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1. УВОД

Имајући у виду да Град Требиње (у даљем тексту Град) тренутно нема средњорочни
План инфраструктурног развоја, неопходно је било приступити изради Плана капиталних
инвестиција Града како би се препознали капитални пројекти од изузетне важности за локалну
заједницу.
С обзиром да Град интезивно ради на активностима унапређења пословног окружења у
складу са захтјевима и критеријумима „БФЦ стандарда који доказује повољан пословни
амбијент", а како је један од елиминационих критеријума посједовање Плана капиталних
инвестиција који ће бити развијен уз учешће јавног и приватног сектора, Градоначелник је на
основу Одлуке скупштине Града о приступању процесу израде средњорочног плана капиталних
инвестиција за период од 2017. до 2022. године( СЛ.Гл.града Тербиње број 2/16 и 2/17)
именовао координациони тим за израду истог ,Рјешење број 11-111-1-3/17, 21.3.2017.).
Придржавајући се Смјерница за израду средњорочног Плана капиталних инвестиција и
Одлуке о критеријумима за бодовање и рангирање капиталних пројеката( СЛ.гл.Града Требиња
3/16, 25.3.2016.) , именовани координациони тим је анализирао све пристигле пројекте на
основу предходно расписаног јавног позива за кандидовање капиталних пројеката у циљу
израде средњорочног плана капиталних инвестиција за период од 2017. до 2022. године.
Капиталним инвестицијама у смислу овога Плана сматрају се инвестиције чија је вриједност
већа од 50.000,00 КМ, као и инвестиције у опрему чији је вијек трајања дужи од 10 година.
Овај докумет је сачинио Координациони тим у сарадњи са службом за локални,
економски развој и инвестиције и Одјељењем за финансије. У средњорочном плану
инвестиције су подијељене у категорије, и за сваку инвестицију је јасно видљива структура
финансирања . План одражава визију развоја Града Требиња у периоду 2017-2022.
Средства за реализацију инвестиција ће се обезбиједити из четири извора, и то :
редовна средства буџета Града, кредитна средства, донације-грантови и остало ( средства
јавних предузећа).
Укупна средства која су потербна за реализацију инвестиција из Плана су процијењена
на 138.211.620 КМ.
2. ПРИВРЕДА
Привреда града Требиња највећим дијелом се ослања на електро-енергетски сектор и
једним дијелом на прерађивачки сектор, а према важећој „Стратегији развоја града Требиња
2009-2017“ даје се предност интензивном развоју пољопривредно-прехрамбене производње и
развоју туристичке понуде и предузетништву у туризму, пошто за ове двије гране имамо
значајне компаративне предности у односу на друга мјеста и недовољно искориштене
потенцијале.
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У циљу унапређења привредног развоја и привлачења значајнијих инвестиција, главни
фокус у ПКИ представљају приједлози пројеката који се односе на унапређење инфраструктуре
у индустријској зони Волујац и Новом Требињу.
Такође, веома битан аспект у оквиру мјера за развој пољопривредне производње
представљају пројекти изградње пратећих објеката за потребе пољопривредних произвођача
(хладњаче, откупне станице итд), рјешавање натапних система, рјешавање асфалтирања
путева, развој еко и етно потенцијала. Пројекцију потреба за наведеним типом овјеката као и
саму набавку, инсталирање и управљање истим вршио би Аграрни фонд Града Требиња, као
главни покретач активности развоја пољопривредене дјелатности. Аграрни фонд ће кроз своје
активности и дјеловање обезбиједити средства за реализацију ове инвестиције, која су
процијењена на 500.000 КМ.
Опредјељење градске управе је да у наредном периоду интензивно развија пословну
зону Волујац, како би се створиле претпоставке за изградњу пословних објеката. У овом
моменту пословна зона Волујац није квалитетно опремљена неопходном инфраструктуром,
што је основни предуслов за изградњу пословних објеката. Средства која су планирана за
изградњу водоводне мреже, мреже за санитарну воду као саобраћајница у ПЗ Волујац и
саобраћајнице у новоформираној пословној зони Бaњевци у укупном износу од 1.800.000 КМ.
Туризам је једна од стратешких области коју посебно издвајамо и желимо развијати ,
јер је у експанзији и сматрамо да потенцијали које имамо тек треба да се развијају и
искористе.
Реконструкција Старог града: овим пројектом је предвиђена свеобухватна и комплетна
реконструкција Старог града. Сматрамо да су туристички потенцијали овог простора
недовољно развијени, тако да је почетком 2017.године формирана Комисију која има задатак
да предложи Идејно рјешење ревитализације Старог Града. Планиране су активности на
поплочавању свих пјешачких стаза и тргова, реконструкција инсталација, уређење фасада ,
кровова, санација објеката...
Претпоставка је да се све побројане активности неће моћи урадити средствима која су
планирана у овом Плану, већ ће се средства обезбиједити из различитих извора. Неке
могућности су апликације ка фондовима и тражење донатора , затим учешће заинтересованих
грађана, јавне предузећа ће такође дати своје учешће кроз реконструкцију инсталација.
Реконструкција објекта –Херцеговачка кућа. Ово је пројекат који је већ успјешно
реализован и већ доприноси промицији туристичик и пољпопривредних потенцијала Града.
Реконструкција и изградња градске тржнице: идеја нам је да се објекат на Тргу
слободе коначно доведе у функцију и намјену која му припада, тако да је планирано да се
објекат прикључи на канализациону мрежу, да се комплетно реконструише приземље и да се
догради спрат, на потезу између двије куле. Пројекат реконструкције и надоградње је
припремљен, а вриједност инвестиције је процијењена на 480.000 КМ. Реконструкција и
надоградња објекта је предвиђена Регулационим планом.
Подршка изградњи еко и етно комплекса: овде су планирана средства која би се
утрошила на изградњу потребне инфраструктуре нка еко и етно комплексима, који су већ у
4|20

фази изградње или су изграђени. На овај начин се даје подршка газдинствима и домаћинима
који су инвестирали или инвестирају у конкретан пројекат који доноси нова запошљавања и
помаже у промоцији Града.
Укрупњавање пољопривредних површина је обиман и сложен посао који је неопходно
обавити у планском периоду као би се створиле могућности за организвано и озбиљније
бављење пољопривредном производњом .
Изградња туристичких пунктова уз прилазне путеве граду: овим пројектом је
предвиђена изградња одморишта-видиковаца на прилазима граду на мјестима гдје то
дозвољавају природно-технички услови.
Изградњом пословних простора у затвореном пливачком комплексу је планирано са
заинтересованим инвеститорима омогућити да се употпуне садржаји и омогући додатни
приход Граду и запошљавање одређеног броја радника.
Изградња Варош чаршије је највећи пројекат који ће се финансирати средствима
инвеститора, а Град планира да у планском периоду издвоји 500.000 КМ, за изградњу
инфраструктуре.
Кориштење потенцијала билећког језера – је свакако пројекат који имаозбиљан
потенцијал и чијом ће се реализацијом квалитет туристичке понуде подићи на виши ниво.
Укупна издвајања у развој привреде су планирана у износу од 9.230.000 КМ.

