мјера: Награђиваое најљепщих лпкација и најуреднијих МЗ
3.2.2. Унапређеое 3.2.2.1. Ушещће у прпјекту изградое регипналне деппније са сусједним
управљаоа
ппщтинама Истпшне Херцегпвине
птпадпм
3.2.2.2. Унапређеое система управљаоа шврстим птпадпм (прпщиреое
деппније)
3.2.2.3. Изградоа рециклажнпг ппгпна (изградоа спртирнице, Папир
лига - едукација, прикупљаое и рециклажа папира)
3.2.2.4. Увпђеое система раздвпјенпг прикупљаоа птпада на ппдрушју
града
3.2.3. Защтита впда 3.2.3.1. Изградоа нпвпг прешисташа впде (Вплујац, Нпвп Требиое, Град
Сунца)
3.2.3.2. Рекпнструкција ппстпјећег прешисташа
3.2.3.3. Уређеое и защтита прирпднпг тпка ријеке Требищоице
3.2.3.4. Уређеое малпг канала (Ћатпвића крак) – лпкалитет Птпк
3.2.3.5. Уређеое великпг канала (мпст на Растпцима, према Гељпвпм,
придвпрашки крак)
3.3.1. Системска
3.3.1.1. Израда Прпцјене угрпженпсти пд елементарне неппгпде и друге
защтита пд
несреће Града Требиоа (прпцјена ризика и израда пперативних планпва)
неппгпда
3.3.1.2. Унапређеое механизама регипналне/прекпгранишне сарадое
(укљушујући пбласт защтите пд ппжара и елементарних неппгпда)
22

Ради се п прпјектима и мјерама кпји су прикупљени из вище извпра (Средопрпшни план капиталних
инвестиција, приједлпзи дпстављени пд стране институција, прганизација и ппјединаца), те разматрани
и иницијалнп ппдржани пд стране Сектпрске групе за живптну средину.
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3.3.2. Јашаое
институција за
защтиту

3.3.1.3. Едукација грађана за адекватнп ппнащаое и ушещће у систему
цивилне защтите
3.3.1.4. Мјере: Антиерпзивна защтита и ппщумљаваое
3.3.2.1. Изградоа Ватрпгаснпг дпма
3.3.2.2. Ппремаое и пбука специјалистишких јединица цивилне защтите

Укупна пшекивана улагаоа у наредних пет гпдина за реализацију сектпрскпг плана живптне
средине прпцјеоују се на близу 28.000.000 КМ.
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6. Пперативни дип

(гпдина ппшетка
имплементације)

1.1.1.1.
Изградоа
сапбраћајница у
Ппслпвнпј зпни
Вплујац (2018)

СЦ 1/Сец 1.1.

СЦ 1/Сец 1.1.

СЦ 1/Сец 1.1.

Веза
са
циље
вима

СЦ 1/Сец 1.1.

6.1. План имплементације стратещких прпјеката и мјера за 3 гпдине (1+2)

Прпјекат /
мјера

1.1.1.2.
Изградоа
впдпвпдне
мреже Ппслпвна зпна
Вплујац (2019)
1.1.1.3.
Изградоа
мреже за
технишку впду –
Ппслпвна зпна
Вплујац и Нпвп
Требиое (2019)
1.1.1.4. Развпј
екпнпмске зпне
Алексина Међа
– Ппдгљивље
(2020)

Наппмене у вези
са статуспм
прпјекта/мјере

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта)
(КМ)

ПКИ: Привреда,
прпјекат 4.

800,000

Усвпјен
Регулаципни план.
Недпстаје главни
прпјекат (ПКИ:
Привреда,
прпјекат 5)

250,000

Није израђен
главни прпјекат.
(ПКИ: Привреда,
прпјекат 10)

550,000

Прпјекат
представљен на
Инвестиципнпј
кпнференцији
2017. Пптребна
разрада.

Финансираое из бучета Града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2018

2019

100,000

100,000

100,000

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
(20182020)

2018

2019

укупнп
(2018-2020)

2020

200,000

0

150,000

250,000

0

0

300,000

300,000

0

250,000

0

0

600,000

600,000

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

250,000

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

СЦ 1/Сец 1.1.

Са Инвест.
кпнференције
2017. кап прилика
за приватне
инвестиције.

0

0

0

Приватни
инвеститпр

СЦ 1/Сец 1.1.

1.1.1.6. Центар
за ппдрщку
инвеститприма
(2018)

Планиранп
усппстављаое у
пквиру Агенција за
МСП, без дпдатних
трпщкпва.

0

0

0

Агенција за развпј
МСП

10,000

0

200,000

Агенција за развпј
МСП

0

0

0

Завпд за
заппщљаваое,
филијала Требиое

450,000

0

150,000

150,000

300,000

Аграрни фпнд

0

110,000

100,000

100,000

310,000

Аграрни фпнд

СЦ 1/Сец 1.2.

СЦ 1/Сец 1.2.

СЦ 1/Сец 1.1.

СЦ 1/Сец 1.1.

1.1.1.5.
Изградоа
фабрике питке
впде (врелп
Млинице) (2019)

1.1.2.1. Мјера:
Фпрмираое и
развпј лпкалнпг
партнерства за
пбразпв. и
заппщљ. (2019)
1.1.2.2. Мјера:
Ажурираое и
реализација
Акципнпг плана
заппщљаваоа
(2018)
1.2.1.1.
Ефикасније
управљаое
ппљппр.
земљищтем/
укрупоаваое и
дпдјела
земљищта
(2018)
1.2.1.2. Пткупне
станице са
хладоашама
(складищтеое,
пакпваое и
дистрибуција
ппљппривредни
х прпизвпда)
(2018)

Припремити
прпјекат за
сљедећи ппзив
ILO-LEP.

240,000

5,000

5,000

Мјере ће бити
имплеменатиране
у пквиру прпјеката
кпје прпвпди и
финансира Завпд
за заппщљаваое.

Веза са ПКИ,
Привреда,
прпјекат 8.

750,000

Набавка хладоаша
је планирана у
2017.г. У нареднпм
перипду ће бити
финансирана из
псталих извпра.
Аграрни фпнд ће
имати пбавезу да
пбезбиједи
извпре.

410,000

150,000

150,000

150,000

100,000

100,000
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СЦ 3/Сец 3.3.
СЦ 3/Сец 3.3.
СЦ 1/Сец 1.2.
СЦ 1/Сец 1.2.
СЦ 1/Сец 1.2.

5,600,000

Прпјекат ппстпји.
Нису пбезбјеђена
средства за
реализацију, за
сада. Веза са ПКИ,
Инфраструктура,
прпјекат 49.

1,100,000

100,000

Прпјектни
пбразац разрађен
пд стране Аграрнпг
фпнда.

150,000

Прпјектни
пбразац разрађен
пд стране Аграрнпг
фпнда.

300,000

Прпјектни
пбразац разрађен
пд стране Аграрнпг
фпнда.

100,000

СЦ 1/Сец 1.2.

Пптписан угпвпр
са извпђашем.
Радпви ппшиоу у
2017.г. Веза са
ПКИ,
Инфраструктура,
прпјекат 6.

1.2.2.1. Защтита
гепграфскпг
ппријекла (за
винп) (2018)

Разрада и ппшетак
услпвљени нпвпм
рејпнизацијпм
винпградарства
(Влада РС).

СЦ 1/Сец 1.2.

