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„ Дјетињство – прегршт  бесмртности!“ 
Владан Десница

„Младост је срећна јер за њу постоји будућност!“
Николај Васиљевић Гогољ

Поштована дјецо и млади, 
Цијењени родитељи,

Предстaвљамо Вам први Информатор за дјецу и младе Општине Херцег Нови који је написан и осми
шљен у сарадњи Секретаријата за културу и образовање и НВО Омладински културни центар.

Зашто Информатор?

Намјера нам је била да на једном мјесту објединимо податке о установама, организацијама, спорт
ским клубовима који на квалитетан и професионалан начин осмишљавају програме намјењене 
дјеци и младима. У Инфораматору су на свеобухватан и прегледан начин разврстане организације 
у односу на област, сврху и начин организовања, али и предочени подаци о установама из области 
културе,образовања, пружања социјалних услуга и заштите здравља.
Наша порука дјеци и младима јесте да у граду постоје мјеста гдје се могу забавити, научити новим вје
штинама, надоградити своја знања, али и пронаћи нове пријатеље. 
Надамо се да ће Информатор помоћи у подизању свијести јавности о значају квалитетно осимишљеног 
слободног времена јер правилан и правовремен одабир слободних активности доприноси здравом пси
хофизичком развоју дјеце и младих!

Општина Херцег Нови ће наставити да ствара услове за остваривање пројеката који подстичу креатив
ност и таленте знајући да само на тај начин можемо смањити ризике од бројних негативних изазова али 
и повећати квалитет живота у заједници!

Срдачно,

Ана Замбелић Пиштало
СекреТaрка за кулТуру и образовање
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ЈАВНЕ  
УСТАНОВЕ



УСТАНОВЕ 
КУЛТУРЕ  
У ХЕРЦЕГ НОВОМ

ЈУ ГРАДСКИ МУЗЕЈ  
„МИРКО КОМНЕНОВИЋ”

Адреса: Мирка Комненовића 9

Контакт особе:  Нада Марковић,  
Сандра Башић и  
Бранка Вуковић

E-mail: muzejhn@gmail.com 

Контакт телефон:  +38231 340 318,  
+38268 555 278,  
+38268 829 936,  
+38267 402 751

Web: www.jbbgalerija.me 
      f: Muzej Galerija HN

Музеј је отворен за посјете од 9 до 17 ч. свакога 
дана осим недеље. Улаз за организоване посјете 
дјеце и омладине је бесплатан.
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МУЗЕЈ СТАРОГ КАПЕТАНА 
ШТУМБЕРГЕР 

Адреса: Баошићи

Контакт особа: Чедомир Ђуришић

E-mail: muzejhn@gmail.com 

Контакт телефон: +38269 504 728 

Web: www.jbbgalerija.me  
      f: Muzej Galerija HN

Музеј Старог капетана Штумбергер у Баошићи
ма је зими затворен и отвара се по позиву за 
организоване групе.

ЈУ ГАЛЕРИЈА  
„ЈОСИП БЕПО БЕНКОВИЋ”

Адреса: Марка Војновића 4

Контакт особе:  Душанка Живковић и  
Љиља Ћеранић 

E-mail: galerijahn@gmail.com 

Контакт телефон:  +38231 340 318, 
+38269 462 116,  
+38267 537 512

Web:  www.jbbgalerija.me

      f: Muzej Galerija HN

Галерија је отворена за посјете од 9 до 19 ч. сва
кога дана осим недеље. Улаз за организоване 
посјете дјеце и омладине је бесплатан.



Информатор за дјецу и младе општине Херцег Нови8
УС

ТА
Н

О
ВЕ

 К
УЛ

ТУ
РЕ

 У
 Х

ЕР
Ц

ЕГ
 Н

О
ВО

М

ЈУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 
И ЧИТАОНИЦА  
ХЕРЦЕГ НОВИ 

Адреса: Трг Херцег Стјепана 6

Контакт особа: Мила Петијевић

E-mail: biblhn@tcom.me 

Контакт телефон: +38231 321 900

Web: www.bibliotekahercegnovi.co.me 

Организација повремених програма за дјецу и 
младе који се одвијају по договору са предста
вницима школских актива у основним школама, 
за узраст од 12 до 15 година, односно за више 
разреде основне школе: Библиотека у посјети 
школама, Часови у Библиотеци, Часови лектире 
у Бибиотеци, Истраживачки пројекти у Библио
теци, Међушколска сарадња у Библиотеци и 
Мој пријатељ библиотекар. Сви програми осим 
програма Мој пријатељ библиотекар реализују 
се са дјецом у групама. 
Програм Мој пријатељ библиотекар подразуми
јева индивидуалан рад библиотекара са дјецом, 
или студентима, и односи се на помоћ библи
отекара у избору литературе, прилагођавању 
узрасту и сл. Такође у оквиру овог програма, 
библиотекар помаже кориснику да припреми 
потребну презентацију у оквиру школских или 
ваннаставних активности. 
Библиотека, у сарадњи са СМШ „Иван Горан Ко
вачић“, организује програме прилагођене дје
ци основношколског узраста:Међународни дан 

књиге за дјецу (2. априла) и Свјетски дан књиге 
и ауторских права( 23. априла), литерарни кон
курс под називом „Отвори књигу, отвори свијет“ 
(за узраст од 15 до 18 година). 
Два пута мјесечно, сваког другог четвртка, од 10 
до 11 ч. у сарадњу са ЈУ Дневни центар из Хер
цег Новог, у оквиру програма Читамо заједно, 
библиотекари посјећују Дневни центар и чита
ју дјеци и младима (углавном узраста преко 18 
година) и са њима раде на увјежбавању графо
моторичких способности.
 
ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови 
неколико пута годишње организује акције бес
платног учлањења на годишњем нивоу, за ра
зличите категорије, али и за дјецу и младе уз
раста од 13 до 30 година:
•  21. марта, на Свјетски дан поезије,
•  2. априла, на Међународни дан књиге за дјецу 

(само за дјецу до 15 година),
•  23. априла, Свјетски дан књиге и ауторских 

права, 
•  од 21. до 28. јула током трајања сајма Трг од 

књиге,
•  од 1. до 7. октобра током трајања Дјечије сед

мице (само за дјецу до 15 година),
•  5. октобра, на Свјетски дан подизања нацио

налне свијести о библиотекама (само за сту
денте).

Редовна годишња чланарина Библиотеке изно
си 10 евра за запослене, 5 евра за незапосле
не, ученике и студенте и 2,5 евра за колективно 
учлањење ученика.
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ЈУК ХЕРЦЕГ ФЕСТ

Адреса: Његошева бб (дворана Парк)

E-mail: marketing@hercegfest.co.me

Контакт телефон:  +38231 321 452 централа;  
323 072 секретар 
322 098 директор 
322 004 програми  
+38268 851 031 благајна

Web:  www.hercegfest.me,   
www.filmfestival.me

f:  JUK Herceg Fest; Praznik Mimoze Herceg Novi 
– Zvanična stranica

Filmski Festival Herceg Novi – Montenegro Film 
Festival

Instagram: @jukhercegfest JukHerceg Fest

Основне дјелатности Јавне установе су: орга
низовање празника и фестивала; организовање 
поетских и књижевних вечери, концерата, позо
ришних и других представа; производња филм
ова; филмског, телевизијског и видео материја
ла; приказивање и дистрибуција филмова; из
најмљивање и преснимавање видео материјала; 
организовање других културних, умјетничких и 
забавних програма; издавачка дјелатност; мар
кетинг и пропаганда; организовање скупова, 
семинара, изложби, конгреса и сајмова; угости
тељска дјелатности и трговина; изнајмљивање 
простора и опреме; организовање игара на сре
ћу; послови коришћења и управљање тврђава
ма: Канли кула, Шпањола и Форте Маре.

Позоришне представе за дјецу и младе, концер
ти умјетничке и популарне музике; концерти 
фолклорних и савремених игара; књижевни и 
ликовни програми; пројекције филмова; темат
ске радионице уз фестивале (филмски, ХАПС и 
сл.)
Кампања у којој се уз драмске програме покрећу 
теме о којима је тешко, али се мора говорити, 
два пута у току школске године.
Установа организује односно учествује у ор
ганизацији два годишња концерта за дјецу и 
младе: „ Наша мила Боко“, ликовни и литерарни 
конкурс за ученике из основних школа у Боки 
Которској и „Град и ја“ литерарни/ликовни/
фото конкурс за средњошколце из Херцег Но
вог.
Два пута у току школске године организује се 
кампања у којој се, уз драмске програме, по
крећу теме о којима је тешко, али неопходно 
говорити.
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ЈАВНИ РАДИО ДИФУЗНИ 
СЕРВИС РАДИО 
ТЕЛЕВИЗИЈА ХЕРЦЕГ НОВИ

Адреса: Трг Херцега Стјепана 8

Контакт особа: Дубравка Перовић

E-mail:  jsradiohn@tcom.me  
hercegnovi.radio@gmail.com 

Контакт телефон:  +38231 350 150,  
+38231 350 769, 
+38267 642 369

Web: www.radiohercegnovi.net  
      f: Radio Herceg Novi

Програм за дјецу и младе који се емитује на 
радију Херцег Нови: “Час више” емисија из 
образовања, “Туда, свуда кроз Нови” емисија 
коју припремају и воде младе особе, “Мјесто за 
нас” емисија посвећена особама са сметњама 
у развоју која развија емпатију према рањивим 
групама, али и потребу младих да волонтирају, 
сарађују и помажу једни другима. Све емисије 
се могу слушати на 90 и 102,7 MHz или он лајн 
(on line) на сајту. 

УСТАНОВЕ 
СОЦИЈАЛНО- 
ХУМАНИТАРНИХ 
ДЈЕЛАТНОСТИ
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД ХЕРЦЕГ НОВИ

Адреса: Пут партизанских мајки 4 

Контакт особа: Емрах Јефкај

E-mail:  emrah.jefkaj@czsr.me  
hercegnovi@czsr.me 

Контакт телефон: +38269 303 377

Центар за социјални рад Херцег Нови пружа 
услуге савјетодавнотерапијског рада у раду са 
дјецом, младима и њиховим породицама који 
се налазе у различитим животним кризама или 
се налазе у стању социјалне потребе. 
Центар за социјални рад Херцег Нови, у скла
ду са законом о социјалној и дјечјој заштити, 
младима може пружати материјалну помоћ уко
лико се нађу у стању социјалне потребе, као и 
развијати мрежу подршке у локалној заједници, 
све у циљу превенције социјалне искључености 
младе особе.