3. ИНФРАСТРУКТУРА
Квалитетна инфраструктура је основни предуслов за развој привреде као и боље услове
живота у Граду. Комисија је мишљења да је потребно издвојити највише средстава у
квалитетно рјешпање инфраструктурних проблема . У склопу ове области обухваћени су
провјекти саобраћајне инфраструктуре, водоснабдијевања и одводње отпадних вода,
уређење водотока ,као и јавна расвјета. У ову област су предвиђена укупна улагања у иизносу
од 78.437.620 КМ, кроз реализацију 54 пројекта.
Пут Дражин До-Град Сунца: У овој години се изводе радови у вриједности од 700.000 КМ и
биће изведени на реконструкцији и изградњи пута, тротоара, бициклистичке стазе, водоводне
мреже, система техничке воде и јавне расвјете.
НаводњавањеТребињског поља обухвата површину од преко 1000 ха-до сада је потписан
Уговор о извођењу радова вриједности 5.600.000,00 КМ и обухвата изградну Пумпних станица
„Мокро поље“ и „Засад поље“, цјевовода дужине око 9500 м те резервоар „Ободина“ В=200
м2.
У току је тендер за II фазу извођења радова, који обухвата: наставак изградње главног
дистрибутивног цјевовода, дужине 5429 м, затим изградну секундарне мреже дузине око 25
062 м, доградња изграђеног система у Мокром пољу са резервоаром у Кременом долу, те дио
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за Зубачки плато, како би се систем завршио и пустио у употребу и створили услови за ширење
система на комплетном зубачком платоу.
Процијењена вриједност II фазе је цца 3.000.000,00 КМ.
Водоснабдевање –ДЕСНА ОБАЛА-компонента 2
Општина Требиње је припремила Пројектни план под називом „Реконструкција и
доградња система водоснабдијевања и канализације у општини Требиње“ у августу
2012.године. Пројектни план је одобрен од стране Министарства финансија Републике Српске
и ЕИБ, и званично усвојен 22.11.2012.године. Пројектном плану из 2012.године, укупан износ
Пројекта је 6.128.000 ЕУР, при чему су нове инвестиције 5.601.000 ЕУР
Осим урађене пројектне документације за све предложене подпројекте и завршене 1
компоненте , важно је напоменути да је урађена и студија изводљивости за развој водовода и
канализације која је завршена у јулу 2014. од стране ИПФ
Допуном Пројектног плана у 2017.године, подиже се укупан износ Пројекта на 8.298.000
ЕУР , односно нових инвестиција на 7.770.759 ЕУР.
Радови на компоненти 1 су завршени у периоду од 28.3.2014. до 14.8.2015.године, у
свему према усвојеном Пројектном плану.
Реализација компоненте 2 је започела и подпројекти су на различитим нивоима реализације
Подп Компонента 2.
ројек
ат
1

2

уговорене
вриједности
(ЕУР)

Формирање III висинске зоне у насељима
Хрупјела, Виногради, Подгљивље и II висинске
зоне у насељу Подвори
1.076.741
Ревитализација 1 модернизација ППОВ
1.700.000

статус

радови у току
изабран
понуђач
уговор
треба
бити
потписан 14.08.2017.г-

2.776.741 ЕУР
Укупно

5.431.305 KM

Источна обилазница: Пројекат је од стратешког значаја за Град. Његовом
реализацијом ће се створити услови да се теретни саобраћај у цјелости измјести из центра
Града. У овом моменту , у изради је главни пројекат источне обилазнице, након чега ће се
приступити рјешавању имовинско-правних односа. Планирано је да се инвестиција реализује
дијелом из буџетских и највећим дијелом средствима ЈП“Путеви РС“. Укупна вриједност
инвестиције се процјењује на 24.600.000 КМ. У финансирању ове инвестиције учествоваће и
ЗДП“ХЕТ“, у фази израде главног пројекта и изградњу моста.
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Реконструкција главне улице: пројекат који је дуго година давао лошу слика Града
имао је приоритет приликом Плана реализације капиталних инвестиција Града. Финансиран је
дијелом из буџетских средстава ( 77.000 КМ) и дијелом средствима ЈП“Путеви РС“( 243.000 КМ).
Наставак изградње примарне градске саобраћајнице Гучина - према тунелу: у
протеклом периоду дио ове саобраћајнице је изграђен , овим пројектом је планиран наставак
изградње који ће се , за сада, завршити изградњом кружне раскрснице код пословног објекта
вл.Кораћ, која ће на квалитетан начин саобраћајно ријешити комуникацију између насеља
Полице и Мокри Долови. И за ову инвестицију су обезбијеђена средства дијелом из буџета
Града и већим дијелом из ЈП“Путеви РС“.
Реконструкција градских улица: под овим пројектом се подразумјева реконструкција
улица у градским Мјесним заједницама, у складу са годишњим Планом капиталних улагања, а
према захтјевима градских мјесних заједница (8 МЗ).
Реконструкција пута и изградња тротоара кроз МЗ Петрово Поље: пројектна
документација је изређена у претходном периоду , којом је обухваћена траса саобраћајнице
на потезу од Алексине Међе до насеља Црнач, са пјешачком и бициклистичком стазом.
Реконструкција
локалних и некатегорисаних путева: под овим пројектом се
подразумјева реконструкција путева на територији сеоских Мјесних заједница, у складу са
годишњим Планом капиталних улагања, а према захтјевима мјесних заједница (10 МЗ).
Изградња колектора оборинске канализације- Школски центар-ријека Требишњица,
наставак . Ова инвестиција је започета у претходном периоду . Веома је значајно да се коначно
ријеши прикупљање и одвођење оборинских вода са локалитета Засад поља. Средства су
обезбијеђена у буџету за 2017.годинуИзградња улице Богдана Зимоњића: ово је сабирна улица у насељу Виногради која
годинама није могла бити реконструисана, јер је претходно требало реконструисати
водоводну мрежу. Ове године ће радови на изградњи водоводне мреже бити окончани, тако
да ће се и улица комплетно реконструисати. Средства су обезбијеђена на следећи начин
100.000 КМ из кредита који је већ расположив и 100.000 КМ у оквиру Уговора за изградњу
водовода и канализације Републике Српске-Требиње –компонента 2.
Изградња улице поред Палате правде (С2): улица се такође налази у оквиру РП Засад
поље, постоји главни пројекат , а простире се од ул.Војводе Степе, поред будућег објекта
Палате правде и иде ка западу.
Санација водоводне мреже- Јавно предузеће „Водовод“ Требиње ће у наредом
периоду уз подршку Града вршити замијену дотрајалих цјевовода ( 1.250.000 КМ).
Изградња јавне гараже у оквиру РП Засад поље: пројекат за изградњу јавне гараже је
израђен. Реализацијом пројекта би се проблем паркирања у Граду ријешио. Капацитет гараже
је 500 паркинг мјеста и биће изграђена на простору бивше касарне.
Изградња западне саобраћајнице-спој М6-М20: за ову саобраћајницу се планира да се
пројекат изради у току ове године . Њеном изградњом би се остварила најкраћа веза између
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магистралних путева М6 и М20 која се простире дијелом постојећом трасом пута Дражин ДоДужи и планирано је да се реализује средствима из буџета и ЈП“Путеви РС“.
Изградња водоводне мреже у насељу Богданића до- средства су обезбијеђена у
буџету за 2017.годину. Насеље је настало крајем 90-тих година прошлог вијека. Нема
кавлитетно и стабилно напајање водом.
Реконструкција и доградња мреже техничке воде: планираним средствима се
предвиђа оспособљавање постојеће мреже за техничку воду, као и наставак изградње мреже
,све у циљу квалитетнијег одржавања зелених површина на простору читавог града .
Поплочавање и уређење градских пјешачких зона и тргова: предвиђа реконструкцију
постојећих тротоара и пјешачких зона у градском језгру и поплочавање каменим плочама.
Реконструкција градске јавне расвјете – ЛЕД: Под овом ставком подразумјева се
реконструкција градске јавне расвјете по фазама. У првој фази замијенит ће се застарјеле
свјетиљке у ужем градском језгру, а у наредним годинама ће се наставити фазна замјена ка
приградским и сеоским подручјима. Основни циљ овог пројекта јесте смањење потрошње
електричне енергије увођењем ЛЕД расвјетних тијела и повећавање квалитета јавног
освјетљења. По завршетку овог пројекта очекује се смањење трошкова за утрошену електричну
енергију за 70-75 %, као и смањење трошкова за одржавање система Јавне расвјете.

