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Старом граду дајемо сјај какав је одавно заслужио! Осим поплочавања
улица, уређиваће се и фасаде и зидинe.

ТРЕБИЊЕ НЕМА ВРЕМЕНА ЗА ЧЕКАЊЕ

уложено 2.000.000 КМ

Заједничко улагање Града и Владе Србије
биће настављено и у наредном периоду! 

поплочано 5.000 м2
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ХЕТ је уз подршку Града Требиња успјешно завршио изградњу затвореног
базена који је на понос цијелој Републици Српској.

ТРЕБИЊЕ НЕМА ВРЕМЕНА ЗА ЧЕКАЊЕ

уложено 13.000.000 КМ

Створени су најбољи услови за требињске
пливаче, ватерполисте и рекреативце!

10.000 м2 простора
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Изграђена су игралишта у Горици, Хрупјелима, Мостаћима и Ложиони, а
раније су завршени пројекти у Гучини, Тини, М. Доловима, Полицама.

45 ПРОЈЕКАТА 2020-2022

Горица

У Лучу је изграђено дјечије игралиште, а у
плану је и ново игралиште у Петровом пољу.

Дјечије игралиште у
Лучу
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Асфалт је стигао у улице: Теразије, Ђурђевданска, Горичка, на Требињска
брда, Укшиће, Мостаће,  Крај, Рапти,  Богојевић село, Нецвијеће, Волујац...

ТРЕБИЊЕ НЕМА ВРЕМЕНА ЗА ЧЕКАЊЕ

асфалт до руралних
дијелова

Асфалт је стигао и у Граб, Тули, Биоград,
Хрупјела, Полице, Кочела...

улице у градским
насељима у новом руху
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Настављени су пројекти по цијелом граду. Урађен је систем за
наводњавање Пољице-Чичево, а настављени су радови и у улици С1.

45 ПРОЈЕКАТА 2020-2022

улица С1

Системи за наводњавање стигли су до 85
одсто обрадивих површина у нашем граду!

степениште-Полице
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До краја године биће завршен резервоар од 2.500 м3. Већ је уграђена нова
пумпа од 185 литара у секунди хлорна станица. Радове финансира ХЕТ.

ТРЕБИЊЕ НЕМА ВРЕМЕНА ЗА ЧЕКАЊЕ

улаже се 2.700.000 КМ

Нови резервоар ће бити и својеврсни
таложник када је повећана мутноћа воде.

бољи квалитет воде
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Радове у цјелости финансира ХЕТ. Мост ће бити дио велике обилазнице
око Требиње која ће спојити Алексину Међу и Бањевце.

45 ПРОЈЕКАТА 2020-2022
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дужина 484м, ширина
11м

 Радови су интензивни сваког дана у
седмици, а већ се спајају стубови моста.

вриједност радова:
12,3 мил. КМ



Реконструкција обухвата постављање нових отвора, израду топлотне
изолације, фасаде и крова те инсталирање нове котловнице.

ТРЕБИЊЕ НЕМА ВРЕМЕНА ЗА ЧЕКАЊЕ

нова котловница на
пелет

 У реновирање школе, укључујући и овај
пројекат, уложиће се око 1.500.000 КМ.

бољи услови за све
ђаке
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Уз подршку Града - Музичка школа, Народна библиотека и Музеј -
реализовали су неколико важних пројеката за културни развој Требиња.

45 ПРОЈЕКАТА 2020-2022

дигитализација легата
"Јована Дучића"

Музичка школа је набавила клавир
"Стенвеј", први у земљи након 50 година.

санација просторија
у Музеју
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Постојећа саобраћајница је у потпуности реконструисана и проширена.
Изграђен је и тротоар те постављена нова јавна расвјета.

ТРЕБИЊЕ НЕМА ВРЕМЕНА ЗА ЧЕКАЊЕ

уложено 300.000 КМ

Уз двије постојеће траке изграђена је и
трећа трака за лакша искључења возила.

радове финансирали
Град и Путеви РС
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Пројектна документација је ревидирана, измијењена је траса и радови на
овом  пројекту се настављају. Финансирају га Град и Путеви РС.

