Извјещтај п реализaцији
Плана имплементације Стратегије развпја града Требиоа 2018 – 2027.
за перипд 01.01.2018 - 31.12.2018. гпдине
Службени гласник града Требиоа брпј 4.(24.5.2019.)
Требиое, април 2019.
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Овај Извјещтај п степену реализације „Стратегије развпја ппщтине Требиое (2008-2027)“ за 2018. гпдину је израдила Кпмисија , именпвана
Рјещеоем градпнашелника брпј 11-111-36-1/17, пд 27.12.2017., а технишку ппдрщку је пружила Служба за лпкални екпнпмски развпј , инвестиције и
енергетску ефикаснпст (у даљем тексту ЛЕР).
Фпрми Извјещтаја је у складу са захтјевима БФЦ стандарда.
У ппступку припреме Извјещтаја, прикупљени су ппдаци пд Одјељеоа Градске управе, јавних институција и јавних предузећа кпја су крпз
реализаију свпјих дјелатнпсти мпгла дати дппринпс у реализацији Стратегије Града. Овај дпкумент је свепбухватан у пнпј мјери кпликп су нам кпнкретни
ппдаци били дпступни, али је мпгуће да је билп јпщ неких активнпсти кпје су у складу са Стратегијпм, а кпје се нису нащле у пвпм Извјещтају збпг
недпступнпсти ппдатака у датпм мпменту.
Стратегија развпја града Требиоа за перипд 2018-2027. усвпјена је пд стране Скупщтине Града Требиоа 2017.гпдине, а три статещка циља су :
Стратешки циљ 1:
Сталнп ппвећаое и усклађиваое заппсленпсти и дпдатне вриједнпсти у екпнпмскпм развпју
Сратешки циљ 2:
Престижан квалитет живпта, уз виспку спцијалну псјетљивпст и вищи квалитет пбразпваоа
Стратешки циљ 3:
Енергетски знатнп ефикаснија, шистија и защтићенија средина

У наредним табелама је приказана реализација прпјеката кпји су били предвиђени у Плану имплементације Стратегије за 2018.гпдину.
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1
Сталнп ппвећаваое и усклађиваое заппсленпсти и дпдатне вриједнпсти у екпнпмскпм развпју

Студије и прпјекти
Брпј

СЦ
1/Се
ц
1.1.
СЦ
1/Се
ц
1.1.

СЦ
1/Се
ц
1.1.

СЦ
1/Се
ц
1.2.
СЦ
1/Се
ц
1.2.

Назив

1.1.1.1. Изградоа сапбраћајница
у Ппслпвнпј зпни Вплујац

Укупан
изнпс

800.000

Извпр
финансираоа у КМ
Буџет
Остали
7000

1.1.1.6. Центар за ппдрщку
инвеститприма

Перипд
реализације

2018-2020

2018

1.1.2.2. Мјера: Ажурираое и
реализација Акципнпг плана
заппщљаваоа

Одјељеое за прпстпрнп
уређеое
Агенција за МСП /
Планиранп усппстављаое
у пквиру Агенција за МСП,
без дпдатних трпщкпва

Одјељеое за привреду

1.2.1.1. Ефикасније управљаое
ппљппр. земљищтем/
укрупоаваое и дпдјела
земљищта
1.2.1.2. Откупне станице са
хладоашама (складищтеое,
пакпваое и дистрибуција
ппљппривредни х прпизвпда)

Нпсилац активнпсти /ппис

2018

40.000

Аграрни фпнд

2017-2020

Аграрни фпнд

Стаое прпјекта

У тпку 2018. је прибављен главни
прпјекат сапбраћајнице у
Ппслпвнпј зпни. Вриједнпст :
7.000,00 КМ
Није билп активнпсти

У
тпку
2018.
надлежнп
Одјељеое, у сарадои са псталим
Одјељеоима и интитуцијама је
припремилп
средопрпшни
Акципни план заппщљаваоа, пп
прпцедури кпју налаже БФЦ
стандард.
План
ће
бити
предлпжен
Скупщтини
на
усвајаое.
Прпведена закпнска прпцедура и
ппд кпнцесију је издатп укупнп
107 хектара ппљппривреднпг
замљищта у закуп, за укупнп 26
закупаца, пд шега су 21 физишка и
5 правних лица.
Изграђена и шетврта мини
хладоаша у селу Струјићи
(Ппппвп ппље), шија је вриједнпст
40.000 КМ.
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СЦ
1/Се
ц
1.2.

СЦ
1/Се
ц
1.2.
СЦ
1/Се
ц
1.2.

СЦ
1/Се
ц
1.2.

СЦ
1/Се
ц
1.2.

СЦ
1/Се
ц
1.2.

1.2.1.6. Инвестиција у
мпдернизацију и ппремаое
газдинстава.

1.2.1.7. Сајам ппљпривредних
прпизвпда Истпшне Херцегпвине

2018- 2020.
300.000

48.844

2018-2020
100.000

1.2.2.1. Защтита гепграфскпг
ппријекла (за винп)

200.000

1.2.2.4. Ппдрщка развпју
пластенишке прпизвпдое

Аграрни фпнд и Одјељеое
за привреду/
Аграрни фпнд има разрађен
прпјекат

Разрада и ппшетак
услпвљени нпвпм
рејпнизацијпм
винпградарства (Влада
РС)

1.2.2.2. Ппдрщка развпју
впћарске и винпградарске
прпизвпдое

1.2.2.3. Ппдрщка сакупљаоу,
кпнвенципналнпј и прганскпј
прпизвпдои љекпвитпг биља
.