ЈУ ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА 
ДЈЕЦУ СА СМЕТЊАМА И 
ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ 
ХЕРЦЕГ НОВИ

Адреса: Николе Љубибратића 82 Е 

Контакт особа: Драгица Косић

E-mail:  dnevnicentarigalo@tcom.me 

Контакт телефон:  +38231 331 241, 
+38268 846 177

Web: www.dnevnicentarhn.org

ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама и 
тешкоћама у развоју Херцег Нови, као установа 
социјалне и дјечије заштите на  локалном нивоу, 
формиран је Одлуком  Скупштине Општине 
Херцег Нови (бр: 013/5710) од 28.12.2010. 
године, а свој рад је отпочео у априлу 2011. 
године.
Услуге Дневног центра су: превоз, боравак, 
исхрана, социјализација и интеграција дјеце, 
омладине и лица са сметњама и тешкоћама 
у развоју;  васпитнообразовни рад у којем 
се стичу вјештине неопходне за свакодневни 
живот; физикална рехабилитација;  учешће 
наших корисника у друштвеним токовима  како 
би се на солидаран начин преузео дио бриге 
њихових породица.
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ЈУ ДЈЕЧИЈИ ДОМ 
„МЛАДОСТ” - БИЈЕЛА

Адреса: Бијела бб

Контакт особа: Владимир Делић

E-mail: djecji.dom@tcom.me 

Контакт телефон:  +38231 671 042 
+38231 671 033

ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ЗАШТИТУ ДЈЕ-
ЦЕ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Сервис пружа услугу 24 часа дневно, 7дана у не
дељи, 365 дана у години.
Ова услуга је намијењена заштити дјеце од на
сиља у породици, узраста од 4 до 18 година, са 
територије републике Црне Горе. Вид услуге 
коју ова установа пружа су привремени смје
штај, помоћ и подршка дјеци са различитим 
трауматским искуствима злостављања и занема
ривања у породици и све то у циљу да се сани
рају последице трауме, уз уважавање индивиду
алности сваког дјетета и остваривања његовог 
права на партиципацију и достојанствен  живот 
у заједници.

НАЦИОНАЛНА ДЈЕЧЈА ТЕЛЕФОНСКА 
ЛИНИЈА

Сервис пружа услугу од понедељка до петка, у 
термину од 13 ч. до 21 ч. Позив се остварује пре
ко корисничког броја 111116, који је бесплатан.
Услуга СОС телефона се реализује кроз комуни
кацију, у оквиру које савјетници СОС телефона 
прихватају позив дјетета, младе особе или од
расле особе забринуте за дијете, уз поштовање 
принципа анонимности и повјерљивости, а све 
у циљу оснаживања дјетета или младе особе да 
што самосталније додју до плана за рјешавање 
проблемске ситуације.
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УСТАНОВЕ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 
И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ВЈЕШТИНА 

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
- ЦЕНТАР ЗА 
ИНФОРМИСАЊЕ И 
ПРОФЕСИОНАЛНО 
САВЈЕТОВАЊЕ - ЦИПС

Адреса: Партизанских мајки 4

Контакт особа:  Весна Чикарић, савјетница за 
професионалну орјентацију

E-mail: cips.hercegnovi@zzzcg.me 

Контакт телефон:  +38231 323 711 
+38231 325 253 *

Web: f: Cips Montenegro

Улога ЦИПСа је пружање информација и савје
то давних услуга за развој каријере.

* Све активности потребно је заказати путем телефо-
на. Такође, потребно је лично доћи на консултације. 
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РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ 
ХЕРЦЕГ НОВИ

Адреса: Његошева 6

Контакт особа: Мирјана Радоичић

E-mail: radnicki@tcom.me

Контакт телефони:  фаx +38231 323 989,  
тел. +38231 324 191

Раднички универзитет у Херцег Новом  је уста
нова која, како дјеци, младима, тако и одра
слим грађанима, пружа услуге образовања, 
оспособњавања и даљег дошколовавања.

Програми које ова установа нуди су:
‒  Програм образовања за учење страних језика: 

енглеског, њемачког, италијанског  и  руског;
‒  Програм образовања за учење рада на рачу

нару.
‒  Програм образовања за стицање стручне ква

лификације сервер/ка рачунара.
‒  Програм образовања за стицање стручне ква

лификације услужних дјелатности: мушки и 
женски фризер/ка, помоћни фризер/ка, ко
зметичар/ка за Wеllness и СПА терапеут/киња, 
кројач/ ица.

‒  Програм образовања за стицање стручне ква
лификације угоститељских дјелатности: ку
вар/ица, помоћни/на  кувар/ица, сервирка.

‒  Програм образовања за стицање стручне ква
лификације: конобар/ица, помоћни/на коно
бар/ица.

‒  Програм образовања за стицање стручне ква
лификације: рецепционер/ка, агенциjски/ска 
службеник/ца, администратор/ка.

‒  Програм елементарног функционалног опи
смењавања за старију популацију.
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УСТАНОВЕ 
БЕЗБЈЕДНОСТИ

ЦЕНТАР БЕЗБЈЕДНОСТИ 
ХЕРЦЕГ НОВИ

Адреса: Др Јована Бијелића 27

Контакт особе:  Пековић Драгољуб  
руководилац Станице 
криминалистичке полиције 
и Рајевић Данијела  
инспектрка за сузбијање 
малољетничке деликвенције

E-mail: pjhercegnovi.rukovodilac@policija.me

Контакт телефон:  +382 67 185 709  
+382 67 185 712

Центар безбједности Херцег Нови током читаве 
године спроводи едукативне акције на терито
рији општине Херцег Нови. Такође, ова устано
ва увијек стоји на располагању како младима 
тако и њиховим родитељима уколико су потреб
не информације везано за разне видове ризич
них понашања  и превенције истих.
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УСТАНОВЕ 
ПРЕВЕНЦИЈЕ 
И ОЧУВАЊЕ 
ЗДРАВЉА 