45 ПРОЈЕКАТА 2020-2022

вриједност радова:
5.300.000 КМ

Овом обилазницом биће повезане
магистрале за Мостар и Дубровник.

дужина обилазнице
3 км
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ФК "Леотар" је увијек имао посебно мјесто у срцу свих Требињаца. Након
санације атлетске стазе и трибина на ред је дошла и уградња рефлектора.

ТРЕБИЊЕ НЕМА ВРЕМЕНА ЗА ЧЕКАЊЕ

У сарадњи са ФС БиХ у плану је и
постављање нове травнате површине.

радове финансирају
Град и УЕФА
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ускоро ће се утакмице
играти ноћу



Град Требиње и Влада РС обезбиједили су 128.000.000 КМ за изградњу
нове болнице са 223 кревета и површином од 17.500 м2.

45 ПРОЈЕКАТА 2020-2022

проф. др Предраг Пешко
шеф Радне групе

Болница ће имати ангиосалу, дијагностички
и поликлинички блок, стационаре.

најсавременија
опрема
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Завршена је изградња манастирског комплекса, а у току су радови на
изградњи видиковца, паркинга и пратећих објеката Духовног центра.

ТРЕБИЊЕ НЕМА ВРЕМЕНА ЗА ЧЕКАЊЕ

вриједност 2.500.000
КМ

Радове заједнички финансирају Град
Требиње и владе Српске и Србије.

нови центар
православља
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Подручје Орјена поглашено је Парком природе, а ово је само један у низу
пројеката који се треба реализовати на Ублима.

45 ПРОЈЕКАТА 2020-2022

вјештачка стијена

Кроз "PRONACUL" пројекат изграђено је
одмориште у Пириној пољани, на 1.350 мнв.

Планинарски Дом
"Убла"
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Урађени су припремни радови, обезбијеђен је новац за експропријацију и
након неопходних сагласности на нивоу БиХ - почиње изградња!

ТРЕБИЊЕ НЕМА ВРЕМЕНА ЗА ЧЕКАЊЕ

будући аеродром

Ово је историјски пројекат за Требиње који
реализује наша матица Србија!

локација је село
Талежа
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Oво је прва слободна зона у Српској. Простираће се у Драженској гори, на
10 хектара површине, са могућношћу проширења и до 100 хектара.

45 ПРОЈЕКАТА 2020-2022
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почетна инвестиција
износи 1.800.000 КМ

Пореске олакшице, једноставније царинске
процедуре, нова запошљавања.

у близини будућег
аеродрома



Због проблема са првобитним извођачем - уговор је раскинут, изабран је
нови извођач и радови у првој фази биће завршени током септембра.

ТРЕБИЊЕ НЕМА ВРЕМЕНА ЗА ЧЕКАЊЕ

вриједност је око
1.000.000 КМ

Центар ће бити намијењен дјеци и
омладини са потешкоћама у развоју.

локација је бивша
касарна
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Раније је међународни жири
такмичења уврстио причу о
"Херцеговачкој кући" међу шест
најбољих у свијету у оквиру
категорије "Локални ланци
снабдијевања".

ХЕРЦЕГОВАЧКА КУЋА

Град Требиње са пројектом
"Херцеговачка кућа" изабран је
за најбољу свјетску причу о
одрживом туризму на
Међународном сајму туризма
ИТБ Берлин. На избору који се
могао пратити уживо путем
друштвене мреже "Фејсбук",
међународни жири донио је
одлуку да је управо прича
нашег града најбоља у оквиру
"Green Destinations Story Awards
- TOP 100 SUSTAINABILITY
STORIES". Друго мјесто
заузела је прича из Перуа, а
треће из Канаде. 

21



Постављено је 50 нових клупа у ширем градском језгру, са посебним
освртом уз шеталишта уз ријеку. Постављене су и нове канте за отпад.

ТРЕБИЊЕ НЕМА ВРЕМЕНА ЗА ЧЕКАЊЕ

тунел у Полицама

У току је промјена 1.250 расвјетних тијела у
градским МЗ што ће донијети уштеду струје. 

наводњавање
зелених површина
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ТРЕБИЊЕ НЕМА ВРЕМЕНА ЗА ЧЕКАЊЕ!
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