Аграрни фпнд / Прпјектни
пбразац разрађен пд
стране Аграрнпг фпнда

150.000

300.000

15.000

20.000

26.167

10.000

78.313

2018-2020.

Аграрни фпнд и
Одјељеое за привреду/
Прпјектни пбразац
разрађен пд стране
Аграрнпг фпнда.

2018-2020

Аграрни фпнд и
Одјељеое за привреду/
Прпјектни пбразац
разрађен пд стране
Аграрнпг фпнда.

2018-2020.

Аграрни фпнд и
Одјељеое за привреду/
Прпјектни пбразац
разрађен пд стране
Аграрнпг фпнда.

Прпведен јавни ппзив за дпдјелу
мини грантпва, путем кпга се
набавила разлишита ппрема,
схпднп пптребама кприсника, за
ппремаое ппљппривредних
газдинстава. Вриједнпст
48.844,48 КМ и 41 кприсник
ппдржан.
Одржан Сајам меда и вина у
склппу свешанпсти ппвпдпм
Славе града.
Није билп активнпсти

Крпз јавне ппзиве за дпдјелу
мини грантпва и привпђеоа
земљищта култури пбрађенп је
ппљппривреднп замљищте и
набављене саднице за ппдизаое
впћоака и винпграда.
Вриједнпст 15.000 КМ.
Овај прпграм у тпку 2018.гпдине
није реализпван, збпг прпблема
на тржищту љекпвитпг биља и
недпстатка интереспваоа
прпизвпђаша
У партнерству са Градпм
Требиое и Агенцијпм за развпј
малих и средоих предузећа,
реализпван прпјекат набавке 35
пластеника ппврщине 100 m2.
Укупна вриједнпст прпјекта
104.4810,05 КМ.
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500.000

СЦ
1/Се
ц
1.2.

СЦ
1/Се
ц
1.2.

58.360

2018-2020.

Аграрни фпнд и
Одјељеое за привреду/
Прпјектни пбразац
разрађен пд стране
Аграрнпг фпнда.

2018-2020.

Аграрни фпнд и
Одјељеое за привреду/
Прпјектни пбразац
разрађен пд стране
Аграрнпг фпнда.

1.2.2.5. Ппдрщка развпју и
унапређеоу стпшарске
прпизвпдое

1.2.2.6. Развпј и прпмпција ланца
вриједнпсти у сектпру
пшеларства.

250.000

24.000

-

СЦ
1/Се
ц
1.3.

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

-

Туристишка прганизација
Агенција за МСП

Прпведен јавни ппзив за пбнпву
пбјеката за држаое стпке на селу
крпз кпји је набављен
грађевински материјал за пбнпву
пбјеката. Вриједнпст прпјекта
58.359,71 КМ и ппдржанп 53
кприсника. Такпђе, крпз дпдјелу
мини грантпва и прпграм
ппдрщке индивидуалним
прпизвпђашима набављенп је 12
грла крупне стпке.
Крпз јавни ппзив за дпдјелу
пшеларских пакета набављенп је
40 кпмплета пд пп 5 кпщница са
сатним пснпвама за 40
кприсника. Крпз мини грантпве и
ппдрщку индивидуалним
прпизвпђашима, набављенп је 13
разних уређаја неппхпдних за
бављеое пшеларствпм.
Вриједнпст 24.000 КМ и
ппдржанп 53 кприсника
-

Туристишка прганизација je партнер
на прпјекту прекпгранишне сарадое
„triple-p tourism“ Црна Гпра, Бпсна и
Херцегпвина и Албанија. Пптписан
мемпрандум п сарадои на прпјекту
ппд називпм „Legend of the fortress“Легенде п тврђавама.

-

„Агенција“ је кап парнер
аплицирала на два прпјекта у
пквиру ппзива АДРИОН, кпји
имају за циљ унапређеое
туристишке ппнуде /садржаја
(улагаое у инфраструктуру и
набавка ИТ ппреме).
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СЦ
1/Се
ц
1.3.

СЦ
1/Се
ц
1.3.
СЦ
1/Се
ц
1.3.

1.3.2.2. Изградоа туристишких
пунктпва на прилазима граду

1.3.2.4. Изградоа затвпренпг
плимпијскпг базена (2017)

1.3.2.5. Уређеое аутп-камппва

250.000

50.000

10.000.000

150.000

5.000.000

50.000

СЦ
1/Се
ц
1.3.

1.3.2.6. Ппдрщка изградои екп и
етнп кпмплекса

500.000

20.000

СЦ
1/Се
ц
1.4.

1.4.1.2. пбуке у пбласти ИТ за
кприщтеое напредних
технплпгија у сврху креираоа
нпвих радних мјеста

300.000

15.000

2018-2020.

Одјељеое за прпстпрнп
уређеое, ТО

У тпку 2018 гпдине није билп
кпнкретних активнпсти у
реализацији пве инвестиције.
Изузев ппдрщке у реализацији
туристишкпг пункта у приватнпм
ппсједу, власнищтвп „Газдинствп
Шищић“.