Компонента 3
Подпројекат Формирање подсистема водоснабдијевања на лијевој обали ријеке Требишњице
3
(ЕУР)
3.1.

Изградња новог транспортног цјевовода од Бране Горица уз
лијеву обалу Требишњице ( веза на ДН 600 мм ) до планираног
резервоара "Полице" дуктил ДН 4006 мм, Л=1447 м
390.560

3.2.

Изградња резервоара „Полице“ на лијевој обали Требишњице
планиране запремине В= 2x2 500м³ кп 325мнм – сада се гради
само И фаза 2 500м³
1.243.464

3.3.

Изградња спојног цјевовода од р.“Полице“ уз леву обалу
Требишњице до рев. Окна код моста ДН 450 мм, дужине Л=915м
и ДН 350мм, Л=790 м.
331.909
Изградња дистрибуционог цјевовода уз спојни цевовод од Р
Полице до Каменог моста

3.3а

ПЕ ДН 110 мм, дужине Л=583м и ПЕ ДН 160 мм, дужине Л=526м

74.024

3.4

Изградња дистрибутивног цјевовода ДН 225 мм, дужине Л=518м од ул. Мића Љубибратића до Опште болнице, ул. Милоша
Црњанслог и ул. Мала
43.335

3.5

Непредвиђени радови

104.165
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2.187.457 ЕУР
Укупно

4.278.666 KM

Очекује се да ће до краја 2017.године бити изабран извођач радова, а радови завршени
почетком 2019.године
Kомпонента 4
Изградња резервоара Око (1. фазе, 2.500 м3, од укупно 2x2.500 м3), изградња потисног
цевовда од резервоара Полице до резервоара Црквине, изградња резервоара Црквине и
реконструкција цевовода 2. висинске зоне. За наведене радове (са непредвиђеним радовима и
трошковима надзора) је према пројектној дкументацији потребно 1.825.371 ЕУР.

Подпрој
екат

Компонента 4

1

Изградња резервоара "Око"

1.1

Изградња 1 фазе резервоара, коморе 2.500 м3, са земљаним
1.406.074
радовима за 2. фазу

1.2

Непредвиђени радови

70.304

Укупно:

1.476.378

(ЕУР)

2

Изградња потисног цевовода од Р Полице до Р Црквине

2.1

Изградња новог потисног цевовода ПЕ ДН 200 мм, дужине 405 м

29.948

2.2

Непредвиђени радови

1.497

Укупно:

31.445

3

Изградња резервоара "Црквине"

3.1

Изградња И фазе резервоара, коморе 250 м3, са земљаним
156.844
радовима за 2. фазу

3.2

Непредвиђени радови

7.842

Укупно:

164.686

4

Реконструкција цевовода IIвисинске зоне

4.1

Замена цевовода ИИ висинске зоне новим цевоводом ПЕ ДН 100
105.153
мм, дужине 230 м и ПЕ ДН 160 мм, дужине 1471 м

9|20

4.2

5

Непредвиђени радови

5.258

Укупно:

110.411

Надзор над извођењем радова у компоненти 4

42.450

1.825.371 ЕУР
Укупно

3.570.426 KM

Изградњом ових објеката би се у потпуности реализовало раздвајање постојећег
водоводног система у два подсистема (на левој и десној обали Требишњице) .Подсистем на
лијевој обали Требишњице би чинили резервоар Полице и транспортни/дистрибуциони
цијевовод који прати лијеву обалу (компонента 3.), и нови објекти за 2. висинску зону - пумпна
станица Полице, потисни цјевовод, резервоар Црквина и нова дистрибуциона мрежа.
Два новоформирана подсистема би била потпуно независна и физички одвојена
вентилима на мјестима гдје дистрибутивни цјевоводи прелазе ријеку Требишњицу, али би
било могуће повезивање, комбиновање и допуњавање у редовним или ванредним
ситуацијама.
Изградњом резервоара Око (Средства за овај пројекат је обезбиједило ЗДП“ХЕТ“)на самом
изворишту и формирањем ова два подсистема :
-Стварају се предуслови за подмирење потреба за водом града и у случају замућења
изворишта Око
-Повећава се оперативна поузданост и функционалност водоводног система;
-Обезбеђује се резервоарски поростор друге висинске зоне, на лијевој обали ријеке
Требишњице и редовно снабдијевање водом виших подручја Полица и Гучине;
-У случају квара у систему или сметњи у водоснабдијевању транспортних и дистрибуционих
цјевовода, омогућиће се двосмјерно водоснабдијевање града и комбиновани рад два
подсистема;
- Стварају се двије висинске зоне на подсистему лијеве обале при чему се висинска зона 1.
проширује тако да покрије велики дио раније зоне 2 у насељу Полице и цијело прииградско
подручје Требиње-Југ (у коме се смањују притисци, а коју су тренутно цца7 бара), чиме се
значајно смањују укупни трошкови дистрибуције воде. Зона2 би створила услове за даљи
развој и проширење ка новим урбаним подручјима, након успјешног завршетка реконструкције
водоводне мреже.
Kомпоненте 5
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Како је Град Требиње у фази планирања изградње обилазнице око Града чија се траса
налази у зони у којој треба да буде главни дистрибуциони цијевовод 2.висинске зоне лијеве
обале.
Нови дистрибуциони цијевовод 2. висинске зоне омогућиће стварање услова за даљи
развој и проширење ка новим урбаним подручјима . Уз будућу обилазницу , планирана је
изградња индустријске и пословне зоне, а изградњом овог цјевовода биће створени услови за
формирање и нове стамбене зоне.
Процијена је да за изградњу новог цијевовода пречника 200 мм, дужине 3 км, треба
планирати 238.475 ЕУР
Kомпоненте 6
Развоју система водоснабдјевања на новопланираном урбанистичком подручју «Град
Сунца» и околним насељима омогући ће изградња цијевовода је од полиетилена, пречника
Д280 и Д355 мм укупне дужине око Л2=3.740 метара , резервоар «Мостаћи» је лоциран у
непосредној близини локалног пута Требиње – Мостаћи корисне запремине В=1.000 м³ (фаза 1
500м3) Дистрибутивни цјевовод од новог резервоара «Мостаћи» у правцу конзумног подручја
до споја на мосту пречника Д280 мм
Процјена је да за изградњу треба планирати 500.000 ЕУР.
Изградња Јавне расвјете-улази у град: Ова ставка подразумјева изградњу тј.
проширење трасе јавне расвјете према улазима у град.