САВЈЕТОВАЛИШТЕ ЗА 
МЛАДЕ - ДОМ ЗДРАВЉА 
ХЕРЦЕГ НОВИ 

Адреса: Николе Љубибратића 1

Контакт телефон:  +38231 343 111/ 
локал 107

Web: www.domzdravljahn.me  
      f: Dom Zdravlja Herceg Novi

Изабрани доктори раде на промоцији здравих 
животних стилова и превенцији оболијевања, 
као и на лијечењу насталих обољења. Притом 
се мисли на рад изабраних доктора за дјецу, за 
одрасле и за жене, који кроз свој дјелокруг рада 
обухватају разне аспекте здравствене заштите 
младих;
Ординација психолога у чијем је дјелокругу 
брига о психолошкој подршци омладини;
Центар за ментално здравље у сарадњи са пси
хологом и изабраним докторима помаже очува
њу менталног здравља и рјешавању проблема 
омладине;
У установи су континуиране вишегодишње ак
тивности савјетовалишта: Савјетовалишта за 
младе, Савјетовалишта за репродуктивно здра
вље и Популационо савјетовалиште у оквиру 
којег су Савјетовалиште за превенцију дијабе
теса и Савјетовалиште за добровољно и повјер
љиво савјетовање и тестирање на ХИВ. 
Савјетовалиште за младе ради понедељком, 
уторком и сриједом од 08 до 18 ч, а четвртком и 
петком од 08 до15 ч. 
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ЂАЧКИ 
ПАРЛАМЕНТИ 
ОСНОВНИХ 
ШКОЛА У  
ХЕРЦЕГ НОВОМ

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ  
ЈУ ОШ „ДАШО ПАВИЧИЋ” 

Адреса: Пут партизанских мајки 12

Контакт особа: Вања Нухефендић

E-mail: osdpavicichnovi@tcom.me

Контакт телефон:  +38231 324 868  
+38231 321 680

Web: osdpavicic.me

Ученички парламент чине представници свих 
55 одјељења, подијељених на Мали парламент 
за ученике од I до V разреда и Велики парла
мент за ученике од VI до IX разреда.
Ученици сваке године учествују на засједању 
Дјечјег парламента у Скупштини Црне Горе, 
који се одржава поводом Дана дјетета. Пред
ставници парламента учествују и на другим 
манифестацијама и активностима у складу са 
Планом рада ученичког парламента.
Ученичким парламентом руководи психолог 
школе.
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ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ  
ЈУ ОШ „МИЛАН ВУКОВИЋ”

Адреса: Бранка Ћопића 20

Контакт особа: Душанка Ковачевић

E-mail:  skola@osmvukovic.edu.me  
vuko.kov@tcom.me 

Контакт телефон: +38268 832 362 

Web: www.skolamvhn.wordpress.com  
f: Osnovna škola “Milan Vuković” Herceg Novi

Ученици кроз радионице раде на развоју де
мократске културе и оснаживању активизма. У 
школи постоји парламентарно сандуче у које 
ученици могу да доставе своја питања, сугести
је, запажања и сл. 

Секције у школи*:

MICRO BIT КЛУБ

Чланови су ученици од IV до IX разреда (од 10 
до 15 година). Активности се реализују сваког 
петка 1213.30 ч. у циљу развоја вјештина као 
што су дигиталне вјештине, кодирање, вјештине 
рјешавања проблема и критичког размишљања.

РАЧУНАРСКА ОБРАДА И ДИЗАЈН ТЕКСТА

Чланови су ученици VII, VIII и IX разреда (од 13 до 
15 година). Активности су: креирање ученичког 
часописа “Луч”, зидних новина (обиљежавање 
важних датума), ажурирање сајта и facebook 
странице школе.

Контакт особа: Мира Крулановић

E-mail: ict@osmvukovic.edu.me 

Контакт телефон: +38267 539 867 

* активностима се могу прикључити и дјеца из 
других школа и одрасли.
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ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ  
ЈУ ОШ „ИЛИЈА КИШИЋ”

Адреса: Сунчана обала бб

Контакт особе:  Настасија Вујичић  
предсједница, Тамара 
Стевовић  замјеница, 
Александра Бурић  
професорица

E-mail: skola@osikisic.edu.me 

Контакт телефон: +38267 684 949

Web: www.juosikisic.wordpress.com 

Програм рада Ђачког парламента саставни је 
дио Годишњег плана рада школе. Чланове  ђач
ког парламента бирају ученици одјељенске 
заједнице сваке школске године. Кроз разне 
активности ученици ђачког парламента допри
носе побољшању рада школе, у циљу развијања 
иницијативе, самосталности, дисциплине и од
говорности за успјех у савладавању свих облика 
образовноваспитног рада, развијања осјећаја 
припадности колективу и властите важности за 
функционисање парламента и поштовања пра
вила школског, односно кућног реда.

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ ЈУ ОШ 
„ОРЈЕНСКИ БАТАЉОН”

Адреса: Бијела бб

Контакт особе:  Јармила Радовић  
директорица,  
Радован Косовић педагог 
и Данило Милошевић 
 предсједник ђачког 
парламента

E-mail: skola@osorjbataljon.edu.me 

Контакт телефон:  +38269 365 563, 
+38231 671 506

Web: www.juosorjenskibataljon.wordpress.com   
      f: JU OŠ “Orjenski bataljon”
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ЈУ СРЕДЊА МЈЕШОВИТА 
ШКОЛА „ИВАН ГОРАН 
КОВАЧИЋ”

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
СМШ „ИВАН ГОРАН 
КОВАЧИЋ”

Адреса: Бранка Ћопића 4

Контакт особа: Даринка Поповић  педагог

Email: darinkapopovic3@gmail.com 

Контакт телефон: +38231 344 004

Web: www.smsigkovacic.me

Ученици преко својих представника у Заједни
ци ученика школе предлажу мјере и дјелатно
сти у циљу што бољег организовања укупног 
живота и рада у школи.