1.2.1.3.
Изградоа
система за
навпдоаваое
Петрпвпг и
Требиоскпг
ппља (2017)
1.2.1.4.
Изградоа
система
навпдоаваоа
Љубпмирскпг
ппља, Врппља и
Мпска и псталих
села (2018)
1.2.1.5.
Херцегпвашка
кућа - Herzeg
House (Бепград
и Баоа Лука)
(2019)
1.2.1.6.
Инвестиција у
мпдернизацију
и ппремаое
газдинстава
(2018)
1.2.1.7. Сајам
ппљппривредни
х прпизвпда
Истпшне
Херцегпвине
(2018)

1.2.2.2. Ппдрщка
развпју
впћарске и
винпградарске
прпизвпдое
(2018)

Прпјектни
пбразац разрађен
пд стране Аграрнпг
фпнда.

200,000

0

1,055,000

3,000,000

1,545,000

5,600,000

100,000

200,000

300,000

200,000

200,000

700,000

Пдјељеое за
привреду

10,000

10,000

20,000

0

40,000

40,000

80,000

Аграрни фпнд

27,000

27,000

27,000

81,000

20,000

33,000

46,000

99,000

Аграрни фпнд

6,000

6,000

6,000

18,000

14,000

14,000

14,000

42,000

Аграрни фпнд

0

0

72,000

16,000

24,000

24,000

24,000

0

16,000

16,000

48,000

Град , ХЕТ, Влада

Удружеое Винпс

Аграрни фпнд
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СЦ 1/Сец 1.2.

Прпјектни
пбразац разрађен
пд стране Аграрнпг
фпнда.

150,000

20,000

20,000

20,000

60,000

10,000

10,000

10,000

30,000

Аграрни фпнд

СЦ 1/Сец 1.2.

1.2.2.4. Ппдрщка
развпју
пластенишке
прпизвпдое
(2018)

Прпјектни
пбразац разрађен
пд стране Аграрнпг
фпнда.

300,000

30,000

30,000

30,000

90,000

30,000

30,000

30,000

90,000

Аграрни фпнд

Прпјектни
пбразац разрађен
пд стране Аграрнпг
фпнда.

500,000

30,000

30,000

30,000

90,000

70,000

70,000

70,000

210,000

Аграрни фпнд

Прпјектни
пбразац разрађен
пд стране Аграрнпг
фпнда.

250,000

24,000

24,000

24,000

72,000

26,000

26,000

26,000

78,000

Аграрни фпнд

ФПМ треба да
разради прпјекат и
кандидује за
средства из ИПА
фпндпва.

1,000,000

0

0

200,000

200,000

Факултет за
прпизвпдоу и
меначмент

0

0

0

Туристишка прг.

0

0

0

Агенција за МСП и
ТП

СЦ
1/Се
ц 1.3.

СЦ 1/Сец 1.3.

СЦ 1/Сец 1.3.

СЦ 1/Сец 1.2.

СЦ 1/Сец 1.2.

1.2.2.3. Ппдрщка
сакупљаоу,
кпнвенципналн
пј и прганскпј
прпизвпдои
љекпвитпг биља
(2018)

1.2.2.5. Ппдрщка
развпју и
унапређеоу
стпшарске
прпизвпдое
(2018)
1.2.2.6. Развпј и
прпмпција
ланца
вриједнпсти у
сектпру
пшеларства
(2018)
1.3.1.1.
Брендираое
града Требиоа
(2020)
1.3.1.2.
Креираое
туристишких
садржаја за
прпдужеое
сезпне –
сппртски,
рекреативни,
културни,
креативни и
забавни туризам
(2018)
1.3.1.3.
Туристишка

Припремити
прпјекат за
финансираое из
Cross Border
Programa.

Агенција за МСП и
ТП Града Требиоа

750,000

115

СЦ 1/Сец 1.3.

1.3.1.5.
Koрищтеое
пптенцијала
билећкпг језера
(2020)

СЦ 1/Сец 1.3.

СЦ 1/Сец 1.3.

1.3.1.4. Slow
food путпваое
крпз Требиое и
Херцегпвину
(2019)

СЦ 1/Сец 1.3.

прпмпција и
валпризација
руралнпг
културнпг и
истпријскпг
насљеђа у
селимабпгатствп
ппнуде за
пживљаваое
села и развпј
туризма (2020)

1.3.2.1.
Рекпнструкција
планинарскпг
дпма и развпј
туристишке
инфраструктуре
на Ублима
(2020)
1.3.2.2.
Изградоа
туристишких
пунктпва на
прилазима
граду (2018)

треба да разради
прпјекат и
кандидује за
средства из ИПА
фпндпва.

Израженп
интереспваое
града и ТП за
ппкретаое
прпјекта.
Предузете прве
иницијативе.
Прпјекат ппстпји
самп кап идеја.
Није прецизиран
лпкалитет. Не
ппстпји плански
акт. Веза са ПКИ,
Псталп, прпјекат
15.

100,000

10,000

20,000

30,000

0

800,000

50,000

50,000

0

Веза са ПКИ,
Псталп, прпјекат
14.

450,000

50,000

50,000

Није урађен
прпјекат. Веза са
ПКИ, Привреда,
прпјекат 9.

250,000

50,000

150,000

50,000

50,000

30,000

40,000

400,000

0

70,000

Туристишка прг.

0

Туристишка прг.

400,000

0

Град Требиое, ПД
„Вушји зуб“

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

116

СЦ 1/Сец 1.3.

Кпнцепт
представљен на
инвестиципнпј
кпнференцији.
Пптребна разрада.

СЦ 1/Сец 1.3.

1.3.2.4.
Изградоа
затвпренпг
плимпијскпг
базена (2017)

Реализација
инвестиције
заппшета. Радпви
ће бити заврщени
2018.

СЦ 1/Сец 1.3.

1.3.2.5. Уређеое
аутп-камппва
(2018)

Није разрађен
прпјекат. Веза са
ПКИ, Псталп,
прпјекат 10.

150,000

50,000

50,000

1.3.2.6. Ппдрщка
изградои екп и
етнп кпмплекса
(2018)

Идеја је да се
ппмпгне
инвеститприма
кпји су већ
улпжили у
изградоу етнп
села. Прпјекат није
разрађен. Веза са
ПКИ, Привреда,
прпјекат 7.

500,000

20,000

80,000

Израду Студије
извпдљивпсти
финансира Град.
Веза са ПКИ,
Сппрт, прпјекат 3.
ФПМ треба да
разради прпјекат и
кандидује за
средства из ИПА
фпндпва.

СЦ 1/Сец 1.4.

СЦ 1/Сец 1.3.

СЦ 1/Сец 1.3.

1.3.2.3.
Унапређеое
инфраструктуре
на ппдрушју
екпнпмске зпне
Нпвп Требиое

1.3.2.7. Студија
извпдљивпсти
за изградоу
жишара
(Црквина, Страш,
Гљива) и
изградоа (2020)
1.4.1.1.
Усппстављаое
Центра
креативних
индустрија
(2020)

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

10,000,000

ЗДП"Хидрпелектран
е на Требищоици"

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

200,000

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

100,000

100,000

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

30,000

30,000

0

0

0

0

5,000,000

50,000

150,000

100,000

100,000

800,000

10,000,000

5,000,000

300,000

300,000

Факултет за
прпизвпдоу и
меначмент
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СЦ 1/Сец 1.4.

1.4.1.2. Пбуке у
пбласти ИТ за
кприщтеое
напредних
технплпгија у
сврху креираоа
нпвих радних
мјеста (2018)

30,000

135,000

СЦ 1/Сец 1.4.

1.4.1.3.
Унапређеое
рада инкубатпра
(2018)

Разрада Агенција
за МСП

0

СЦ 1/Сец 1.4.

1.4.1.4. Требиое
- Smart City
(2020)

Пптребнп
разрадити
прпјекат. Примјер
Дубрпвника.

СЦ 1/Сец 1.4.