Реконструкција-изградња саобраћајница -веза на обилазницу : овом инвестицијом је
планирана реконструкција и изградња дијела улице Обала Луке Вулкаловића, на потезу код
зграде „Аћимовић“-јужне обилазнице, као и изградња тротоара уз дио магистралног пута М20.
Изградња ул. Нова, Засад поље-наставак : изградњом ове улице и инфраструктуре која
је у њој пројектована, уређује се грађевинско земљиште у насељу Засад поље, самим тим и
стварају услови за изградњу објеката који су планирани. За ову улицу која се налази западно од
ПЦ Бинго,постоји главни пројекат.
Изградња улице С1-нова- наставак: ова улица се налази између аутобуске станице и
ПЦ Бинго и постоји главни пројекат .
Тротоар уз Никшићки пут: Због велике фреквенције дјеце која морају да прелазе пут
како би ишли у школу неопходно би било урадити тротоар са горње стране од школе до
„Мејтефа“, за који постоји пројекат.
Наставак изградње пута за манастир Петра и Павла и ка истраживачкој станици:
постоји пројектна документација којом је предвиђена реконструкција и изградња пута.
Изградња прилазног пута и паркинга- борачких зграда: пројекат предвиђа извођење
радова на околном уређењу испред зграда у којима су настањене породице из борачке
категорије и обухвата радове на изградњи паркинга, прилазних саобраћајница , изградњу
тротоара и уређење зелених површина.
11 | 2 0

Изградња јавне расвјете у градским подручјима Ова ставка подразумјева изградњу
јавне расвјете у градским зонама, у складу са годишњим Планом капиталних инвестиција.

Околно уређење око градске капеле и изградња приступних путева: овим пројектом је
предвиђена комплетна реконструкција раскрснице „код Шишковића“ на начин што ће се
градити трака за лијева скретања на дијелу магистралног пута, затим реконструкција прилазних
путева ка Градској капели, изградња и уређивање простора испред и око капеле, као и израду
пројектне документације и изградњу објекта који би био у служби основне намјене тог
простора. Средства за ову инвестицију су планирана из буџета града и учешће ЈП“Путеви РС“

Инсталисање система за наводњавање је пројекат чијом реализацијом је
планиран наставак радова на изградњи система за наводњавање на свим пољима на
којим постоји потенцијал за развој пољопривредне производње ( Врпоље, Моско,
Величани..). планирано је да се потребна средства обезбједе из донаторских фондова.
Изградња пјешачке и бицклистичке стазе Алексина међа-град: на овом потезу нема
ни пјешачке ни бициклистичке стазе, а свјесни смо да постоји огромна потреба за изграњом.
Планом се предвиђа да се приступи рјешавању овог проблема. Прије саме реализације ,
потребно је измијенити просторно планску документацију, те израдити пројектну
документацију и након тога изградња.
Пут за Убла: главни пројекат за ову саобраћајницу је израђен и предвиђа изградњу
двосмјерне саобраћајнице. Пројекат се може реализовати након изградње водоводне мреже
и рјешавања имовинских односа.
Изградња нових пјешачких зона: овим средствима ће се омогућити изградња и
уређење нових пјешачких зона, као што је нпр. ул.Десанке Маскимовић , кад се изгради
обилазница и створе услови за измјештање саобраћаја из центра града.
Изградња фекалне канализације на подручју Града-изградња канализационе мреже у
већ формираним насељима планирана је у износу од 1.500.000КМ. Процјена је да је за
реконстукцију и проширење мреже за фекалну канализацију потребно обезбиједити укупно
око 4.500.000 КМ.
Асфалтирање пута на Гељову мосту: за ову инвестицију је израђен пројекат и дио
земљаних радова изведен у претходном периоду. Улица се налази у насељу Гучина, изнад
пословног објекта „Мискин“.
Асфалтирање дијела ул.Републике Српске: реконструкција дијела ул.Републике
Српске, на потезу од раскрснице код затвора „Пударица“ до раскрснице код стамбенопословног објекта Леопластик.
Реконструкција моста Иво Андрић: за мост је потребно израдити пројектну
документацију којом ће се прецизно утврдити стање у којем се мост налази, како би се
приступило квалитетној реконструкцији.
Реконструкција раскрснице ка насељу Бањевци има за циљ пројектовање и изградњу
раскрнице на квалитетан и безбједан начин по све учеснике у саобраћају.
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Освјетљење зидина старог града: Под овом ставком подразумјева се изградња
система јавног освјетљења којим ће се освјетлити зидине Старог Града.

Изградња саобраћајнице испод Мостаћа и Засада: улица је предвиђена
Урбанистичким планом и простире се од ул Нова ( у Засад пољу) ка западу, све до укрштања са
магистралним путем М6 ( у реону у близини пречистача). Потребно је израдити пројектну
документацију, ријешити имовинско-правна питања и изградити је.
Изградња јавне расвјете у руралним подручјима: Ова ставка подразумјева изградњу
јавне расвјете у руралним подручјима чиме се побољшава квалитет животних услова људи који
живе на селима.