„ТАЧКА ОСЛОНЦА” 
ВОЛОНТЕРСКИ КЛУБ СМШ 
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

Адреса: Бранка Ћопића 4

Контакт особа: Дубравка Краљевић

E-mail: skola@smshn.edu.me 

Контакт телефон: +38231 344 004

Web: www.smsigkovacic.me  
      f:  Volonterski klub JUSMŠ “Ivan Goran 

Kovačić”  TAČKA OSLONCA

Мисија волонтерског клуба је подстицај и по
дршка креативној и волонтерској енергији мла
дих.
Кроз активности Волонтерског клуба остварује 
се: помоћ и подршка свим ученицима школе у 
учењу и развијању комуникацијских вјештина 
(вршњачка едукација), тимски рад, помоћ и по
дршкa дјеци са сметњама и тешкоћама у развоју 
како у школи, тако и у локалној заједници, ста
рим особама, сиромашнима, напуштеним жи
вотињама, заштитуа животне средине, заштита 
репродуктивног здравља, организациja и реа
лизацијa културних, умјетничких и спортских 
активности у школи, као  и  у  локалној и широј 
заједници.
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ЕКО-ШКОЛА СМШ  
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ” 

Адреса: Бранка Ћопића 4

Контакт особа: Ален Лаловац

E-mail: lalovac84@gmail.com 

Контакт телефон: +38231 344 004

Web: www.smsigkovacic.me 

Еколошке активности и подизање нивоа свије
сти о очувању животне средине.
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НЕВЛАДИНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, 

КУЛТУРНО- 
УМЈЕТНИЧКА 

ДРУШТВА И 
СПОРТСКИ  
КЛУБОВИ
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LEGENDA:

Организација/ спортски клуб / КУД наплаћује 
програме 

Организација/ спортски клуб / КУД спроводи 
беспла тне програме

Организација/ спортски клуб / КУД спроводи 
програме за узраст 13-18 година

Организација/ спортски клуб / КУД спроводи 
програме за узраст 18-30 година

Организација/ спортски клуб / КУД има 
могућност/потребу за укључивање волонтера/ки

Организација/ спортски клуб / КУД организује 
јавне догађаје/фестивале/манифестације и сл.

Организација/ спортски клуб / КУД спроводи 
програме током цијеле године
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ОБРАЗОВАЊЕ И 
ИНФОРМИСАЊЕ 
МЛАДИХ

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 
„АВЕНИР” ХЕРЦЕГ-НОВИ 

Адреса: Бата Вранковица 5

Контакт особе:  Светлана ЧолакАнтић, 
Јелена Перишић

E-mail: avenir.hn@gmail.com 

Контакт телефон:  +38268 184 150  
+38267 211 351

Web: www.avenirhn.me  
      f: kreativni centar avenir 

О организацији*: НВО „АВЕНИР“ из Херцег 
Новог се бави спровођењем свих видова актив
ности којe подстичу креирање културноумјет
ничких догађаја и развијање демократског духа. 
У њима равноправно учествују дјеца, млади и 
одрасли који желе да се отворе према другим 
културама, да размјењују знања и искуства са 
сличним организацијама из подручја културе, 
умјетности, образовања и заштите животне сре
дине.  

                              

* Организација спроводи програме и у области 
културе и умјетности, односно музике, глуме, 
књижевности и визуелних умјетности.
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РАДИО КЛУБ  
„ХЕРЦЕГ НОВИ”

Адреса: Марка Цара 8 

Контакт особа: Ђуро Крнић

E-mail: djurokrnic@gmail.com 

Контакт телефон: +38268 508 546 

Web: www.marp.me  
      f:  Radio Klub Herceg Novi Amateur Radio 

Club 4O6KOP

О организацији*: Обука младих, из области: 
електроника, радио техника, телекомуникаци
је и сл. Посебно мјесто у обуци заузима „HAM 
SPIRIT”. Собзиром да су радио аматерске кому
никације „најжилавији” систем везе, њихова 
улога је посебно значајна у ванредним ситуа
цијама.

                    

* Организација спроводи и програме из обла
сти: електроника, радио техника и телекомуни
кације.

НВО „МЕДИА ЦЕНТАР 
МЛАДИХ” (MCM)

Контакт особа:  Александра Марић  
предсједница удружења

E-mail: mcmhercegnovi@tcom.me 

Контакт телефон: +38268 419 692 

О организацији: МСМ је невладино удруже
ње, тј. организација за младе, чији су основни 
циљеви, квалитетнији живот младих и зашти
та њихових интереса и права. Основне дјелат
ности МСМа су: неформално образовање за 
младе, информисање младих, продукција во
лонтерских акција чији су носиоци млади и ор
ганизација програма мобилности младих. МСМ 
је основан 2000. године и активно је радио до 
2014. године, након чега је услиједила пауза у 
раду све до 2019. године, када ова организација 
постаје поново активна.
Намјењена је узрасту младих од 1530 годи
на. У овом удружењу су волонтери увијек до
бродошли. Потребни су за учествовање у про
гра мима из области медија, културе, орга
низација разних догађаја, екологије и хума 
итарног рада.
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НВО „НАДА - ХЕРЦЕГ 
НОВИ“

