Преглед главних елемената Стратегије развоја града Требиња 2018-2027.
Визија развоја (2030):

До краја треће деценије 21. вијека Требиње достиже имиџ најпожељнијег мањег града на западном Балкану.
Стратешки циљеви (до 2027):
1. Стално повећавање и усклађивање
запослености и додатне вриједности у
економском развоју
Економски развој
1.1. Већа запосленост и додатна вриједност у
прерађивачкој индустрији
1.2. Већа пољопривредна искоришћеност
природних ресурса, уз поштовање еколошких
стандарда
1.3. Повећан удио туризма у привредној
структури
1.4. Креирана „критична маса“ предузетника у
креативним индустријама
8 програма са 40 пројеката
1.1.1. Програм развоја пословне инфраструктуре
(пројекти 1.1.1.1-1.1.1.6)
1.1.2. Програм развоја радне снаге (пројекти
1.1.2.1-1.1.2.2)
1.2.1. Програм осигурања претпоставки за
развој пољопр. производње (пројекти 1.2.1.11.2.1.7)
1.2.2. Програм подршке специфичним
видовима пољопр. производње (пројекти
1.2.2.1-1.2.2.6)

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

3. Енергетски знатно ефикаснија, чистија и
заштићенија средина

Секторски циљеви (до 2022):
Друштвени развој
2.1. Проширен обухват и побољшан квалитет
комуналне и саобраћајне инфрастр. и услуга
2.2. Већа запошљивост младих и теже запошљивих
група и снажнија предузетничка и иновативна
оријентација образовања и обуке
2.3. Виши степен промоције културне баштине и
увезаности културе и спорта са туризмом
2.4. Проширен обухват и побољшан квалитет
здравствених и социјалних услуга

3.1. Виши степен заштите и валоризације
природне баштине и архитектонског
идентитета
3.2. Стално смањивање загађења воде,
ваздуха и земљишта, уз престижан ниво
чистоће и уредности
3.3. Смањени ризици и посљедице
пожара, суша и поплава

10 програма са 46 пројеката
2.1.1. Програм унапређења комуналне инфр. и
услуга (пројекти 2.1.1.1-2.1.1.4)
2.1.2. Програм унапређења саобраћајне
инфраструктуре (пројекти 2.1.2.1-2.1.2.3)
2.1.3. Програм управљања имовином и
унапређења безбједности грађана (пројекти
2.1.3.1-2.1.3.4)
2.2.1. Програм побољшања услова у образовању
(пројекти 2.2.1.1-2.2.1.7)
2.2.2. Програм подршке цјеложивотном учењу
(пројекти 2.2.2.1-2.2.2.4)

7 програма са 32 пројекта
3.1.1. Програм заштите и валоризације
природне баштине (пројекти 3.1.1.13.1.1.5)
3.1.2. Програм очувања архитектонског
идентитета (пројекти 3.1.2.1-3.1.2.4)
3.2.1. Програм системске заштите
животне средине (пројекти 3.2.1.1-3.2.1.8)
3.2.2. Програм унапређења управљања
отпадом (пројекти 3.2.2.1-3.2.2.4)
3.2.3. Програм заштите вода (пројекти
3.2.3.1-3.2.3.5)

Животна средина

1.3.1. Програм промоције туристичке понуде
(пројекти 1.3.1.1-1.3.1.5)
1.3.2. Програм унапређења туристичке
инфраструктуре (пројекти (1.3.2.1-1.3.2.7)
1.4.1. Програм развоја креативних индустрија
(пројекти 1.4.1.1-1.4.1.4)
1.4.2. Програм развоја предузетништва
(пројекти 1.4.2.1-1.4.2.3)

-

-

Раст броја запослених у привреди
(укључујићи и туризам, пољопривреду;
такође и радње)
Раст добити привредних субјеката
Раст бруто-плата у привреди
Раст буџета Града Требиња

Потребна средства: 22.700.000 КМ
Буџет Града: 2.703.000 КМ
Остали извори: 19.997.000 КМ

2.2.3. Програм иновативног образовања (пројекти
2.2.3.1-2.2.3.2)
2.3.1. Програм промоције културне баштине
(пројекти 2.3.1.1-2.3.1.5)
2.3.2. Програм унапређења капацитета у области
спорта (пројекти 2.3.2.1-2.3.2.6)
2.4.1. Програм побољшања здравствене заштите
(пројекти 2.4.1.1-2.4.1.5)
2.4.2. Програм унапређења социјалне заштите
(пројекти 2.4.2.1-2.4.2.6)
Кључни индикатори за праћење:
-

Раст задовољства становника квалитетом
живота у Требињу (анкета 2018. и 2022)
Повећана доступност (број корисника) јавних
услуга
Позитиван збир миграционог салда и
природног прираштаја

Финансирање (2018-2020):
Потребна средства: 39.976.500 КМ
Буџет Града: 10.020.000 КМ
Остали извори: 29.956.500 КМ

3.3.1. Програм системске заштите од
непогода (пројекти 3.3.1.1-3.3.1.4)
3.3.2. Програм јачања институција за
заштиту (пројекти 3.3.2.1-3.3.2.2)

-

Смањење емисије CO2
Раст задовољства становника и
посјетилаца уредношћу и чистоћом
Смањење укупне штете од природних
непогода
Побољшање односа пошумљених и
опожарених површина

Потребна средства: 17.665.000 КМ
Буџет Града: 2.727.000 КМ
Остали извори: 14.938.000 КМ