1.4.2.1. Развпј
спцијалнпг
предузетнищтва
(2019)

Припремити
прпјекат за
кандидпваое
према
дпнатприма.

СЦ 1/Сец 1.4.

1.4.2.2.
Усппстављаое
Фпрума
предузетница
(2018)

СЦ 1/Сец 1.4.

1.4.2.3. Мјера:
Увпђеое и
унапређиваое
предузетнишкпг
ушеоа у
фпрмалнпм
пбразпваоу
(2018)

Прпјектни
пбразац, Агенција
за МСП

270,000

Агенција за развпј
МСП

0

0

Агенција за развпј
МСП

0

0

0

0

0

Нису пптребна
ппсебна средства
за реализацију .

0

Нису пптребна
ппсебна средства
за реализацију
мјере.

0

300,000

120,000

15,000

15,000

135,000

120,000

Фпндација Женски
центар Требиое

0

0

Фпндација Женски
центар Требиое

0

0

Средое щкпле

60,000

60,000
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СЦ 2/Сец 2.1.

2.1.1.1.
Изградоа
система
впдпснабдијева
оа (2018)

СЦ 2/Сец 2.1.

2.1.1.2. Санација
впдпвпдне
мреже (2018)

СЦ 2/Сец 2.1.

2.1.1.3.
Изградоа
система
фекалне
канализације
(2020)

СЦ 2/Сец 2.1.

2.1.1.4.
Рекпнструкција
градске јавне
расвјете - ЛЕД
(2017)

Прпјекат кпји се
реализује у
сарадои са
Владпм РС пд
2011.гпдине. Дп
сада је реализпван
један угпвпр
(2.050.000 КМ),
један угпвпр је у
фази реализације.
Веза са ПКИ,
Инфраструктура,
прпјекти р.б. 19,
26, 42, 43, 44, 45,
47.
Текуће,
инвестиципнп
пдржаваое у циљу
ппправки мреже и
смаоеоа губитака.
Извпди и
финансира
ЈП"Впдпвпд"
Требиое. Веза са
ПКИ,
Инфраструктура,
р.б. 18.
Ппстпји прпјекат
за ппједина
насеља, али не за
кпмплет
инвестицију. Идеја
је да се ради на
щиреоу градске
мреже. Веза са
ПКИ,
Инфраструктура,
р.б. 48.
На пвпм прпјекту
се ради. Није
израђена
дпкументација за
шитав град. Идеја
је да се
рекпнструище
расвјета на

12,712,515

350,000

1,250,000

50,000

1,500,000

1,010,000

50,000

350,000

8,173,795

3,588,719

200,000

11,962,514

50,000

150,000

200,000

200,000

200,000

600,000

500,000

500,000

0

0

300,000

0

300,000

410,000

1,010,000

Град, Тим за
управљаое
прпцеспм (тим
Владе РС)

ЈП"Впдпвпд"
Требиое

Град, ЈП"Впдпвпд"

Пдјељеое за
стамбенп-кпмуналне
ппслпве
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СЦ 2/Сец 2.1.
СЦ 2/Сец 2.1.

2.1.2.2.
Изградоа
истпшне
пбилазнице
(2018)

Прпјектна дпкум.
је у фази израде.
Веза са ПКИ,
Инфраструктура,
прпјекат 2.

24,600,000

0

2.1.2.3.
Изградоа
западне
пбилазнице
(2020)

Прпјектна дпкум.
је у фази израде.
Веза са ПКИ,
Инфраструктура,
прпјекат 17.

6,000,000

0

СЦ 2/Сец 2.1.

СЦ 2/Сец 2.1.

2.1.2.1.
Унапређеое
сапбраћајне
инфраструктуре
(2018)

СЦ 2/Сец 2.1.

прпстпру града и
пстваре ущтеде у
пптрпщои
ел.енерг. Веза са
ПКИ,
Инфраструктура,
р.б. 21.
Веза са ПКИ,
Инфраструктура,
р.б.
8,9,12,13,14,15,16,
28,29,30,31,32,33,3
4,35,36,37,38,39,40
,41,46,53,54.
(искљушенп је
883.000 КМ кпје су
реализпване у
2017. г.)

2.1.3.1.
Ефикасније
управљаое
импвинпм
(капацитети,
базе, спфтвер)
(2018)
2.1.3.2.
Изградоа
система видеп
надзпра Града и
ппвезиваое
институција
пптишким
каблпвима
(2017)

Слиједити
примјер Баое
Луке.

Реализација
заппшела 2017. г.
Веза са ПКИ,
Псталп, прпјекат 4.

12,811,000

1,329,000

30,000

15,000

250,000

130,000

1,990,000

15,000

1,100,000

4,419,000

1,082,000

3,840,000

286,000

5,208,000

Град (и ЈП Путеви РС,
ХЕТ прпјекат ПКИ
р.б. 36.)

3,300,000

2,500,000

5,800,000

ЈП"ПутевиРС"

953,000

953,000

ЈП"ПутевиРС"

30,000

0

0

Пдјељеое за
стамбенп кпмуналне ппслпве

130,000

0

0

Пдјељеое за
стамбенп кпмуналне ппслпве
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СЦ 2/Сец 2.1.
СЦ 2/Сец 2.1.
СЦ 2/Сец 2.2.
СЦ 2/Сец 2.2.
СЦ 2/Сец 2.2.
СЦ 2/Сец 2.2.

2.1.3.3.
Изградоа
"Палате правде“
(2018)
2.1.3.4.
Гпдищое
испитиваое
задпвпљства
кприсника
кпмуналне и
сапбраћајне
инфраструктуре
и услуга (2018)
2.2.1.1.
Унапређеое
инфраструктуре
у предщкплскпм
пбразпваоу
(2018)
2.2.1.2.
Рекпнструкција
пбјеката
пснпвних щкпла
и ппбпљщаое
безбједнпсти
ушеника и
импвине (2018)
2.2.1.3.
Унапређеое
капацитета за
извпђеое
практишне
наставе (2019)
2.2.1.4.
Прпщиреое
капацитета
Музишке щкпле
„Требиое“ и
пбнпва старе
зграде у
Пплицама

Израђен прпјекат.
Издата
грађевинска
дпзвпла. Веза са
ПКИ, Псталп,
прпјекат 5.

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

3,000

Пдјељеое за
стамбенп кпмуналне ппслпве

2,000,000

1,940,000

1,940,000

6,000

3,000

3,000

3,000

Веза са ПКИ,
Пбразпваое,
прпјекат 1.

800,000

30,000

100,000

130,000

0

120,000

250,000

370,000

Предщкплска
устанпва "Наща
радпст"

Веза са ПКИ,
Пбразпваое,
прпјекат 2.

450,000

50,000

50,000

150,000

0

50,000

50,000

100,000

Пснпвне щкпле

У пквиру прпјекта
1.1.2.1.

0

0

0

Недпстају
разрађени
прпјекти

0

0

0

Суфинансираое
(50%)

50,000

Агенција за развпј
МСП
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СЦ 2/Сец 2.2.
СЦ 2/Сец 2.2.
СЦ 2/Сец 2.2.
СЦ 2/Сец 2.2.
СЦ 2/Сец 2.2.

2.2.1.5.
Изградоа нпве
зграде
Гимназије
(2021)
2.2.1.6.
Рекпнструкција
пбјеката
средоих щкпла
и ппбпљщаое
безбједнпсти
ушеника и
импвине (2018)
2.2.1.7. Мјера:
Стипендираое
ушеника
дефицитарних
занимаоа и
студената (2018)
2.2.2.1.
Изградоа
капацитета и
акредитација
Технишке щкпле
/ Центра за
инфпрмисаое и
пбразпваое за
извпђеое пбука
за индустријска
занимаоа
(2019)
2.2.2.2. Мјера:
Ппдрщка
(финансијска) за
фпрмалне и
нефпрмалне
преквалификаци
је и
дпквалификациј
е (2019)

Ппстпји лпкација
усвпјена у
Регулаципнпм
плану. Ппстпји
идејни прпјекат.
Веза са ПКИ,
Пбразпваое,
прпјекат 3.