ЦРНВО Локални ресурсни центар за НВО 

Адреса: Десете херцеговачке бригаде 18

Контакт особа: Марина Вуксановић

E-mail: nvonada@tcom.me 

Контакт телефон: +38269 755 095

Web: www.nvonadahercegnovi.me 

О организацији*: Рад организације усмјерен је 
на: 
1. Развој локалне заједнице
2. Развој волонтеризма и цивилног сектора
3. Образовне програме
Организација обезбјеђује подршку различи
тим циљним групама да изграде унутрашње 
капацитете и узму учешће у животу заједнице 
и изградњи друштва заснованог на ненасилној 
култури, етничкој толеранцију и поштовању 
људских права.

               

* Организација спроводи и програме из области де-
мократије, владавине права и развој локалне зајед-
нице.

„ТУДА, СВУДА КРОЗ 
НОВИ” - ОМЛАДИНСКА 
ИНФОРМАТИВНО-ЗАБАВНА 
ЕМИСИЈА

Радио Херцег Нови; фреквенција 90 и 102,7 
МНz и online www.radiohercegnovi.net 

f: Radio Herceg Novi

Контакт особе:  Анђела Вуковић, Милица 
Симовић и Владана Илић

E-mail: vukovic194@gmail.com 

Контакт телефон: +38266 114 781

Термин емитовања: суботом 11:3012:00

О емисији: Емисија посвећена младима. Теме 
су различите. Некад поједини датуми креира
ју догађај, врло често се емисије осмишљава
ју кроз задатке. Симулирањe вођења емисије 
и укључење у програм се вјежба на часовима 
новинарске секције при НВО Културна мрежа 
Бијела, као и то како се пише вијест, информа
ција, извјештај. Тако једни друге мотивишемо 
да се слушамо док причамо, и стварамо слику о 
појединцу и заједници.
Осим за Радио Херцег Нови припремамо 
текстове за „Бијељански журнал“ који можете 
пра тити у оквиру портала Културна мрежа 
Бијела.

          

О
БР

АЗ
О

ВА
Њ

Е 
И

 И
Н

Ф
О

РМ
И

СА
Њ

Е 
М

Л
АД

И
Х



Информатор за дјецу и младе општине Херцег Нови 27а

КУЛТУРА И 
УМЈЕТНОСТ

М ‒ музика 
П ‒ плес и покрет
Г ‒ глума
К ‒ књижевност
Ж ‒ журналистика
В ‒ визуелне умјетности
А ‒  архитектура и ревитализација јавних 

простора
Т ‒  традиционални занати и културно 

историјско насљеђе

КУД „ИЛИЈА КИШИЋ”  
(М, П, Т)

Адреса: Зеленика бб

Контакт особа: Коровић Никола 

E-mail: kudilijakisic36@gmail.com 

Контакт телефон: +38268 135 953

Web: f: Kud Ilija Kišić  Zelenika 

О организацији: Едукација,чување традиције и 
обичаја од заборава.
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КУД „СЛОГА” ЂЕНОВИЋИ 
(М, П, Т)

Адреса: Ђеновићи, Обала

Контакт особа: Анкица Вујновић

E-mail: zad@tcom.me 

Контакт телефон:  +38231 323 160,  
+38267 688 606

Web: f: KUD “SLOGA” Đenovići

О организацији: Куд „Слога” Ђеновићи основа
но 1937. године. Има око 200 чланова од дјечи
јег узраста, до ветерана. Дјелује са 4 играчка ан
самбла уз пратњу оркестра. Има 4 лиценцирана 
учитеља фолклорних игара. Организује концер
те, два интернационална фестивала фолклор
них игара годишње. Чланови су ЦИОФФа, те 
учествују на интернационалним фестивалима 
широм Европе. Били су прваци свијета прије 34 
године и вицешампиони 2016. у Шпанији. Раде 
у својим просторијама у Ђеновићима.

                   

КУД „ИГАЛО” (М, П, Т)

Адреса: Норвешка 27

Контакт особа: Игор Симовић 

E-mail: nvokudigalo@gmail.com 

Контакт телефон: +38267 440 009

Web: www.kudigalo.com  
      f: KUD igaloIgalo 

О организацији*: Културно умјетничко дру
штво „ИГАЛО“ из Игала основано је 1986. годи
не са циљем његовања, чувања и афирмације 
културног и фолклорног блага. Тренутно имамо 
око 90 чланова подијељених у 4 групе од 6 до 
24 године. Добитници су многих награда, при
знања, захвалница и плакета на разним фести
валима и гостовањима, како у Црној Гори, тако 
и широм бивше Југославије и иностранства. За 
изузетне резултате, за афирмацију и очување 
културне баштине, традиционалних вриједно
сти града и хуманитарни рад КУД “ИГАЛО” је, 
као круну, на своју 25 годишњицу добило ОКТО
БАРСКУ НАГРАДУ Херцег Новог за 2010. годину. 
Пуноправни смо чланови УФАЦГ као и МИОФА. 
У нашем раду учествују стручна лица која имају 
сертификате и дозволу за рад са младима. Ор
ганизатори смо и међународног фестивала “У 
СУСРЕТ ЉЕТУ”.