Изградња тунела „Крш“: тунел је планиран РП Сјеверни логор . У планском периоду је
планирано да се издвоје средства за израду Студије изводљивости, с обзиром да се ради о
изузетно комплексној локацији на којој је планиран. Вриједност радова се процјењује на
2.000.000 КМ.
Реконструкција ул. Војводе Степе Степановића : реконструкција подразумијева
изградњу треће траке, као и изградњу нових раскрсница , у складу са главним пројектом који
је израђен, а све због значаја институција унутар бивше касарне. Ову инвестицију ће
реализовати Град и ЈП“Путеви РС“.
Ревитализација градског парка (јавна расвјета и поплочавање стаза) Под овом
ставком подразумјева се како и наслов каже реконструкција градских стаза, и реконструкција и
доградња дотрајале јавне расвјете у парку. Средства је обезбиједила Електропривреда РС.

Асфалтирање пута за Нецвијеће: пројекат пута је израђен и радови на изградњи пута
су започети у ранијем периоду. Овим средствима је могуће оспособити саобраћајницу и
ријешити квалитетно проблем приступа селу Нецвијеће.
Изградња кружне раскрснице Требиње-Никшић-Билећа: овим пројектом ће се на
квалитетнији начин регулисати саобраћајни токови на укрштању два магистрална пута.
Средства ће обезбиједити ЈП“Путеви РС“. Главни пројекат је урађен.
Изградња кружног тока, ул. Краља Петра-код каменог моста: главни пројекат
предвиђа изградњу кружне раскрнице у самом центру града. Средства за изградњу ће
обезбиједити ЈП“ПутевиРС“.
Изградња цјевовода за техничку воду брана Горица-Алексина међа је инвестиција
која ће се реализовати средствима ЗДП“ХЕТ“.
Изградња

трафо

станице

Требиње

3

ће

се

финансирати

срествима

ЈП

„Електрохерцеговина“ Требиње.

4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Мјере заштите животне средине од изразитог су значаја за Требиње, не само са аспекта
живота и здравља, већ и због тога што је незагађена животна средина претпоставка за развој
требињске привреде, посебно у домену пољопривредно-прехрамбене производње и туризма.
У ову област су планирана значајна средства у износу од 23.400.000 КМ.
Заштита изворишта Око: Средста су планирана за извођење радова на заштити
изворишта Око, праћење квалитета воде, што подразумијева набавку одговарајуће опреме и
извођење радова, све у складу са пројектном документацијом.
Реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода: средства за инвестицију
су обезбијеђена на следећи начин: гранта ( СИДА) -2.000.000 КМ и средствима из кредита ЕИБ.
Овом реконструкцијом ће се подићи квалитет вода које се испуштају у ријеку.
ППОВ у насељу Ново Требиње: развојем насеља која су планирана на том локалитету,
указаће се потреба за пречишћавањем отпадних вода.
Рециклажни центар „Ободина“ је пројекат чијом би релаизацијом послигли неколико
ефеката: рециклирали одређену количину сировина коју би могли продати и тако остварити
приход, значајно смањити количину отпада која се одлаже на депонију, подићи свијест грађана
о рециклирању и постепено покренути одвојено прикупљање отпада, почевши у првој фази од
институција, хотела, школа... За ову инврестицију постоји могућност добијања донације (50%
инвестиције) , а остатак би се финансирао из кредита. Процијењје се да ће се у ову инвестицију
уложити 5.000.000 КМ.
Проширење и санација градске депоније представља један од најважнијих еколошких
приоритета дефинисаних кроз ПКИ. Потребно је сагледати и ријешити начин и могућност за
рециклирање и одлагање отпада у складу са новим технологијама.
Уређење обале Требишњице подразумјева изградњу пјешачких и бициклистичких
стаза уз само корито ријеке, као и за потребе смањења ризика од поплава у Требињу (мала и
велика поточина). Уређењем мале и велике поточине омогућиће се урбанизација „острва“ на
којем је планирана изградња стамбено-пословног комплекса „Оток“. Уређењем велике
поточине, уредиће се обала на потезу од моста на Растоцима ка Гељевом мосту и даље уз
Придворачки крак.

5. ОБРАЗОВАЊЕ
Образовне установе у Требињу располажу са задовољавајућом инфраструктуром и нуде
адекватне услове за све категорије корисника, у складу са расположивим капацитетима.
Кроз приједлоге пројеката за средњорочни ПКИ, исказане су потребе за изградњом
нових дјечијих вртића у насељима Тина, Горица, Хрупјела, Ластва и Петрово Поље као и
обнова запуштених школа у руралним подручјима у циљу оживљавања друштвених
активности у овим објектима. За изградњу вртичћа у Горици су већ обезбијеђена донаторска
средства од Владе Србије.
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Реконструкција фасаде на објекту Центра средњих школа.објекта је инвестиција која
ће обезбиједити удобнији и квалитетнији рад у овој школској установи, као и омогућити
уштеде у потрошњи електричне енергије. Предвиђена вриједност је 200.000КМ.
Изградња истраживачке станице у Згоњеву је пројекат за чију изградњу ће се средства,
већим дијелом, обезбиједити из фонда „Ристо и Трифун Петровић“.. Град ће у планском
периоду издвојити износ од 150.000Км за потребе реконструкције инфраструктуре, издавање
дозвола, обезбјеђење прикључака и сл.
Обнова запуштених школа . Овим пројектом је планирано да се школе у сеоским
Мјесним заједницама сачувају од пропадања на начин што би се објекти реконструисали и ,
евентуално, оспособили за неку другу намјену за коју одређена МЗ искаже потребу.
Кроз пројекте у оквиру ПКИ предложена је и изградња нове зграде „Гимназија“ која је
планирана на локалитету РП Брегови. Пројектна документација је израђена, а предрачунска
вриједност објекта са свим припадајућим спортским садржајима износи 5.000.000 КМ.
Планирано је и да се са овим пројектом аплицира ка донаторима и ИПА фондовима, тако да
постоји могућност да градња отпочне уколико се обезбиједе средства.