Веза са ПКИ,
Пбразпваое,
прпјекат 5.

5,000,000

0

0

0

200,000

0

200,000

200,000

Гимназија "Јпван
Душић"

Средое щкпле

450,000

0

0

Пдјељеое за
привреду, Пдјељеое
за друщтвену
защтиту

У пквиру прпјекта
1.1.2.1.

0

0

0

Агенција за развпј
МСП

У пквиру прпјекта
1.1.2.1.

0

0

0

Агенција за развпј
МСП

Гпдищое
издвајаое из
бучета

750,000

150,000

150,000

150,000
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СЦ 2/Сец 2.2.
СЦ 2/Сец 2.2.

2.2.2.4.
Изградоа и
надпградоа,
ппремаое
Центра за
инфпрмисаое и
пбразпваое
(2018)

СЦ 2/Сец 2.2.

2.2.3.1.
Истраживашка
станица
Згпоевп (2018)

СЦ 2/Сец 2.3.

СЦ 2/Сец 2.2.

2.2.2.3. Мјера:
Суфинансираое
сезпнскпг,
прпбнпг и
вплпнтерскпг
рада (2018)

2.2.3.2.
Изградоа
капацитетa и
умрежаваое за
припрему и
имплементацију
прпјеката
финансираних
из екстерних
извпра (2018)
2.3.1.1.
Археплпщка
истраживаоа
лпкалитета
Стари град
Требиое
(двприщте
Музеја
Херцегпвине)
(2020)

Мјера усмјерена
према
заппщљаваоу
младих и теже
заппщљивих
категприја
Нема израђен
прпјекат
рекпнструкције и
надпградое. Хитнп
је неппхпдна
кпмплетна замјена
крпва. Веза са
ПКИ, Култура,
прпјекат 2.
Пбезбијеђена
дпнатпрска
средства. У плану
имплементације
наведена самп
средства кпја град
улаже. Веза са
ПКИ, Пбразпваое,
прпјекат 4.

Музеј
Херцегпвине треба
да разради
прпјекат и
кандидује за
дпнатприма за
финансираое.

0

0

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

250,000

50,000

50,000

50,000

150,000

1,100,000

50,000

50,000

50,000

150,000

1,500,000

50,000

50,000

50,000

150,000

450,000

18,000

6,000

6,000

6,000

18,000

0

0

Агенција за развпј
МСП

0

0

0

Музеј Херцегпвина

200,000

200,000

400,000

450,000

450,000

1,350,000

Град, Центар за
култури и
пбразпваое

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти
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СЦ 2/Сец 2.3.

2.3.1.2. Уређеое
лпкалитета
Мишевац (2020)

СЦ 2/Сец 2.3.

2.3.1.3.
Истражити,
мапирати и
прпмпвисати
културну
бащтину (2020)

СЦ 2/Сец 2.3.

2.3.1.4.
Измјещтаое
сппмен-спбе
(2018)

СЦ 2/Сец 2.3.

2.3.1.5.
Унапређеое
умреженпсти,
сарадое и
кппрдинације
културних,
сппртских и
пбразпвних
институција и
прганизација
(2018)

СЦ 2/Сец 2.3.

2.3.1.6.
Архитектпнски
прпјекат
адаптације
зграде Музеја
Херцегпвине
Требиое (2020)

Музеј
Херцегпвине треба
да разради
прпјекат и
кандидује за
дпнатприма за
финансираое.
Музеј
Херцегпвине треба
да разради
прпјекат и
кандидује за
дпнатприма за
финансираое.
Пдређен
лпкалитет у
Регулаципнпм
плану. Прпјектна
дпкументација у
изради.

80,000

Нису пптребна
ппсебна средства
за реализацију.

Разрађен
прпјектни пбразац.
Музеј Херцегпвине
треба да разради
прпјекат и
кандидује га ка
дпнатприма.

1,500,000

30,000

50,000

0

0

0

Музеј Херцегпвина

0

0

0

Музеј Херцегпвина

80,000

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

0

0

0

Центар за културу и
инфпрмисаое

Музеј Херцегпвине
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СЦ 2/Сец 2.3.

Музеј Херцегпвине
треба да разради
прпјекат.

СЦ 2/Сец 2.3.

2.3.2.1. Мјера:
Категпризација
сппртских
пбјеката (2018)

Нису пптребна
ппсебна средства
за реализацију.

СЦ 2/Сец 2.3.

2.3.2.2 Уградоа
ппреме за
дјешија
игралищта
(2018)

Град планира да у
свим насељима
гдје ппстпји
мпгућнпст изгради
и ппреми дјешија
игралищта. Веза са
ПКИ, Сппрт,
прпјекат 2.

150,000

10,000

20,000

СЦ 2/Сец 2.3.

2.3.2.3.
Изградоа и
уређеое
сппртских
терена (Убла,
лпкалитети на
ппдрушју града)
(2018)

Пвде је идеја да
се граде и
ппремају сппртски
терени у насељима
гдје недпстају, на
теритприји града.
Веза са ПКИ,
Сппрт, прпјекат 1.

2,000,000

200,000

СЦ 2/Сец 2.3.

СЦ 2/Сец 2.3.

2.3.1.7. Израда
Стратегије
културе Града
Требиое (2018)

2.3.2.4.
Изградоа
бициклистишке
стазе на
ппдрушју Града
(2018)
2.3.2.5.
Изградоа
пјещашке и
бициклистишке
стазе пд
Алексине међе града (2019)

Музеј Херцегпвине

0

0

20,000

50,000

0

100,000

400,000

700,000

0

Није разрађен
прпјекат. Веза са
ПКИ, Сппрт,
прпјекат 4.

200,000

50,000

50,000

Није разрађен
прпјекат. Првп
треба измјенити
Урбанистишки
план. Веза са ПКИ,
Инфраструктура,
прпјекат 34.

250,000

100,000

150,000

0

50,000

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

50,000

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

250,000

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое
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СЦ 2/Сец 2.3.
СЦ 2/Сец 2.4.
СЦ 2/Сец 2.4.

2.4.1.1.
Прпмпција и
превентивна
защтита
здравља
(предаваоа,
систематски
прегледи) (2018)
2.4.1.2.
Ппремаое
здравствених
устанпва (4Д
ултразвушни
апарат,
аутпмпбили за
превпз
пацијената,
ппрема за
физикалну и
стпматплпщку
службу) (2018)
2.4.1.3.
Здравствени
центар у кругу
бплнице (2019)

СЦ 2/Сец 2.4.

СЦ 2/Сец 2.4.

2.3.2.6.
Изградоа и
ппремаое
куглане (2019)

2.4.1.4.
Изградоа
регипналнпг
центра за
хиппрехабилита
цију (2019)

Није разрађен
прпјекат. Веза са
ПКИ, Сппрт,
прпјекат 5.

100,000

200,000

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

0

0

Дпм здравља

0

0

0

Ппщта бплница
Требиое

100,000

0

Дпм здравља
треба да разради
активнпсти.

0

Предвиђенп
планпм Ппщте
бплнице Требиое.

Град и Влада РС
ће заједнп
реализпвати и
финансирати
изградоу. Веза са
ПКИ, Здравствп,
прпјекат 2.
Град ушествује у
финансираоу
инфраструктуре.
Немамп прпјекат
за пву инвестицију.
Веза са ПКИ,
Здравствп,
прпјекат 3.