                         

* Организација спроводи програме и у области за-
баве и рекреације.
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НВО КУД ГРАДСКА МУЗИКА 
ХЕРЦЕГ НОВИ (М, П)

Адреса: Луке Матковића 10

Контакт особа: Валентина Кулиновић

E-mail: gradskamuzikahercegnovi@gmail.com 

Контакт телефон: +38269 656 650

Web: f: Gradska muzika i mazoretke Herceg 
Novi

О организацији*: НВО Градска музика Херцег 
Нови, основана је 1886. године. Као и наши 
оснивачи, вјерујемо, тежимо и корачамо стаза
ма љубави према музици, према граду и њего
вим грађанима, према свима који са осмијехом, 
ведрином и радошћу прате наше јавне наступе. 
Велики број младих чланова нашег друштва, 
улива наду у свијетлу будућност, како наше ор
ганизације, тако и нашег града.  Градска  му
зика и мажоретке, жива су разгледница Херцег 
Новог, увијек широм отворених врата и широм 
отвореног срца за све који желе да нам се при
друже и наставе традицију дугу 133 године.

                     

* Организација спроводи програме и у области заба-
ве и рекреације, као и образовања и информисања 
младих.

МЈЕСНА МУЗИКА ЂЕНОВИЋ 
(М, Т)

Адреса: Обала Црвених морнара

Контакт особа: Милица Матовић

E-mail: mjesnamuzikadjenovic@gmail.com 

Контакт телефон: +38268 067 355

Web: f: Mjesna muzika Đenović

О организацији: Школа музике, оркестарско 
свирање.
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НВО МАЖОРЕТ КЛУБ 
„ЛИЛИ ХЕРЦЕГ НОВИ” (П, Т)

Адреса: 29. децембра 15

Контакт особа: Љиљана Поробић

E-mail: lili.hercegnovi@yahoo.com 

Kontakt telefon: +38269 250 150

Web: f: @lili.hercegnovi  
         I: @lili.hercegnovi 

О организацији: Мажорет плес за дјевојчице и 
дјевојке.

                              

НВО ПЛЕСНИ КЛУБ 
„ФЕНИКС” (П, Г)

Адреса:  Мића Вавића 1  
(робна кућа Новљанка)

Контакт особа: Оливера Пустињак

E-mail: olivijahn@yahoo.com 

Контакт телефон: +38269 190 956

Web: f: Olivera Pustinjak

О организацији*: Плесни клуб Феникс је орга
низација за развијање креативности и талената 
кроз плес и друге форме.

                              

* Организација спроводи програме и у области заба-
ве и рекреације, као и спорта.
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BAYAMO SALSA (М, П)

Адреса: Мића Вавића 12/8

Контакт особа: Мишко Лаловић

E-mail: miskol85@gmail.com 

Контакт телефон: +38263 235 432

Web: f: Bayamo Salsa  Herceg Novi

О организацији*: Образовни , умјетнички и со
цијални програми.

                              

* Организација спроводи програме и у области за-
баве и рекреације.

НВО КУЛТУРНО СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР „ДИАНО”  (П)

Адреса: Николе Љубибратића 66

Контакт особа: Антонија Новоселац

E-mail: dianohn@gmail.com 

Контакт телефон: +38269 349 068

Web: f: Kulturno sportski centar DiANo

О организацији*: Едукација дјеце и младих из 
области сценских умјетности (класичан балет, 
савремени плес, мажорет плес, street dance, 
show dance, латино амерички и стандардни 
плесови).

                   

* Организација спроводи програме и у области за-
баве и рекреације.
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ХЕРЦЕГНОВСКО 
ПОЗОРИШТЕ

Адреса: Његошева б.б.

Контакт особа: Видосава Витка Вујновић

E-mail: hercegnovskopozoriste@tcom.me 

Контакт телефон: +38269 797 990

Web: www.hercegnovskopozoriste.org  
      f: Hercegnovsko Pozoriste

О организацији*: Херцегновско позориште 
је организација која се бави продукцијом по
зоришних представа, организацијом гостова
ња, различитих програма и фестивала (ХАПС). 
Тренутно без сталног простора за рад, некада 
је континуирано радило на организацији музи
чких књижевних програма, изложби, на едука
цији младих у драмској умјетности сарађујући 
са умјетницима и другим организацијама из 
Херцег Новог и региона.

                         

* Организација спроводи програме позоришне про-
дукције, организација фестивала и др. манифеста-
ција.

НВО „МАШКАРЕ”

Контакт особа: Иван Пеулић

E-mail: ivanpeulic@gmail.com 

Контакт телефон: +38269 196 272

Web: f: maskare herceg nov 
         I: maskare herceg novi

О организацији: НВО Маскаре основан 2014. 
са циљем одржавања  традиције машкарања, 
карневала и пучких свечаности. Учесници 
бројних манифестација.
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НВО „ОРКА”  (М, К, В) 

Адреса: Трг Николе Ђурковића б.б.

Контакт особа: Мирослав Лукић

E-mail: orkakomuna@gmail.com 

Контакт телефон: +38267 545 867

Web: f: Orka.nvo

О организацији*: Основни циљ дјеловања, који 
се остварује кроз многобројне музичке, филм
ске, књижевне, гастрономске, едукативносоци
олошке програме, је промовисање и креирање 
здравог начина живота.

                    

* Организација спроводи програме и у областима: 
забава и рекреација, спорта, образовања и 
информисања, социо-хуманитарне дјелатности, 
екологије и очувања животне средине као и 
волонтеризма и активизма младих.