6. КУЛТУРА
Историјска ретроспектива града Требиња свједочи да је Требиње одувијек важило за
културни центар у региону. Богато културно наслијеђе, бројни културни и историјски
споменици, широка културна традиција и савремене културне тенденције спајају се у
јединственом амбијенту Града Требиња. Требиње је данас савремена културна заједница, са
бројним културним преференцијама попут народне традиције, музике, позоришта, филма,
књижевности и другог модерног културног стваралаштва.Требиње је већ дуго средина у којој је
култура и духовна потреба, а у последње вријеме све више, и замајац развоја туризма. Све то,
разлог је што се уз Требиње све више веже одредница града културе.
Измјештање спомен собе . Предвиђено је да спомен соба изгради на локалитету у
центру града, непосредно уз споменик палим борцима.
Реконструкција објекта у улици Царице Милице: (Ћеловића кућа). Овом
реконструкцијом је предвиђено да се у приземљу оспособи пословни простор, а на спрату
вишенамјенска сала за састанке. У овој сали би се могла организовати стална поставкапрезентација градова-пријатеља .
Реконструкција објекта центра за информисање и обавјештавање. Предвиђено је да
се комплетно реконструише објекат, као и да се надоградњом обезбиједи додатни простор. У
ову ставку је планирана и набавка потребне опреме за квалитетнији рад ЦИО-а. Средства ће
бити обезбијеђена дијелом из буџета града, а дијелом средствима ЦИО или донатора.
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7. СПОРТ
За Требиње можемо рећи да је град спорта, обзиром да у Требињу егзистира велики
број регистрованих клубова, у различитим спортским дисциплинама. Велики број клубова и
активних спортиста омогућио је постизање изузетних резултата. Требињски спортисти су у наш
град донијели многобројне медаље са свјетских и балканских првенстава.
Међутим, да би се у спортски живот активно укључио што већи број грађана а
превасходно оних најмлађих, потребно је спортску инфраструктуру прилагодити њиховим
жељама и потребама. Са тим у вези кроз ПКИ, кандидовани су пројекти који се односе на
изградњу нових спортских терена, квалитетно опремање дјечијих игралишта, изградњу
бициклистичких стаза, уређење планинарских стаза, изградњу куглане итд. Посебна пажња
требала би се посветити и улагањима у развој школског спорта који представаља расадник
младих талената.
Изградња спортских терена на територији града, у складу са годишњим ПКИ планирано
је да се изради помоћни стадион, као и атлетска стаза. Циљ је да се у планском периоду
изграде терени у свим насељима у којима до сада нису изграђени.
Набавка и уградња опреме за дјечија игралишта у што већем броју насеља, како би
се створили предуслови да се дјеца од најранијег узраста баве рекреацијом и спортом. За овај
пројекат ће се тражити и донаторска средства.
Студија изводљивост за изгадњу жичара (ЦРКВИНА, СТРАЧ, ГЉИВА) и изградња.
Средствима која су планирана у оквиру плана, предвиђено је да се изради Студија
изводљивости за овај пројекат.
Иградња бициклистичке стазе на потезу Нудо-Требиња-Дражин До-Дужи- Иванице,
користећи дијелом трасу старе пруге је такође један од пројеката који су аплицирани. Из
средстава Града ће се обезбиједити средства за пројектну документацију, док ће се
аплицирањем за фондовима и тражећи донатора покушати пројекат реализовати у цјелини.
Изградња куглане: Увидом у стање области Источне Херцеговине долази се до
закључка да цијела регија (а и шире) не посједује спортски објекат „шестостазна куглана на 9
чуњева“, који би у случају реализације дефинисао Требиње као изразиту дестинацију за
спортски туризам. Величина тржишта би обухватала цијелу регију Источне Херцеговине, као и
градове Федерације БиХ, Црне Горе и Хрватске, те би се са оваквим објектом могло
организовати и европско такмичење које омогућава значајнија средства, а самим тим и
исплативост улагања. Градњом модерне шестостазне куглане у Требињу, наш град би уз
пратећи и надолазећи спортски могло да постане базичан спорт у средњим и основним
школама, као и могућност организовања турнира, радничких игара...
Уређење планинарских стаза (Орјен, Леотар, Бјеласица) је такође значајан пројекат
који је процјењен на вриједност од 1.000.000 КМ. Средства ћемо покушати обезбиједити из
донаторских фондова.
Затворени базен је објекат чија је реализација започета. Средства је обезбиједило
ЗДП“ХЕТ“ у комплетном износу од 10.000.000 КМ.
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8. ЗДРАВСТВО
Требиње је регионални здравствени центар и има важну улогу у лијечењу и заштити
здравља становништва цијеле Источне Херцеговине. Из тог разлога потребно је вршити
континуирано улагање у инфраструктуру, како би услуге здравствене заштите биле пружане на
високом нивоу и постале доступне свим категоријама становништва, приоритетно на једном
мјесту.
У вези са наведеним, приједлози пројеката за унапређење здравственог сектора у
Требињу као дио ПКИ, односе се на реконструкцију најзначајнијих болничких објеката
(повећање енергетске ефикасности зграде опште Болнице) као и на изградњу нових
комплекса (јединствени здравственог центар у кругу Дома здравља и болнице).
У циљу проширења лепезе здравствених услуга један од предложених
подрзумјева изградњу хипорехабилитационог центра на локалитету Зубаца.

пројеката

9. ОСТАЛО

У ову групу пројеката су груписане инвестиције из области просторно-планске
документације, што представља законску обавезу и предуслов за плански развој Града, затим
изградња значајних објеката попут Ватрогасног дома, Палате правде, вјерског комплекса у
Мркоњићима, ботаничке баште, ауто кампова, реконструкција планинарског дома на Ублима,
Затвореног базена и инфраструктуре за Аеродром Требиње, те измјештање моста Краља
Александра на нови локалитет.
Ватрогасни дом : Обзиром да је Требиње због високих температура и дугог сушног
периода угрожено од пожара неопходна је изградња новог модерног Ватрогасног дома, који
би могао бити и Центар за обуку ватрогасаца широм Републике Српске и шире. За ову
инвестицију су обезбијеђена средства.
Изградња система видео надзора Града ће бити од великог значаја из разлога
безбједности свих грађана који у њему бораве, као и њихове имовине. Пројектом у овој фази је
планирано да се покрије подручје града. Кроз реализацију прјекта предвиђено је повезивање
свих институција и јавних предузећа оптичким каблом, што би омогућило брзу размјену
информација и података , што би квалитет услуга институција подигло на виши ниво.
Палата правде је објекат у који ће се смјестити правосудни органи. Средства су
обезбијеђена од Норвешке Владе, а пројекат се реализује у сарадњи са Министарством
правде РС и Високог судског и тужилачког вијећа БиХ. Обавеза Града да обезбиједи прикључке
на инфраструктуру , као и дозволе.
Ауто кампови: Комисија је става да је и ово пројекат који је потребно реализовати, а
план је да се на неколико локалитета формирају ауто-кампови који би били опремљени по
савреминим стандардима.
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Вјерски комплекс у Мркоњићима: постоји јасно изражена заинтересованост
инвеститора –донатора за изградњу оваквог комплекса који ће допринијети развоју вјерског
туризма. Укупна вриједност пројекта се процјењује на 1.500.000 КМ.
Ботаничка башта: пројекат који има потенцијал, по мишљењу Комисије. Предвиђено је
да се финансира средствима из буџета и донаторским средствима. У овом објекту-комплексу
би се могла представити Херцеговина кроз биљке и културе које су карактеристичне за овај
крај.
Инфраструктура за аеродром Требиње је инвестиција која се налази у плану
предузећа „Аеродроми Српске“ и финансира се из њихових средстава у износу од 350.000 КМ.
Учешће градског буџета је предвиђено у износу од 50.000 КМ.
Демонтажа и монтажа моста Краља Александра на локалитет низводно од Брегова из
разлога што је тренутно ова грађевина од изразитог значаја за Град под водом.
Реконструкција планинарског дома на Ублима: планинарски дом је одавно ван своје
основне функције, а постоји огромна заинтересованост планинарских друштава за његово
кориштење. Предвиђено је да се финансира дијелом из буџтских средстава, а дијелом из
донаторских средстава.
Уређење-реконструкција насеља Крш- једно од најстаријих насеља у Граду захтијева
детаљну реконструкцију како би се сачували објекти и реконструисала инфраструктура и на тај
начин побољшао квалитет живота у насељу, те туристима понудио још један интересантан
садржај. Планирано је улагање од 800.000 КМ .