800,000

1,200,000

50,000

50,000

0

2,000,000

50,000

50,000

0

200,000

500,000

650,000

1,150,000

600,000

600,000

Влада РС, Град

Град, дпнатпр
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СЦ 2/Сец 2.4.
СЦ 2/Сец 2.4.
СЦ 2/Сец 2.4.
СЦ 2/Сец 2.4.
СЦ 2/Сец 2.4.

2.4.1.5.
Ппвезиваое
здравствених
услуга и
туристишке
ппнуде
(мапираое и
прпмпција,
усппстављаое
сарадое са
градпвима у ЕУ)
(2020)
2.4.2.1.
Евалуација
претхпдне и
израда нпве
Стратегије
развпја
спцијалне
защтите (2018)
2.4.2.2.
Унапређеое
евиденција,
кппрдинације и
критеријума
дпдјеле
спцијалне
ппмпћи (2018)
2.4.2.3. Мјера:
Уврщтаваое
пдредбе п
уклаоаоу арх.
баријера за
пспбе са
пптещкпћама у
кретаоу у
прпстпрнп –
планску
дпкументацију
(2018)
2.4.2.4.
Изградоа
сигурне куће у
Требиоу (2020)

0

0

0

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

20,000

0

0

Центар за спцијални
рад

Нису пптребна
ппсебна средства.

0

0

0

Центар за спцијални
рад

Нису пптребна
ппсебна средства
за реализацију.

0

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

0

0

0

Фпндација Женски
центар Требиое

Прпјекат треба да
се разради.

20,000

Треба разрадити и
кандидпвати
прпјекат
дпнатприма за
финансираое.

1,230,000

20,000
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СЦ 2/Сец 2.4.

Треба разрадити и
кандидпвати
прпјекат
дпнатприма за
финансираое.

0

0

0

Фпндација Женски
центар Требиое

СЦ 2/Сец 2.4.

2.4.2.6.
Усппстављаое
дневнпг центра
за старе пспбе у
МЗ Петрпвп
ппље

Треба разрадити и
кандидпвати
прпјекат
дпнатприма за
финансираое.

0

0

0

Фпндација Женски
центар Требиое

3.1.1.1.
Припрема и
прпвпђеое
прпцедуре за
усппстављаое
Прјена и Бијеле
гпре кап
защтићенпг
ппдрушја (2018)

НВП ЦПРИЕ из
Требиоа је
ппкренула
петицију за
прпглащеое
наведенпг
ппдрушја
защтићеним
прпстпрпм,
пднпснп
Наципналним
паркпм. У Тпку је
прпцес
прикупљаоа
пптписа.

СЦ 3/Сец 3.1.

3.1.1.2. Уређеое
Павлпве пећине
(2018)

Укљушује израду
прпјекта
кпмплетнпг
уређеоа пећине,
уређеое и
псвјетљаваое
пећине, уређеое 2
km пута дп пећине.

СЦ 3/Сец 3.1.

3.1.1.3. Прпјекат
защтите и
валпризације
ппдземних впда
и карста на
ппдрушју Града
Требиоа (2018)

20.000 гпдищое
за реализацију
прпјеката са
циљем
валпризације и
защтите
ппдземних впда,
карста и карстних
фенпмена.

СЦ 3/Сец 3.1.

2.4.2.5.
Савјетпвалищте
за младе
рпдитеље

200,000

20,000

20,000

20,000

60,000

0

20,000

80,000

100,000

130,000

10,000

30,000

12,000

52,000

0

30,000

48,000

78,000

60,000

4,000

4,000

4,000

12,000

16,000

16,000

16,000

48,000

Град Требиое (у
сарадои са
Републишким
завпдпм за защтиту
културнп истпријскпг
и прирпднпг
насљеђа Републике
Српске)

Град Требиое (у
сарадои са
Републишким
завпдпм за защтиту
културнп истпријскпг
и прирпднпг
насљеђа РС и
Спелеплпщким
друщтвпм
"Требиое")
Град Требиое (у
сарадои са
Републишким
завпдпм за защтиту
културнп истпријскпг
и прирпднпг
насљеђа РС,
Спелеплпщким
друщтвпм
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СЦ 3/Сец 3.1.

СЦ 3/Сец 3.1.

СЦ 3/Сец 3.1.

СЦ 3/Сец 3.1.

"Требиое" и ХЕТ-пм)

3.1.1.4. Защтита
ендемских врста
(шпвјешија
рибица,
гапвица) (2018)

3.1.1.5 Мјера:
Финансијска
ппдрщка
прпјектима
защтите и
валпризације
прирпдне
бащтине (2018)
3.1.2.1. Мјера:
Фпрмираое
Савјета за
урбанизам,
архитектуру и
живптну
средину (2018)
3.1.2.2. Израда
нпвпг
Урбанистишкпг
плана (пшуваое
архитектпнскпг
идентитета и
зеленила) (2017)

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

10.000 гпдищое
за реализацију
прпјеката защтите
ендемских врста.

30,000

2,000

2,000

2,000

6,000

8,000

30.000 гпдищое
за реализацију
прпјеката защтите
и валпризације
прирпдне бащтине
Града.

90,000

30,000

30,000

30,000

90,000

0

0

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

0

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

0

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

Нису пптребна
ппсебна средства
за реализацију

У пвпгпдищоем
плану бучета
ппстпји ставка за
пву инвестицију.

140,000

8,000

8,000

24,000
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СЦ 3/Сец 3.1.

Разматра се кап
мпгућнпст.

СЦ 3/Сец 3.1.

3.1.2.4.
Ревитализација
Старпг града
(2017)

Град је ппшеп са
реализацијпм
прпјекта. Ппстпји
дип прпјектне
дпкументације.

СЦ 3/Сец 3.2.

СЦ 3/Сец 3.2.

СЦ 3/Сец 3.2.

СЦ 3/Сец 3.2.

3.1.2.3. Мјера:
Увпђеое
ппзиције
Главнпг
архитекте

3.2.1.1. Израда
регулатива и
развпј
капацитета за
праћеое
стаоа/квалитета
ваздуха и земље
(са
инструментима
за мјереое)
(2018)
3.2.1.2. Израда
Лпкалнпг
екплпщкпг
акципнпг плана
Града Требиоа
(LEAP) (2018)
3.2.1.3. Израда
нпвпг Акципнпг
плана за
енергетску
пдрживпст
(SEAP) (2020)
3.2.1.4. Израда и
реализација
прпграма
јашаоа свијести
и инфпрмисаоа
станпвнищтва п
защтити
живптне
средине
(раздвајаое и
пдлагаое

20.000 гпдищое
за финансираое
активнпсти/прпјек
ата.

2,500,000

60,000

200,000

4,000

100,000

4,000

200,000

4,000

20,000

30.000 гпдищое
за реализацију
прпјеката

90,000

30,000

30,000

0

500,000

100,000

500,000

16,000

600,000

16,000

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

1,200,000

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

48,000

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

12,000

16,000

0

0

0

Град Требиое

20,000

20,000

0

0

Служба за ЛЕР,
ивестиције и ЕЕ

30,000

90,000

0

0

Пдјељеое за
стамбенп кпмуналне
ппслпве

Израда у тпку.

Средства за
израду нпвпг SEAPa у 2020. гпдини.

0
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СЦ 3/Сец 3.2.
СЦ 3/Сец 3.2.
СЦ 3/Сец 3.2.
СЦ 3/Сец 3.2.
СЦ 3/Сец 3.2.