2017-2020.

ЗП“Хидрпелектране на
Требищоици“

Градоа је заппшета у 2017, а
пдвијала се пдвијала тпкпм
2018.гпдине. У тпку 2019.гпдине се
пшекује заврщетак радпва.

2018-2020.

135.000

Одјељеое за прпстпрнп
уређеое

2018-2020.

Одјељеое за прпстпрнп
уређеое, ТО

2018-2019.

Агенција за МСП

У тпку 2018.гпдине није билп
активнпсти на реализацији пве
инвестиције.

Идеја је да се ппмпгне
инвеститприма кпји су већ
улпжили у изградоу етнп села. У
тпку 2017.гпдине је билп
активнпсти на пвпм прпјекту, у
тпку 2018.није.
Агенција за МСП је у 2018.
гпдини, кап партнер аплицирала
са два прпјекта, на ппзив
INTERREG IPA CRO-BiH-MNE, у
пквиру кпјег су планиране
активнпсти за набавку
најсавременије ИТ ппреме, у
сврху мпдернизације Ппслпвнпг
инкубатпра и прпвпђеоа пбука
за физишка лица и ппслпвне
субјекте/предузетнике.
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СЦ
1/Се
ц
1.4.

1.4.1.3. Унапређеое рада
инкубатпра

СЦ
1/Се
ц
1.4.

1.4.2.2. Усппстављаое Фпрума
предузетника

СЦ
1/Се
ц
1.4.

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

Агенција за МСП

Агенција за МСП, Нису
пптребна средства

Агенција за МСП је у 2018.
гпдини, кап партнер аплицирала
са два прпјекта, на ппзив
INTERREG IPA CRO-BiH-MNE, у
пквиру кпјег су планиране
активнпсти за набавку
најсавременије ИТ ппреме, у
сврху мпдернизације Ппслпвнпг
инкубатпра и прпвпђеоа пбука
за физишка лица и ппслпвне
субјекте/предузетнике.
Није билп активнпсти у пвпј
пбласти.

У креираоу уписне пплитике за
сваку гпдину ушествују Град
Требиое, Привредна кпмпра, Завпд
за заппщљаваое, щкпле,
привредници. Кпнтинуиран прпцес
кпји се прпвпди сваке гпдине.
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2
Престижан квалитет живпта , уз виспку спцијалну псјетљивпст и виши квалитет пбразпваоа
Студије и прпјекти
Брпј

Назив

Укупан
изнпс у
КМ

СЦ
2/Се
ц 2.1

2.1.1.1. Изградоа система
впдпснабдијеваоа

СЦ
2/Се
ц 2.1

2.1.1.2. Санација впдпвпдне
мреже

1.250.000

СЦ
2/Се
ц 2.1

2.1.1.4. Рекпнструкција
градске јавне расвјете - ЛЕД

1.010.000

СЦ
2/Се
ц 2.1

2.1.2.1. Унапређеое
сапбраћајне инфраструктуре

Извпр финансираоа у
КМ
Буџет
Остали

3.600.000

460.145

300.000

Перипд
реализа
ције

2.000.000

20182020.

210.000

20182027.

20172020.

20172027.

Стаое прпјекта
Нпсилац активнпсти/ Опис

Одјељеое за прпстпрнп
уређеое/
Прпјекат кпји се реализује у
сарадои са Владпм РС пд
2011.гпдине.

ЈП“Впдпвпд“Требиое

Одјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве

Одјељеое за прпстпрнп
уређеое, ЈП“Путеви РС“,
пстали/ радпви се извпде на
рекпнструкцији , изградои и
санацији градских улица и
лпкалних путева

У тпку 2018 гпдине,
реализпван је један угпвпр
„Рекпнструкција и изградоа
система за впдпснабдијеваое
насеља на деснпј пбали
Требищоице“ и ппшелп се са
реализацпијпм угпвпра
„Рехабилитација ППОВ
Требиое“
Текуће, инвестиципнп
пдржаваое у циљу ппправки
мреже и смаоеоа губитака.
Извпди и финансира
ЈП"Впдпвпд" Требиое
У тпку 2018.гпдине
замијеоенп је 969 свјетиљки
на прпстпру града.
Циљ рекпнструкције је да се
рекпнструище расвјета са
циљем пствареоа ущтеда у
пптрпщои и смаоеоа
емисије СО2.
У тпку 2018.гпдине
рекпнструисане су улице и
путеви на 14 лпкалилтета. Укупна
вриједнпст изведених радпва
изнпси:300.000 КМ
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СЦ
2/Се
ц 2.1
СЦ
2/Се
ц 2.1

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

СЦ
2/Се
ц 2.1

2.1.3.3. Изградоа "Палате
правде“

СЦ
2/Се
ц 2.1

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

СЦ
2/Се
ц 2.2

СЦ
2/Се
ц 2.2

СЦ
2/Се
ц 2.2

2.2.1.1. Унапређеое
инфраструктуре у
предщкплскпм пбразпваоу

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

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

30.000

5.000

20182019.

Одјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве

250.000

20172018.

Одјељеое за ппщту управу

2.000.000

20172018.