Пројекти које Град подржава и који нису у пуном износу наведени у динамичком плану
јер њихова релизација зависи од активности различитих инвеститора на које Град не може
утицати , су:
Набавка дробилице за мљевење крша. Ово је машина чија се вриједност процјењује
на око 2.000.000 КМ и која кршевити терен претвара у површине које су погодне за узгој
медитеранских врста љековитог и зачинског биља. Дробилица ће бити набављена средствима
ЈУ“Воде Српске“.
Град на Црквини – пројекат који је почео да се реализује у претходном периоду и за
који је процијењена вриједност улагања 5.000.000 КМ.
Истраживачка станица Згоњево- Укупна вриједност инвестиција је процијењена на
1.500.000 КМ и финансираће се из фонда „Ристо и Трифун Петровић“.
Варош чаршија – процјењено је да је вриједност комплетне инвестиција
100.000.000 КМ.

око

Изградња жичара ( Страч, Гљива,Црквина) Процјењена вриједност за овај пројекат
износи 15.000.000 КМ и покушаће се обезбиједити кроз апликације ка фондовима.
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Иградња бициклистичке стазе на потезу Нудо-Требиња-Дражин До-Дужи- Иванице.
Вриједност инвестиције се процјењује на 1.700.000 КМ.
Изградња стамбеног објекта за избјегла и расељена лица је један од пројеката на чијој
реализацији се интензивно ради. Град је предвидио средства у буџету за прибављање
пројектне документације , дозвола и прикључке на инфраструктуру, док ће средства за
изградњу објекта обезбиједити Министарства за избјегла и расељена лица Републике Српске.
Изградња аеродрома Требиње- инвестиција се процјењује на 25.000.000 КМ.
Изградња сигурне куће у Требињу је пројекат за којим , већ дужи временски период ,
постоји потреба и НВО“Женси центар“. Прибављена је пројектна документација. Процијењена
вриједност износи 660.000 КМ и планирано је да се изгради донаторским средствима. Уколико
се обезбиједе средства за ову инвестицију, свакако ће наћи своје мјесто у планском периоду.
Пројекат за који смо сматрали да га такође треба поменути је пројекат „Плантажни
узгој и прерада смокава у Требињу“ који је предложен од стране НВО Женски центар.
Вриједност пројекта је процијењена на 760.000 КМ, а средства ће се обезбиједити од
донатора.
Центар за дјецу и омладину са посебним потребама је пројекат који је кандидован од
стране УГ“Сунце нам је заједничко“. Вриједност инвестиције је 1.200.000 КМ. Нема израђен
пројекат и још није одређен локалитет на коме би се Центар градио. Носилац активности су
Град Требиње, Центар за социјални рад и Удружење " Сунце нам је заједничко".
Планирано је да се средства обезбиједе на следећи начин:

Пројекти-ИПА

донације

УКУПНО

2017

100 000,00

100 000,00

200 000,00

2018

100 000,00

150 000,00

250 000,00

2019

100 000,00

150 000,00

250 000,00

2020

100 000,00

150 000,00

250 000,00

2021

100 000,00

150 000,00

250 000,00

УКУПНО

1 200 000,00

Изградња, реконструкција и одржавање сеоских путева Старо Слано- Беговић кула,
Аљетићи-Укшићи, Биоци-Домашево, Рапти-Шћеница Бобани
ради боље повезаности
поменутих локалитета, а прије свега због повећане потребе за заштитом од пожара.
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10. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА

Израда финансијске пројекције за финансирање Плана Капиталних инвестиција је
заснована на сљедећој основи:
1. Законским основама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС
121/12,52/14,103/15 и 15/16) Закона о трезорском систему ( Сл.гласник РС
28/13).
2. Процјени прихода и расхода који се темеље на проучавању тренда раста из
ранијих година, те спознаје главног тренда, као и тенденције истог за наредне
године.
3. Препознавању и разумијевању чинилаца који утичу на градске приходе и
расходе у претходним годинама.
4. Најновијим финансијским подацима и информацијама за пројекцију (Документ
оквирног буџета РС 2018-2020.)

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА 2014-2016

Година
Порески приходи
Непорески приходи
Грантови и трансфери
Прим.за неф.имовину
Примици од финан.им.
Примици од задуживања
Укупно
%Учеш.у укупним
прих.Пореских прихода
%Учеш.у укупним
прих.Непореских
прихода

2014.
9.065,419
8.061,438
1.370,602
2.019,258
890.190
2.287.371
23.694,278

2015.
9.974,824
7.966,457
1.487,352
2.254,733
122.056
239.865
22.045,287

2016.
10.236,492
7.949,702
1.174,744
3.408,123
94.648
238.251
23.101,960

Укупно
29.276,735
23.977,597
4.032,698
7.682,114
1.106,894
2.765,487
68.841,525

38,3%

45,3%

44,4%

42,6%

34,1%

36,2%

34,5%

34,9%

ОЧЕКИВАНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У ПЕРИОДУ ОД 2017-2022.ГОДИНЕ

Буџетска
средства

Извршење
2016. година

Ребаланс
буџета за
2017.
годину

Пројекција
2018. година

Пројекција
2019.
година

Пројекција
2020. година

Пројекција
2021. година

Пројекци
ја 2022.
година
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1

2

1. Порески
приходи
2. Непорески
приходи
3. Укупни
приходи (1+2)

3

4

10,24

9,85

10,60

11,14

11,97

12,88

13,86

7,95

9,38

10,80

11,16

11,55

11,95

12,37

18,19

19,23

21,40

22,30

23,52

24,83

26,23

4. Грантови

0,14

5. Трансфери
6. Укупни
буџетски
приходи
(3+4+5)

1,03

0,44

0,44

0,49

0,52

0,56

0,59

19,36

19,67

21,84

22,79

24,04

25,39

26,82

3,74

9,08

3,26

2,21

2,11

2,11

2,11

23,10

28,75

25,10

25,00

26,15

27,50

28,93

7. Остало

Укупно (6+7):

ОЧЕКИВАНИ РАСХОДИ ЗА ПРОЈЕКТЕ У ПЕРИОДУ 2017-2022. ГОДИНА
Рекапитулација по годинама (I+II+III+IV+V+VI год.)
Сектор

Укупно I
год.