птпада;
енергетскп
управљаое и
ефикаснпст;
правилна
упптреба
хемијских
средстава, и др.)
(2018)
3.2.1.5.
Ппвећаое
енергетске
ефикаснпсти
јавних
здравствених
пбјеката (2018)
3.2.1.6. Увпђеое
енергетскпг
меначмента у
јавним
институцијама
(2018)
3.2.1.7. Мјера:
Финансијска
ппдрщка
прпјектима из
LEAP-a и SEAP-а
(2018)
3.2.1.8. Мјера:
Награђиваое
најљепщих
лпкација и
најуреднијих МЗ
(2018)
3.2.2.1. Ушещће у
прпјекту
изградое
регипналне
деппније са
сусједним
ппщтинама
Истпшне
Херцегпвине

560,000

280,000

Средства
намјеоена за
пбуку енергетских
меначера и
прпграмску
ппдрщку.

30,000

10,000

10,000

100.000 гпдищое
за реализацију
прпјеката.

300,000

30,000

50.000 гпдищое.

250,000

50,000

Прпстпрним
планпм РС
предвиђена
регипнална
деппнија (у Гацку).
Ппшетак зависи пд
сагласнпсти свих
ушесника.

280,000

280,000

280,000

10,000

30,000

0

0

Служба за ЛЕР,
инвестиције и ЕЕ

30,000

30,000

90,000

70,000

210,000

Служба за ЛЕР,
инвестиције и ЕЕ

50,000

50,000

150,000

0

0

0

0

0

70,000

70,000

ЈУ Бплница

Пдјељеое за
стамбенп кпмуналне
ппслпве
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СЦ 3/Сец 3.2.
СЦ 3/Сец 3.2.
СЦ 3/Сец 3.2.
СЦ 3/Сец 3.2.

3.2.3.1.
Изградоа нпвпг
прешисташа впде
(Вплујац, Нпвп
Требиое, Град
Сунца) (2018)

СЦ 3/Сец 3.2.

3.2.2.2.
Унапређеое
система
управљаоа
шврстим
птпадпм
(прпщиреое
деппније) (2018)
3.2.2.3.
Изградоа
рециклажнпг
ппгпна
(изградоа
спртирнице,
Папир лига едукација,
прикупљаое и
рециклажа
папира) (2018)
3.2.2.4. Увпђеое
система
раздвпјенпг
прикупљаоа
птпада на
ппдрушју града

3.2.3.2.
Рекпнструкција
ппстпјећег
прешисташа
(2017)

Прпјекат није
разрађен. Веза са
ПКИ, Защтита
живптне средине,
прпјекат 6.

1,500,000

Ппстпји идејни
прпјекат, ппстпји
пптенцијални
дпнатпр за 50%
инвестиције. Веза
са ПКИ, Защтита
живптне средине,
прпјекат 3.

5,000,000

100,000

100,000

100,000

Разрадити
прпјекат.

Нема разрађен
прпјекат. Пвп је
инвестиција кпја
зависи пд
динамике
изградое насеља.
Веза са ПКИ,
Защтита живптне
средине, прпјекат
4.
Ппшетак пшекујемп
у пктпбру. Угпвпр
ће бити пптписан
дп краја
септембра. Веза са
ПКИ, Защтита
живптне средине,
прпјекат 1.

4,900,000

2,700,000

50,000

100,000

350,000

600,000

600,000

Пдјељеое за
стамбенп кпмуналне
ппслпве

1,000,000

5,000,000

Пдјељеое за
стамбенп кпмуналне
ппслпве

300,000

0

0

2,000,000

0

0

0

500,000

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

0

2,700,000

2,700,000

ПИТ ( градски тим )

2,000,000
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СЦ 3/Сец 3.2.
СЦ 3/Сец 3.2.

3.2.3.4. Уређеое
малпг канала
(Ћатпвића крак)
– лпкалитет
Птпк (2017)

СЦ 3/Сец 3.3.

СЦ 3/Сец 3.3.

СЦ 3/Сец 3.2.

3.2.3.3. Уређеое
и защтита
прирпднпг тпка
ријеке
Требищоице
(2018)

3.2.3.5. Уређеое
великпг канала
(мпст на
Растпцима,
према Гељпвпм,
придвпрашки
крак) (2020)
3.3.1.1. Израда
Прпцјене
угрпженпсти пд
елементарне
неппгпде и
друге несреће
Града Требиоа
(прпцјена
ризика и израда
пперативних
планпва) (2018)
3.3.1.2.
Унапређеое
механизама
регипналне/пре
кпгранишне
сарадое
(укљушујући
пбласт защтите
пд ппжара и
елементарних
неппгпда) (2018)

ЗДП"ХЕТ" пве
радпве реализује.
Ппстпји прпјекат.
Ппшетак радпва
пшекујемп 2017.г.
ЗДП"ХЕТ" је
инвеститпр. Веза
са ПКИ, Защтита
живптне средине,
прпјекат 2.
ЗДП"ХЕТ" пве
радпве реализуује.
Прпјекат у
припреми. Веза са
ПКИ, Защтита
живптне средине,
прпјекат 7.

900,000

ЗДП"Хидрпелектран
е на ТРебищоици"

2,000,000

ЗДП"Хидрпелектран
е на ТРебищоици"

1,400,000

ЗДП"Хидрпелектран
е на ТРебищоици"

0

0

Пдјељеое за ппщту
управу - Пдсјек за
цивилну защтиту

0

0

Пдјељеое за ппщту
управу - Пдсјек за
цивилну защтиту

1,500,000

0

300,000

2,700,000

0

2,000,000

4,000,000

0

0

20,000

60,000

У 2017. гпдини су
заппшете
активнпсти на
изради прпцјене
ризика.

20,000

20,000

Средства за
финансираое
ушещћа
припадника
Цивилне защтите
Града у
регипналним
активнпстима
бпрбе прптив
ппжара и других
елементарниих
неппгпда.

60,000

20,000

20,000

20,000

300,000

300,000

1,400,000
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СЦ 3/Сец 3.3.
СЦ 3/Сец 3.3.

3.3.1.4. Мјере:
Антиерпзивна
защтита и
ппщумљаваое
(2018)

Центар за
газдпваое крщем
треба да разради
мјеру.

СЦ 3/Сец 3.3.

5.000 гпдищое за
финансираое
едукација из пве
пбласти.

3.3.2.1.
Изградоа
Ватрпгаснпг
дпма (2016)

СЦ 3/Сец 3.3.

3.3.1.3.
Едукација
грађана за
адекватнп
ппнащаое и
ушещће у
систему
цивилне
защтите (2018)

3.3.2.2.
Ппремаое и
пбука
специјалистишки
х јединица ЦЗ
(2018)
У К У П Н П:

Реализација
заппшела 2016.г.
Разрађен прпјекат,
издата
грађевинска
дпзвпла. Веза са
ПКИ, Псталп,
прпјекат 3.
Финансираое
набавке ппреме за
јединице цивилне
защтите и
пптребну
едукацију оених
шланпва.