Одјељеое за прпстпрнп
уређеое

1.940.000

Усппстављени и функципнищу
нпве услуге(е-Патрпла, еСмртпвница)
У тпку 2018.гпдине изведени су
активнпсти на набавци ппреме и
инсталисаоу видеп-надзпра кпји
су угпвпрени крајем 2017.гпдине
Изградоа Палате правде је у
заврщнпј фази.
Редпвна активнпст кпја је
прпвпђена тпкпм цијеле гпдине

6.000

800.000

80.000

50.000

2018.

20182020.

160.000

40.000

25.000

40.000

25.000

2018.

2018.

Одјељеое за стамбенпкпмуналне ппслпве

Одјељ.за друщтвене
дјел./Одјељ.за прпстпрнп
уређеое

У тпку 2018.гпдине у МЗ Гприца
изграђен је Дјешији вртић
„Србија“, средствима дпнације
Владе Републике Србије. Ушещће
Града Требиоа сппственим
средствима у пвпм прпјекту у
2018.гпд је изнпсилп 160.000,00
КМ ( дпзвпле, таксе,итд.)

Одјељ.за друщтвене дјел./ЛЕР

У тпку 2018., рекпнструисана је
сппртска двпрана у ОШ Свети
Василије Острпщки. Средства за
радпве су пбезбијеђена на
сљедећи нашин: 50% из бучета
Града, 50% дпнација Владе
Бугарске

Одјељ.за друщтвене
дјел./Одјељеое за прпстпрнп
уређеое

У тпку 2018.гпдине , изведени су
радпви на уређеоу щкплскпг
двприщта испред ОШ ЈЈ Змај.
Изграђен је пградни зид.
Вриједнпст изведених радпва је
50.000 КМ
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СЦ
2/Се
ц 2.2

2.2.1.6. Рекпнструкција
пбјеката средоих щкпла и
ппбпљщаое безбједнпсти
ушеника и импвине

СЦ
2/Се
ц 2.2

2.2.1.7. Мјера: Стипендираое
ушеника дефицитарних
занимаоа и студената

СЦ
2/Се
ц 2.2

2.2.2.3. Мјера:
Суфинансираое сезпнскпг,
прпбнпг и вплпнтерскпг рада

200.000

750.000

250.000

284.000

114.000

50.000

160.000

Одјељ.за друщтвене
дјел./Одјељеое за прпстпрнп
уређеое

Изврщена санација зграде
средоих щкпла
(фасада,прпзпри,итд.) у укупнпм
изнпсу пд 444.000,00 КМ

20182027

Одјељ.за друщтвене
дјелатнпсти

У јуну 2018.гпдине Град
Требиое расписап Јавни ппзив за
стипендираое студената кпји ће
щкплске 2018/19 гпдине уписати
факултете кпји су пдређени кап
дефицитарна занимаоа. Пп
јавнпм ппзиву је пдпбренп
укупнп 114.000,00 КМ, пд тпга је
у 2018. гпдини (три рате) за
студенте дефицитарних
занимаоа издвпјенп 34.200,00
КМ.

2018-

Одјељеое за друщтвене
дјелатнпсти/ Мјера усмјерена
према заппщљаваоу младих и
теже заппщљивих категприја

2018

СЦ
2/Се
ц 2.2

2.2.2.3. Мјера:
Суфинансираое сезпнскпг,
прпбнпг и вплпнтерскпг рада

Одјељеое за привреду

СЦ
2/Се
ц 2.2

2.2.2.3. Мјера:
Суфинансираое сезпнскпг,
прпбнпг и вплпнтерскпг рада

Одјељеое за привреду

Јавни ппзив незаппсленим
лицима за кприщтеое средства
пп Прпграму ппдрщке
сампзаппщљаваоа у
2017.гпдини и 2018.гпдини
Пп пвпм ппзиву, у тпку
2018.гпдине заппслена су 92
лица. Укупан изнпс субвенције:
575.689 КМ. Заппслана су 92
лица.
Јавни ппзив ппслпдавцима шије
је сједищте у Требиоу за
кприщћеое средстава пп
Прпграму ппдрщке
заппщљаваоа дјеце ппгинулих
бпраца, РВИ пд I дп VII категприје
и оихпве дјеце и демпбилисаних
бпраца ВРС и оихпве дјеце у
2017.гпдини и 2018.гпдини .
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СЦ
2/Се
ц 2.2

2.2.2.3. Мјера:
Суфинансираое сезпнскпг,
прпбнпг и вплпнтерскпг рада

Одјељеое за привреду/ ЗЗЗ,
филијала Требиое

СЦ
2/Се
ц 2.2

2.2.2.3. Мјера:
Суфинансираое сезпнскпг,
прпбнпг и вплпнтерскпг рада

Одјељеое за привреду

СЦ
2/Се
ц 2.2

2.2.2.4. Изградоа и
надпградоа, ппремаое
Центра за инфпрмисаое и
пбразпваое

СЦ
2/Се
ц 2.2

2.2.3.1. Истраживашка станица
Згпоевп

1.100.000

1.500.000

50.000

2018-...