Финан.из
буџета

Финан.из
кредита

Финан.из
гранта

Финан.из
осталих
сред.

Привреда

440.000

280.000

0

0

160.000

Инфраструктура

10.744,105

2.288,000

3.132,105

0

5.324,000

Заштита
живот.средине

1.400,000

0

700.000

0

700.000

Образовање

50.000

50.000

0

0

0

Култура

85.000

85.000

0

0

0

Спорт

5.271,000

271.000

0

0

5.000,000

Здравство

0

0

0

0

0

Остало

974.000

722.000

227.000

0

25.000

УКУПНО

18.964,105

3.696,000

4.059,105

0

11.209,000
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Сектор

Укупно II
год.

Финан.из
буџета

Финан.из
кредита

Финан.из
гранта

Финан.из
осталих
сред.

Привреда

1.580.000

770.000

0

0

810.000

Инфраструктура

18.759,795

1.899,000

3.551,000

1.300,000

12.009,795

Заштита
живот.средине

7.250,000

200.000

1.700,000

3.050,000

2.300,000

Образовање

330.000

130.000

0

200.000

0

Култура

280.000

80.000

0

0

200.000

Спорт

5.210,000

210.000

0

0

5.000,000

Здравство

560.000

280.000

0

0

280.000

Остало

3.195,000

530.000

0

0

2.065,000

УКУПНО

36.564,795

4.099,000

5.251,000

4.550,000

22.664,795

Сектор

Укупно III
год.

Финан.из
буџета

Финан.из
кредита

Финан.из
гранта

Финан.из
осталих
сред.

Привреда

2.110,000

860.000

250.000

300.000

700.000

Инфраструктура

12.518,719

2.380,000

5.338,719

0

4.800,000

Заштита
живот.средине

2.600,000

200.000

500.000

1.600,000

300.000

Образовање

270.000

100.000

120.000

50.000

0

Култура

300.000

100.000

0

0

200.000

Спорт

270.000

270.000

0

0

0

Здравство

600.000

100.000

0

0

500.000

Остало

750,000

250.000

350.000

0

150.000

УКУПНО

19.418,719

4.260,000

6.558,719

1.950,000

6.650,000

Сектор

Укупно

Финан.из

Финан.из

Финан.из

Финан.из
осталих
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IVгод.

буџета

кредита

гранта

сред.

Привреда

2.250,000

1.150,000

600.000

300.000

200.000

Инфраструктура

9.283,000

1.860,000

2.873,000

0

4.550,000

Заштита
живот.средине

3.850,000

550.000

1.000,000

600.000

1.700,000

Образовање

500.000

200.000

0

300.000

0

Култура

250.000

50.000

0

0

200.000

Спорт

820.000

570.000

200.000

50.000

0

Здравство

1.300,000

50.000

0

600.000

650.000

Остало

900.000

400.000

0

400.000

100.000

УКУПНО

19.153,000

4.830,000

4.673,000

2.250,000

7.400,000

Сектор

Укупно V
год.

Финан.из
буџета

Финан.из
кредита

Финан.из
гранта

Финан.из
осталих
сред.

Привреда

1.800,000

700.000

200.000

400.000

500.000

Инфраструктура

13.840,000

2.890,000

2.050,000

0

8.900,000

Заштита
живот.средине

4.450,000

200.000

0

650.000

3.600,000

Образовање

450.000

150.000

0

300.000

0

Култура

250.000

50.000

0

0

200.000

Спорт

1.150,000

700.000

0

450.000

0

Здравство

700.000

100.000

0

600.000

0

Остало

1.200,000

400.000

0

500.000

300.000

УКУПНО

23.540,000

5.190,000

2.250,000

2.900,000

13.200,000

Сектор

Укупно VI
год

Финан.из
буџета

Финан.из
кредита

Финан.из
гранта

Финан.из
осталих
сред.
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Привреда

1.050.000

700.000

0

0

350.000

Инфраструктура

13.292,000

3.292,000

1.150,000

0

8.850,000

Заштита
живот.средине

3.850,000

250.000

0

0

3.600,000

Образовање

100.000

100.000

0

0

0

Култура

100.000

100.000

0

0

0

Спорт

529.000

0

529.000

0

0

Здравство

600.000

0

0

600.000

0

Остало

1.050,000

550.000

0

500.000

0

УКУПНО

20.571,000

4.992,000

1.679,000

1.100,000

12.800,000

УКУПНО
I+II+III+IV+V+VI

138.211,620

27.067,000

23.870,824

13.750,000

73.923,795

У средњорочном плану инвестиција налази се укупно 106 пројеката подијељених
по областима, који ће се финансирати редовним средствима из буџета Града,
кредитним средствима, донацијама и средствима јавних предузећа, Владе
Републике Српске и сл.
Учешће појединих области у укупном буџету
Редни
бр

Области
1 Привреда
2 Инфраструктура
Заштита животне
3 средине
4 Образовање
5 Култура
6 Спорт
7 Здравство
8 Остало
9 УКУПНО

Број
пројеката
14
54

Укупна
улагања
9.230.000
78.437.620

8
5
3
6
3
13
106

23.400.000
1.700.000
1.265.000
13.250.000
3.760.000
7.169.000
138.211.620

Проценат
6,68%
56,75%
16,93%
1,23%
0,92%
9,77%
2,72%
5,19%

Број пројеката по областима-графички приказ
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80
70
60
50
40

извори
финансирања

30
20
10
0
буџет кредит грант остало

11. Ажурирање средњорочног Плана капиталних инвестиција
Средњорочни план капиталних инвестиција ће бити ажуриран сваке године , најкасније до
30.9. за годину која претходи буџетској години на такав начин да сваки наредни средњорочни
План капиталних инвестиција буде петогодишњи. Први наредни средњорочни План
капиталних инвестиција ће се усвојити за период 2019-2023 , најкасније до 30.9.2018.године.

Средњорочни План је основ за израду годишњег , капиталног, дијела буџета за сваку
наредну годину.
Приједлоге пројеката за израду средњорочног Плана капиталних инвестиција могу
подностит:
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•

Сви грађани Града Требиња,

•

одборници у Скупштини

•

одјељења градске управе

•

јавне установе и институције

•

предузећа, предузетници и друге организације

•

невладине организације и удружења грађана

•

Градоначелник

Приједлози пројеката се достављају на прописаном обрасцу који прописује
Координациони тим за иизраду средњорочног Плана.
Рок, начин и мјесто достављања приједнжлога пројеката ће бити накнадно одређени и
благовремено саопштени заинтересованој јавности.

предсједник Координационог тима,
___________________________
Лука Петровић, дипл.инж.маш.
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