15,000

5,000

5,000

5,000

15,000

0

0

Пдјељеое за ппщту
управу - Пдсјек за
цивилну защтиту

0

0

0

Центар за газдпваое
крщем

350,000

0

700,000

350,000

90,000

30,000

30,000

30,000

90,000

0

136,282,515

6,254,000

4,327,000

4,969,000

15,450,000

24,684,795

350,000

25,122,719

15,084,000

350,000

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое

0

Пдјељеое за ппщту
управу - Пдсјек за
цивилну защтиту

64,891,514

Јединица за пперативнп управљаое развпјем и нпсипци имплементације ппјединих прпјеката треба да прате актуелне ппзиве екстерних извпра
финансираоа, какп би се на вријеме припремиле апликације и на тај нашин пбезбиједила средства за имплементацију прпјеката. Пд екстерних
извпра финансираоа, ппсебну пажоу треба ппсветити фпндпвима ЕУ (www.europa.ba), те међунарпдних прганизација и дпнатпра кап щтп су:
USAID, UNDP, GiZ, Свјетска банка, SIDA, амбасаде. За прву гпдину имплементације (2018. гпдина) прецизнп су идентификпвани екстерни извпри
финансираоа и наведени у ппсебнпм дпкументу кпји пперативнп кпристи јединица за управљаое развпјем (План имплементације припремљен у
Excel фпрмату).
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Рекапитулација пп сектприма за прве три гпдине
Финансираое из бучета ЈЛС

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта)

Укупни
предвиђени
издаци
(2018-2020)

Екпнпмски сектпр

26.970.000

22.700.000

546.000

831.000

1.326.000

2.703.000

6.786.000

9.264.000

3.947.000

19.997.000

40

Друщтвени
сектпр

81.667.515

40.076.514

4.463.000

2.931.000

2.726.000

10.120.000

10.408.795

12.548.719

6.999.000

29.956.514

48

Сектпр защтите
живптне средине

27.645.000

17.665.000

1.245.000

565.000

917.000

2.727.000

7.490.000

3.310.000

4.138.000

14.938.000

32

136.282.515

80.441.514

6.254.000

4.327.000

4.969.000

15.550.000

24.684.795

25.122.719

15.084.000

64.891.514

120

Сектпр

УКУПНП

2018

2019

2020

укупнп
(2018-2020)

2018

2019

2020

укупнп
(20182020)

Брпј
прпјеката
(кпји
ппшиоу)
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Рекапитулација пп гпдинама (2018-2020)

Сектпр

Укупнп I гпд.

Финансираое из бучета ЈЛС Финансираое из псталих извпра

Екпнпмски сектпр

7.332.000

546.000

6.786.000

Друщтвени сектпр

14.871.795

4.463.000

10.408.795

8.735.000

1.245.000

7.490.000

30.938.795

6.254.000

24.684.795

Сектпр защтите живптне средине
Укупнп
Сектпр

Укупнп II гпд.

Финансираое из бучета ЈЛС Финансираое из псталих извпра

Екпнпмски сектпр

10.095.000

831.000

9.264.000

Друщтвени сектпр

15.479.719

2.931.000

12.548.719

3.875.000

565.000

3.310.000

Сектпр защтите живптне средине
Укупнп
Сектпр

29.449.719
4.327.000
25.122.719
Укупнп III гпд.
Финансираое из бучета ЈЛС Финансираое из псталих извпра

Екпнпмски сектпр

5.273.000

1.326.000

3.947.000

Друщтвени сектпр

9.725.000

2.726.000

6.999.000

Сектпр защтите живптне средине

5.055.000

917.000

4.138.000

Укупнп

20.053.000

4.969.000

15.084.000

У К У П Н П (I + II + III)

80.441.514

15.550.000

64.891.514

6.2. План прганизаципних и људских капацитета за имплементацију, праћеое
и вреднпваое стратегије
Функција управљаоа лпкалним развпјем у Граду Требиоу представља нпву управљашку
функцију у прганизацији Градске управе. Оенп увпђеое треба ппсматрати у кпнтексту заппшете
трансфпрмације Градске управе, с једне стране, и у свјетлу пдгпварајућег мпдела
прганизпваоа функције управљаоа лпкалним развпјем, према преппрукама метпдплпгије за
планираое интегрисанпг лпкалнпг развпја у БиХ.
Трансфпрмација Градске управе треба да задпвпљи захтјеве и пгранишеоа кпја ппставља нпви
Закпн п лпкалнпј сампуправи Републике Српске, прије свега у ппгледу брпја заппслених, такп
да се унаприједе ефективнпст и ефикаснпст лпкалне управе, уз ппбпљщаое пднпса брпја
службеника и намјещтеника. Притпм Градска управа Требиоа треба да у пракси реализује
кпнцепт пдрживпг лпкалнпг развпја, дпстижући и пдржавајући статус мјеста ппгпднпг за
инвестираое, у складу са сертификатпм BFC SEE.
Један пд низа услпва за дпбијаое пвпг сертификата билп је и фпрмираое ппсебне службе за
лпкални екпнпмски развпј (ЛЕР). С друге стране, метпдплпгија за интегрисанп планираое
лпкалнпг развпја предвиђа јединственп прганизаципнп рјещеое за управљаое лпкалним
развпјем фпрмираоем ппсебне јединице за управљаое развпјем, кпја би, на интегрисан
нашин, пбјединила ппслпве пперативне кппрдинације планираоа, имплементације, праћеоа и
вреднпваоа стратегије.
Какп би се псигуралп пптималнп испуоаваое пба захтјева, нпвп прганизаципнп рјещеое треба
извести трансфпрмацијпм нпвпусппстављене службе за ЛЕР, инвестиције и енергетску
ефикаснпст у пквиру Службе градпнашелника, без ствараоа дпдатних трпщкпва и
прганизаципних преклапаоа. Према приједлпгу нпвпг рјещеоа, маои дип те службе треба да
пстане гдје и јесте, у Служби градпнашелника, и да дпбије статус Јединице за управљаое
развпјем, какп је предвиђенп кпнцептпм и метпдплпгијпм за интегрисанп управљаое
лпкалним развпјем. Највећи дип ппслпва пве јединице наведен је даље у тексту, у табели кпја
слиједи. Ппслпви лпкалнпг екпнпмскпг развпја треба да се пренесу у ЈУ Агенција за развпј МСП,
уз пренпс и дпдјељиваое пдгпварајућих ресурса пптребних за пбављаое тих ппслпва.
Кљушну пперативну улпгу у кппрдинацији имплементације, праћеоа и вреднпваоа стратегије
развпја у нареднпм перипду имаће јединица за управљаое развпјем, прганизаципнп
ппзиципнирана у Служби градпнашелника. У опј ће се кпнцентрисати ппслпви кппрдинације
стратещкпг планираоа и имплементације стратегије, те ппслпви анализе, праћеоа и
вреднпваоа имплементације стратегије. Пва јединица ће, уз сталну сарадоу са
градпнашелникпм (и замјеникпм градпнашелника), кппрдинирати припрему и прпвпђеое
трпгпдищоег плана имплементације стратегије, те усклађиваое гпдищоих планпва рада
пдјељеоа и плана бучета са планпм имплементације. Пдјељеоа и други нпсипци
имплементације прпјеката и мјера треба да реализују и прате свпје пбавезе везане за
имплементацију, праћеое и вреднпваое из свпје надлежнпсти, укљушујући уградоу
припритета у свпје гпдищое планпве, разраду и имплементацију пдгпварајућих прпјеката и
мјера, праћеое стаоа индикатпра и прпјектнп извјещтаваое. Сва пдјељеоа и други нпсипци
имплементације ће инфпрмације п прпјектним активнпстима и мјерама у пквиру свпјих
надлежнпсти дпстављати јединици за управљаое развпјем у пквиру Службе градпнашелника.
Пва јединица ће впдити укупне евиденције кпје се тишу индикатпра развпја дефинисаних
стратегијпм (стратещких, сектпрских и прпјектних). Редпвнп и квалитетнп впђеое евиденција
за праћеое стаоа индикатпра дпвещће и дп знатнп бпљег пдвијаоа функције праћеоа и
вреднпваоа (мпнитпринга и евалуације).
Уз јединицу за управљаое развпјем и пдјељеоа Градске управе, знашајан дппринпс
имплементацији стратегије треба да пруже и специјализпване јавне устанпве, кап щтп су, за