10.000

20182027

Укупан изнпс субвенције: 556.633
КМ. Заппсленп је 77 пспба .
Јавни ппзив ппслпдавцима шије
је сједищте у Требиоу за
кприщћеое финансијских
средства кпје пбезбјеђује Град
Требиое (субвенција) ради
пбезбјеђеоа услпва за
пбављаое приправнишкпг стажа
пспбама са виспкпм и вищпм
струшнпм спремпм. Укупнп је 101
лице заппсленп крпз пвај
прпграм. Укупан изнпс
субвенције: 711.923КМ
Јавни ппзив угпститељским
пбјектима рагистрпваним за
пбављаое дјелатнпсти пружаоа
смјещтаја, припремаоа хране,
хптелијерства и угпститељства и
туристишким агенцијама за
кприщтеое финансијских
средстава кпја пбезбјеђује Град
Требиое за псппспбљаваое и
прпбни рад пд 4 (шетири) мјесеца
незаппсленим лицима кпја се
налазе на евиденцији Завпда за
заппщљаваое РС - Филијала
Требиое. Три лица су заппслена
.Укупан изнпс субвенције:
4839,50 КМ

Одјељеое за ппщту управу,
Центар за инфпрмисаое
У 2018. гпдини су заппшеле
активнпсти на изради прпјекта
рекпнструкције и санације
щкплскпг пбјекта за пптребе
истраживашке станице.У тпку пве
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гпдине пшекује се ппшетак
извпђеоа радпва.

СЦ
2/Се
ц 2.2

2.2.3.2. Изградоа капацитетa
и умрежаваое за припрему и
имплементацију прпјеката
финансираних из екстерних
извпра
18.000

СЦ
2/Се
ц 2.3

2.3.1.4. Измјещтаое сппмен спбе

СЦ
2/Се
ц 2.3

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

80.000

Нису
пптребна
дпдатна
средства

20182020

6.000

180.000

20182019

Агенција за МСП

Одјељеое за прпстпрнп
уређеое

Одјељ.за друщтвене
дјелатнпсти

„Агенција“ је тпкпм 2018.
гпдине пратила ппзиве за
ппднпщеое прпјектних
приједлпга, кпнтинуиранп
инфпрмисала јавни и
приватни сектпр п истим,
пружала технишку ппдрщку у
изради апликација и активнп
радила на псппспбљаваоу
кадрпва из пбласти
управљаоа прпјектним
циклуспм.
Угпвпрени су и дијелпм
изведени радпви на изградои нп
ве сппмен-спбе бпрцима
ппгинулим у птачбинскпм рату.
Средства је пбезбиједила Влада
РС.
У сарадои са пбразпвним
институцијама Град Требиое је
развип низ мјера кпјима је
унапређена сарадоа и ријещенп
низ прпблема кпји су
евидентирани, па су у тпм
смјеру и дпнесене пдлуке:
- Одлука п расппдјели нпвшаних
средстава за ппмпћ дјеци из
ппдрушних пдјељеоа пснпвних
щкпла „Вук Карачић“ и „Јпван
Јпванпвић Змај“
- Одлука п дпдјели нпвшаних
средстава за ппмпћ ушеницима
пснпвних и средоих щкпла без
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једнпг или пба рпдитеља .
Ппмпћ ушеницима пснпвних и
средоих щкпла за пдлазак на
екскурзију – спискпви из щкпла
Вищедневнп путпваое студената
са ппстигнутим изузетним
успјехпм у тпку студираоа –
јавни ппзив
Стипендије за студенте кпји се
щкплске 2018./2019. Први пут
уписују на факултете
дефицитарних занимаоа

СЦ
2/Се
ц 2.3
СЦ
2/Се
ц 2.3

СЦ
2/Се
ц 2.3

СЦ
2/Се
ц 2.3

2.3.1.7. Израда Стратегије
културе Града Требиое

Одјељеое за друщтвене
дјелатнпсти

2.3.2.1. Мјера: Категпризација
сппртских пбјеката

Одјељеое за друщтвене
дјелатнпсти

2.3.2.2
Уградоа ппреме за дјешија
игралищта
150.000

2.3.2.3. Изградоа и уређеое
сппртских терена

2.000.000

172.000

15.000

34.000

2018-

2018-

Одјељеое за прпстпрнп
уређеое/ Град планира да у
свакпм насељу , гдје ппстпје
мпгућнпсти, изгради и ппреми
игралищта за дјецу

Одјељеое за прпстпрнп
уређеое/ Град планира да у
свакпм насељу , гдје ппстпје
мпгућнпсти, изгради и ппреми
сппртске терене

Није билп активнпсти
Није билп активнпсти

У тпку је изградоа игралищта у
насељу Тини, вриједнпст
угпвпра: 172.000 КМ. Ппред
пвпга, набављена су и мпнтирана
дјешија игралищта у градскпм
парку и кпд зграда у Гприци
(30.000 КМ, средства су
пбезбијеђена из гранта крпз
прпјекат РеЛОаД-УНДП))
Сппртски терен у насељу
Лпжипна, вриједнпст угпвпра:
15.000 КМ
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СЦ
2/Се
ц 2.4

СЦ
2/Се
ц 2.4

СЦ
2/Се
ц 2.4

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

2.4.1.2. Опремаое
здравствених устанпва (4Д
ултразвушни апарат,
аутпмпбили за превпз
пацијената, ппрема за
физикалну и стпматплпщку
службу
2.4.2.1. Евалуација претхпдне
и израда нпве Стратегије
развпја спцијалне защтите

30.000

Дпм здравља и УГ

У дпму здравља, у склппу
редпвних активнпсти пбављенп
је :
Пп прпграаму редпвне
превенције и кпнтрпле
незаразних бплести укупнп
14.400 прегледа: стпматплпщка
служба је пбавила 259
систематских прегледа дјеце
предщкплскпг узраста;
прпгфилактишке мјере: 568 и
превентивне услуге кпд 3631
лица. Систематски прегледи
дјеце при упису у псн.щкплу: 122;
сист.кпд предщкплскпг узраста:
501 дијете и сист.прегледи дјеце
у пснпвиним щкплама: 685
прегледа.
у Удружеоа грађана кпја су
прпщла јавни кпнкурс из пбласти
здравственп инвалидске защтите
за 2018.гпдину су врщила
едукацију и семинаре за свпје
шланпве. У пву намјену је
утрпщенп 30.000 КМ из бучета.
Набављенп је впзилп за превпз
пацијената. Вриједнпст : 11.700
КМ

11.700

20.000

20.000

Бплница Требиое

2018.

Одје.за друщтвене дјелатнпсти
и Центар за спцијални рад

Извјещтај п евалуацији
претхпдне Стратегије спцијалне
защтите је разматран и усвпјен
на сједници Скупщтине Града
Требиоа. Усвпјена је нпва
Стратегија развпја спцијалне

14

2.4.2.2. Унапређеое
евиденција, кппрдинације и
критеријума дпдјеле
спцијалне ппмпћи

СЦ
2/Се
ц 2.4

СЦ
2/Се
ц 2.4

Нису
пптребна
средства

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

Нису
пптребна
средства

Одјељеое за друщтвене
дјелатнпсти

защтите за перипд 2018-2023.
гпдине .
Кап унапређеое евиденције и
кппрдинације са актерима
спцијалне защтите Град
Требиое је и у 2018.гпдини
наставип, и развип низ мјера из
пве пбласти, кап щтп су :
- Одлука п услпвима, нашину и
висини нпвшане ппмпћи за
нпвпрпђенп дијете у 2018.гпдини
- Одлука п пствариваоу права на
дпдјелу нпвшаних средстава за
незаппслене мајке ппрпдиље
- Одлука п дпдјели ппдстицајних
средстава за склапаое брака за
лица старија пд 38 гпдина
- Одлука п расппдјели нпвшаних
средстава за суфинансираое
трпщкпва вантјелесне пплпдое.
Није билп актвнпсти

Одјељеое за прпстпрнп
уређеое
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3
Енергетски знатнп ефикаснија, чистија и заштићенија средина
Прпјекти
Брпј

Назив

Укупан
изнпс у
КМ

Извпр финансираоа у
КМ
Буџет

Перипд
реализа
ције

ппис
надлежан

Остали

НВО ЦОРИЕ из Требиоа је
ппкренула петицију за
прпглащеое наведенпг
ппдрушја защтићеним
прпстпрпм, пднпснп
Наципналним паркпм. У току
СЦ
3/Се
ц 3.1

СЦ
3/Се
ц 3.1

СЦ
3/Се
ц 3.1

3.1.1.1. Припрема и
прпвпђеое прпцедуре за
усппстављаое Орјена 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

20182020

200.000

130.000

60.000

20182020.

10.000

4.000

16.000

20182020

НВО, Одјељеое за стамбенпкпмуналне ппслпве

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
заътиту културнп истпријскпг
и прирпднпг насљеђа РС и
Спелеплпщким друщтвпм
"Требиое")

реализација пројекта. Носилац
актуелних активности је
Завод. Прикупљају се
теренски подаци, а завршетак
ових активности планиран за
другу половину текуће
године. Након тога слиједи
израда Студије и провђење
процедуре за успостављање
Орјена као заштићеног
подручја

Није билп активнпсти

Није билп активн псти

16

Није билп активнпсти

СЦ
3/Се
ц 3.1

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

30.000

СЦ
3/Се
ц 3.1

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

90.000

СЦ
3/Се
ц 3.1

3.1.2.1. Мјера: Фпрмираое
Савјета за урбанизам,
архитектуру и живптну
средину

Нису
пптребна
средства

СЦ
3/Се
ц 3.1

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

140.000

2.000

30.000

140.000

8.000

20182020

20182020

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

Пптребнп укљушити Завпд за
защтиту културнп-истпријскпг и
прирпднпг насљеђа Републике
Српске с пбзирпм да је надлежан
за защтиту, пшуваое и
евидентираое културних,
истпријских и прирпдних
сппменика на шитавпј теритприји
Републике Српске. Пптребнп, у
сарадои са ММУ Музеј
Херцегпвине, пбићи, истражити
и ппписати све лпкалитете у
циљу бпље валпризације.
Одјељеое за прпстпрнп уређеое

У тпку је израда три елабрата, у
циљу прикупљаоа неппхпдне
дпкументације за прпглащеое
защтићених прирпдних дпбара ,
и тп: Трг платана (16 платана у
центру града), и Кпщћела Светпг
Василија у Мркпоићима и Паркщума Црквина.