сектпр екпнпмскпг развпја Агенција за развпј МСП, Аграрни фпнд и Туристишка прганизација,
крпз разраду и имлементацију планираних прпјеката и мјера, те јавне устанпве и предузећа у
другим сектприма.
Важну улпгу у имплементацији, праћеоу и вреднпваоу стратегије имаће Партнерствп за развпј
Града Требиоа, кпје треба да се усппстави прпщириваоем састава и дпдјељиваоем нпвпг
мандата Пдбпру за кппрдинацију активнпсти у ппступку израде Стратегије развпја Грaда
Требиоа. Фпрмираое таквпг партнерства за лпкални развпј предвиђенп је кпнцептпм и
метпдплпгијпм интегрисанпг лпкалнпг развпја. Пнп треба да укљуши представнике градске
скупщтине и изврщне власти, представнике јавних устанпва и предузећа, приватнпг сектпра,
мјесних заједница, невладиних прганизација и других кпји се пдазпву ппзиву за Партнерствп и
пптпищу заједнишку изјаву п лпкалнпм развпјнпм партнерству. Рад Партнерства регулище се
Ппслпвникпм п раду Партнерства. Ппслпвникпм се регулище да се Партнерствп у фази
имплементације стратегије састаје најмаое два пута гпдищое, једнпм ради разматраоа
гпдищоег извјещтаја п имплементацији (за претхпдну гпдину), а други пут ради гпдищоег
ажурираоа плана имплементације за наредне 1 + 2 гпдине. За пружаое пперативне ппдрщке
раду Партнерства задужена је јединица за управљаое развпјем при Служби градпнашелника.
Кпнтрплнп вреднпваое имплементације стратегије развпја изврщиће се са истекпм
петпгпдищоег перипда (2022), а финалнп вреднпваое са истекпм перипда имплементације
стратегије (2027). Уз кпнтрплнп вреднпваое изврщиће се редефинисаое сектпрских развпјних
планпва и евентуална прпвјера даљое валиднпсти стратещких циљева, дпк ће финалнп
вреднпваое ппслужити и кап ппдлпга за нпви циклус стратещкпг планираоа.
У сљедећпј табели дат је преглед пснпвних активнпсти и пдгпвпрнпсти за имплементацију
стратегије, пбухватајући кљушне фазе прпцеса управаљаоа развпјем и дефинищући власнике
прпцеса и друге ушеснике у прпцесу, какп тражи систем управљаоа квалитетпм, кпји Градска
управа тренутнп увпди.

Табела: Преглед пснпвних активнпсти и пдгпвпрнпсти за имплементацију
стратегије
Пснпвне улпге и пдгпвпрнпсти за имплементацију , праћеое, вреднпваое и
извјещтаваое
Активнпсти

Надлежнпст (кп?) /

Рпк (када?)

Дефинисаое припритета за
наредну гпдину на пснпву
стратещкп-прпграмских
дпкумената и израда Плана
имплементације (1+2)

Иницијатпр и власник прпцеса: Јединица за управљаое
развпјем
Нпсипци и ушесници у прпцесу:
Кплегијум градпнашелника
Директпри јавних устанпва и јавних предузећа

Први квартал текуће
гпдине (пп рпкпвима из
Закпна п бучету РС)

Укљушиваое стратещких
прпјеката и мјера у план
бучета за наредну гпдину

Иницијатпр и власник прпцеса: Нашелник пдјељеоа за
финансије
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Кплегијум градпнашелника
Јединица за управљаое развпјем

01-31.10 (први нацрт);
01-30.11 (други нацрт)
01-15.12 (трећи нацрт)
текуће гпдине

Припрема нацрта планпва
пдјељеоа за наредну гпдину,
укљушујући прпјекте из
Стратегије развпја и редпвне
ппслпве

Иницијатпр и власник прпцеса: Нашелници пдјељеоа
Нпсипци и ушесници:
Јединица за управљаое развпјем, нашелници пдјељеоа

01.09-30.09. текуће
гпдине

Усклађиваое планпва рада са
усвпјеним бучетпм за наредну

Иницијатпр и власник прпцеса: Јединица за управљаое
развпјем

15-30. јануар
наредне гпдине
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гпдину

Нпсипци и ушесници прпцеса: Нашелници пдјељеоа
Кплегијум градпнашелника

Припрема календара за
праћеое реализације
Гпдищоег плана Града

Иницијатпр и власник прпцеса: Јединица за управљаое
развпјем
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Нашелници пдјељеоа
Директпри јавних устанпва и јавних предузећа

31. јануар
наредне гпдине

Разрада прпјеката

Иницијатпр и власник прпцеса: Јединица за управљаое
развпјем
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Надлежна пдјељеоа
Јавне устанпве и јавна предузећа
Невладине прганизације и удружеоа

Кпнтинуиранп

Праћеое екстерних извпра
финансираоа

Иницијатпр и власник прпцеса: Јединица за управљаое
развпјем
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Надлежна пдјељеоа
Јавне устанпве и јавна предузећа
Невладине прганизације и удружеоа

Кпнтинуиранп

Праћеое прпвпђеоа Плана
имплементације стратегије

Иницијатпр и власник прпцеса: Јединица за управљаое
развпјем
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Надлежна пдјељеоа

Кпнтинуиранп

Иницијатпр и власник прпцеса: Нашелници пдјељеоа
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Кплегијум градпнашелника
Јединица за управљаое развпјем

Кварталнп: Кплегијум
градпнашелника
Пплугпдищое: Дп 31.
јула (за првих 6 мјесеци
текуће гпдине)
Гпдищое: Дп 31. маја
(за претхпдну гпдину)

Праћеое имплементације и
израда извјещтаја п
реализацији гпдищоих
планпва пдјељеоа

Пснпвне улпге и пдгпвпрнпсти за имплементацију , праћеое и вреднпваое стратегије

Активнпсти

Надлежнпст (кп?)

Рпк (када ?)

Укљушиваое Партнерске
групе* у праћеое
имплементације стратегије

Иницијатпр и власник прпцеса: Јединица за управљаое
развпјем
Нпсипци и ушесници у прпцесу:
Партнерска група

Први састанак ПГ:
Дп 31 маја (за
претхпдну гпдину)
Други састанак ПГ:
Дп 31. јула (за првих 6
мјесеци текуће гпдине)

Израда Гпдищоег извјещтаја п
реализацији стратегије
развпја, оегпвп усвајаое и
пбјављиваое

Иницијатпр и власник прпцеса: Јединица за управљаое
развпјем
Нпсипци и ушесници у прпцесу:
Нашелници пдјељеоа

Дп 31. маја наредне
гпдине у пднпсу на пну
за кпју се припрема
извјещтај

Пстале важне активнпсти:

Редпвнп ажурираое
градске веб-странице у
дпмену инфпрмација
кпје се пднпсе на
развпјне активнпсти;

Редпвни кпнтакти са

Иницијатпр и власник прпцеса: Јединица за управљаое
развпјем
Нпсипци и ушесници:
Струшна служба градпнашелника
Агенција за развпј МСП

Кпнтинуиранп
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вищим нивпима власти;
Усппстављаое и
унапређивое
међуппщтинске
сарадое

Наппмена:
* Партнерска група је Партнерствп за развпј Требиоа, кпје треба да се усппстави прпщириваоем састава
и дпдјељиваоем нпвпг мандата Пдбпру за кппрдинацију активнпсти у ппступку израде Стратегије
развпја Грaда Требиоа. Усппставља се на пснпву Заједнишке изјаве п партнерству, а рад се регулище
Ппслпвникпм п раду Партнерства за развпј града Требиоа.
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