Одјељеое за прпстпрнп уређеое

У тпку

Није билп активнпсти

2018
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СЦ
3/Се
ц 3.1

3.1.2.4. Ревитализација Старпг
града

СЦ
3/Се
ц 3.2

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

2.500.000

60.000

20172023

200.000

4.000

16.000

20182020

Одјељеое за ппстпрнп уређеое

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

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.)
СЦ
3/Се
ц 3.2

20182020

90.000

СЦ
3/Се
ц 3.2

3.2.1.5. Ппвећаое енергетске
ефикаснпсти јавних
здравствених пбјеката

560.000

280.000

СЦ

3.2.1.6. Увпђеое енергетскпг

30.000

10.000

280.000

Одјељеое за стамбенпкпмуналне ппслпве/ АД
Кпмуналнп/ ЈУ Екплпгија и
безбиједнпст

Бплница Требиое
2018-

ЛЕР

Активнпсти у тпку. У тпку
2018.гпд угпвпрени су и дијелпм
изведени радпви у изнпсу пд
200.000 КМ

Није билп активнпсти

Комунално предузеће
реализовало је активности на
тему управљања отпадом.
Организована су едукативна
предавања на тему
управљања отпадом у
основним школама. За
најмлађи узраст у сарадњи са
позориштем „Мале ствари“
организовано је више
представа под називом „Та
рециклажа није гњаважа“. На
овај начин програм едукције о
значају одлагања отпада на
правилан начин обухваћено је
око 2500 дјеце.
У јуну 2018. је пдржана
Кпнференција ппд називпм:
„Климатске прпмјене: ризици и
заједнишкп дјелпваое у регипну“
кпја је пкупила еминентне
струшоаке регипна из пве
пбласти.
У тпку је фаза 2 , радпви
угпвпрени и пшекује се наставак
извпђеоа. Вриједнпст угпвпра:
560.000 КМ
Није билп активнпсти.
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3/Се
ц 3.2

СЦ
3/Се
ц 3.2

СЦ
3/Се
ц 3.2

2020

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

300.000

20182020

250.000

2018-...

Одјељеое за стамбенпкпмуналне ппслпве

2018-...

Одјељеое за стамбенпкпмуналне ппслпве

ЛЕР

3.2.2.2. Унапређеое система
управљаоа шврстим птпадпм
(прпщиреое деппније)
СЦ
3/Се
ц 3.2

СЦ
3/Се
ц 3.2
СЦ
3/Се
ц 3.2
СЦ
3/Се
ц 3.2

1.500.000

3.2.2.3. Изградоа
рециклажнпг ппгпна
(изградоа спртирнице, Папир
лига - едукација, прикупљаое
и рециклажа папира)
3.2.3.1. Изградоа нпвпг
прешисташа впде (Вплујац,
Нпвп Требиое, Град Сунца)
3.2.3.2. Рекпнструкција
ппстпјећег прешисташа

0

Одјељеое за стамбенпкпмуналне ппслпве

5.000.000

У тпку прптекле гпдине , Служба
за ЛЕр је ушествпвала у припреми
или ппмагала у припреми вище
апликација за пптребе пријаве на
кпнкурсе расписане пд
разлишитих фпндпва у земљи и
инпстранству , пва мјера се
прпвпди у кпнтинуитету.
Спрпведена активнпст
награђиваоа најљепще уређенпг
балкпна и двприщта. Активнпст
финансирала Туристишка
прганизација Требиое и
АД“Кпмуналнп“.
у тпку 2018.гпдине град Требиое
је ушествпвапу прпјекат
„управљаое шврстим птпадпм у
БиХ“. У тпку је заврщна фаза у
изради Студе за управљаое
шврстим птпадпм. Прпјекат
финансира щведска развпјна
агенција СИДА и реализује се у
сарадои са Министарствпм за
прпстпрнп уређеое РС.
Активнпсти на пвпм прпјекту су
привременп заустављене дпк се
не усвпји кпнашна верзија Студије
за управљаое шврстим птпадпм .
Није биллп активнпсти

4.900.000

3600000

50.000

1.600.000

2018-...

2.000.000

2018

Одјељеое за прпстпрнп уређеое

Одјељеое за прпстпрнп уређеое

Радпви у тпку. Извпђаш:
ЈВ“Фајфер-Карканиас“.
Вриједнпст угпвпра 1.810.000
евра
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СЦ
3/Се
ц 3.2
СЦ
3/Се
ц 3.2

3.2.3.3. Уређеое и защтита
прирпднпг тпка ријеке
Требищоице
3.2.3.4. Уређеое малпг канала
(Ћатпвића крак)

СЦ
3/Се
ц 3.3

3.3.1.1. Израда Прпцјене
угрпженпсти пд елементарне
неппгпде и друге несреће
Града Требиоа (прпцјена
ризика и израда аперативних
планпва)

СЦ
3/Се
ц 3.3

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

СЦ
3/Се
ц 3.3

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

1.500.000

300.000

2018-...

2.700.000

2.000.000

2018

ЗП“Хидрпелектране на
Требищоици“
ЗДП“Хидрпелектране на
Требищоици“

20.000

2018

Одјељеое за ппщту управу и
ЈУ“Екплпгија и безбиједнпст“

60.000

20.000

20182020

Одјељеое за ппщту управу и
ЈУ“Екплпгија и безбиједнпст“

15.000

7.000

20182020

Одјељеое за ппщту управу и
ЈУ“Екплпгија и безбиједнпст“

20.000

Редпван активнпст кпја се пдвија
пп плану предузећа.
Радпви су у тпку.

Израђен дпкумент - Прпцјена
угрпженпсти пд елементарне
неппгпде и друге несреће Града
Требиоа, кпји је усвпјен на
Скупщтини. Тп је пплазни и базни
дпкумент Плана защтите и
спасаваоа.
Ушещће на фпруму п ИПА
прекпгранишнпј сарадои у
Плужинама, гдје су
представљане идеје и тражени
пптенцијални партнери за будуће
прпјекте.
Служба за ЛЕР је ушествпвала у
припреми прпјекта прекпгрнишне
сарадое ,ИПА 2 ХР-ЦГ-БХ, а тема
је защтита пд ппжара и ппплава
на прпстпру Херцег НпвиКпнавле- Равнп- Требиое,
ппдизаое капацитета и набавка
ппреме.
- Спрпведена је едукација дјеце
пснпвних и средоих щкпла п
прптивппжарнпј защтити. Такпђе
реализпвана је пбука 70
вплпнтера цивилне защтите (у
сарадои са мјесним
заједницама) п гащеоу ппжара
на птвпренпм прпстпру.
-Ппвпдпм Међунарпднпг дана
цивилне защтите , пдржана је
заједнишка вјежба субјеката

20

защтите и спасаваоа ппд
називпм „Требиое 2018“. У тпку
вјежбе ппказане су мпгућнпсти
спащаваоа унесрећених лица из
ппжара , евакуације са вищих
спратпва пбјекта у ппжару ,
спащаваое
угрпжених
из
путнишкпг
впзила
ппмпћу
специјалнпг развалнпг алата кап
и гащеое ппжара на птвпренпм и
унутар пбјекта.
-У мјесецу јулу и септембру
пдржнп
је
пплагаое
за
управљаое шамцем за пкп 80
кандидата, у сарадои са Лушкпм
капетанијпм из Дистрикта Бршкп,
какп би се псигурап вищи нивп
приправнпсти на защтити и
спасаваоу људи и материјалних
дпбара пд ппплава.
-Тпкпм фебруара и марта 2018.
гпдине Јавна устанпва“Екплпгија
и безбједнпст“ је у сарадои са
деминерским
„А“
тимпм
Републишке управе за цивилну
защтиту, спрпвела едукативну
презентацију п ппаснпстима пд
мина и неексплпдираних убпјних
средстава за ушенике пснпвних и
средоих щкпла на ппдрушју
града. Ушеницима је указанп на
ппаснпст
пд
минскпексплпзивних
средстава
и
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ппсљедица кпје мпгу да настану
усљед оихпвпг активираоа и
едукпвани су п ппступаоу у
слушају да упше неку експлпзивну
направу.

СЦ
3/Се
ц 3.3
СЦ
3/Се
ц 3.3

3.3.1.4. Мјере: Антиерпзивна
защтита и ппщумљаваое
3.3.2.1. Изградоа Ватрпгаснпг
дпма

370000

370.000

2018-

Центар за газдпваое крщем

Редпвне активнпсти Центра за
газдпваое крщем

Одјељеое за прпстпрнп уређеое

Реализпвани радпви , у складу са
угпвпрпм.

Одјељеое за ппщту управу /

СЦ
3/Се
ц 3.3

3.3.2.2. ппремаое и пбука
специјалистишких јединица
ЦЗ

СЦ
3/Се
ц 3.3

1.2.1.3. Изградоа система за
навпдоаваое Петрпвпг и
Требиоскпг ппља

СЦ
3/Се
ц 3.3

1.2.1.4. Изградоа система
навпдоаваоа Љубпмирскпг
ппља, Врппља и Мпска и
псталих села

90.000

5.600.000

20182020

30.000

1.055.000

4.545.000

1.100.000

300.000

20182020

20182020

Финансираое набавке ппреме
за јединице цивилне защтите
и пптребну едукацију оених
шланпва.
Влада РС и Град/ Пптписан
угпвпр са извпђашем.
Реализација је ппшела.
пдјељеое за прпстпрнп
уређеое
Одјељеое за привреду

Радпви највећим дијелпм
изведени у тпку 2018.
Заврщетак се пшекује у 2019.

Припремљена прпјектна
дпкументација, рад на
пбезбјеђеоу средстава

ОБРАЂИВАЧ:

ПРЕДЛАГАЧ:

Кппрдинаципни тим за праћеое реализације

Градпнашелник

"Стратегије развпја града Требиоа 2018-2027", за 2018. гпдину

__________________
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Миркп Ћурић
1. Натаща Тушић

______________________

2. Бпјан Чвпрп

______________________

3. Велибпр Бпдирпга

______________________

4. Стпјанка Мисита

______________________

5. Зпран Милпщевић

______________________

6. Маркп Рикалп

______________________

7. Ненад Милићевић

______________________

8. Синища Тарана

______________________

9. Дражен Бпщкпвић

______________________

10. Маркп Радић

______________________

11. Веселин Дутина

_____________________
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