НВО ОМЛАДИНСКИ 
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ХЕРЦЕГ 
НОВИ (М, П, Г, К, В, А) 

Адреса: Марка Цара 8

Контакт особа: Ведран Крнић

E-mail: okcentar.hn@gmail.com 

Контакт телефон: +38268 880 808

Web: f: Omladinski Kulturni Centar Herceg Novi

О организацији: ОКЦ је мјесто  које је основано 
са  циљем   да окупи умјетнике и све младе, 
креативне људе, зарад дружења и заједничког 
дјеловања у култури и умјетности.

                    

* Организација спроводи програме и у областима: 
забава и рекреација, образовање и информисање, 
екологија и очување животне средине као и волон-
теризам и активизам младих.
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НВО „СИНЕРГИЈА”  
(М, В, А, Т)

Адреса: Орјенски батаљон 3

Контакт особа: Вук Чворо

E-mail: vuk.cvoro@sinergija.me 

Контакт телефон: +38267 177 073

Web: www.sinergija.me 
      f: NVO Sinergija; Španjola 

О организацији*: Активности Синергије су 
стручноактивистичког духа: препознавање и 
валоризација јавних простора од значаја који 
се не користе или се слабо користе, проналазак 
и стављање у функцију напуштених простора од 
значаја као и превентивна заштита културних 
добара угрожених институционалноинвести
торским девастацијама.

                           

* Организација спроводи програме и из области за-
бава и рекреација, образовања и информисања, као 
и волонтеризма и активизма младих.

НВУ „УРБАН НОВА”  
(Г, П, А, Т) 
 

Адреса: Његошева 43

Контакт особа: Наташа Дендић

E-mail: urbannova.mne@gmail.com 

Контакт телефон: +38269  619  827

Web: www.urbannova.org  
      f: Urban NoVa

О организацији*: Креативноедукативне ра
дионице и организација културноумјетничких 
догађаја у заједници.

                          

* Организација спроводи програме из области ро дне 
равноправности, као и волонтеризма и активизма 
младих.
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УДРУЖЕЊЕ „РУКЕ” (В, А, Т) 

Адреса: Орјенски батаљон 92 ц

Контакт особа:  Милина Ковачевић и  
Маја Ерењи

E-mail: info@ruke.me 

Контакт телефон:  +38268 459 775,  
+38267 281 322

Web: www.ruke.me  
      f: NVU Ruke Herceg Novi

О организацији*: Удружење Руке има за циљ 
промоцију креативности и неформалног ства
ралаштва кроз активности као што су изложбе 
рукотворина, креативне радионице за одрасле 
и дјецу, демонстрације различитих рукотвор
них техника са посебним освртом на оживља
вање старих заната и вјештина нарочито  кроз 
гастрономију и умјетност. Такође ово удружење 
промовише одрживо коришћење природних 
ресурса и екологију. 

                           

* Организација спроводи програме из области: за-
бава и рекреација, спорта, образовања и информи-
сања, превенција и очувања здравља, социо-хумани-
тарне дјелатности, екологије и очувања животне сре-
дине, запошљавања и унапређивања компетенција, 
као и волонтеризма и активизма младих.

НВО „ЗЛАТНЕ НИТИ” (Т) 

Адреса:  Просторије Арт Квартаа, Институт 
„Др Симо Милошевић“ Игало

Контакт особа: Мира Крулановић

E-mail: mira.krula@gmail.com 

Контакт телефон:    +38267 539 867

Web: zlatneniti.wordpress.com 

f: Zlatne niti 

О организацији: Радионице традиционалних 
заната: плетења, везења, хеклања, поентлес, из
рада гоблена и израда употребних премета.
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OLIVIAFONDACIJA-
INTERNACIONAL  
(М, П, Г, В, Т)

Адреса:  Мића Вавића 1  
(робна кућа Новљанка)

Контакт особа: Оливера Пустињак

Email: olivijahn@yahoo.com 

Контакт телефон:  +38269 190 956,  
+38267 229 221

Web:  www.oliviafoundation.me  
www.oliviafoundation.club

f: OliviA Fondacija Internacional 

О организацији*: Мисија организације је пру
жање прилике за образовање,здравији и про
дуктивнији живот, осјећај припадности друштву 
и свијету уопште. Подстичемо инклузивност, 
бринући о томе да у оквиру угрожених заједни
ца они најмаргинализованији нису заборавље
ни већ добродошли и укључени у активности.

                              

* Организација спроводи програме и у области заба-
ве и рекреације, образовања и информисања, социо-
-хуманитарних дјелатности, екологије и очувања жи-
вотне средине, запошљавања и унапређивања ком-
петенција, као и волонтеризма и активизма младих.

НВО ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР 
ХЕРЦЕГ НОВИ (М, П)

Адреса: Топла 3

Контакт особа: Милијан Мијовић

E-mail: milijanmijovic@gmail.com 

Контакт телефон: +38267 819 067

О организацији*: Мисија организације је моти
висање грађана и институција у циљу истинске 
интеграције дјеце (лишене родитељског стара
ња, дјеце дјечијег дома „Младост“) у друштво.
Визија је оснивање информативно, едукативно, 
креативног центра за пружање помоћи младим 
људима. Организовање међународног дјечијег 
карневала (12 година), као и рганизовање хума
нитарне акције „Торта за осмијех“ (15 година).

               

* Организација спроводи програме и у областима 
забаве и рекреације и социо-хуманитарних 
дјелатности.
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НВУ „ЖИВО НАСЉЕЂЕ”  
(К, Ж, Т) 

Адреса: Браће Грбића 94

Контакт особа: Мираш Мартиновић

E-mail: zivonasledje@gmail.com 

Контакт телефон: +38267 604 107

О организацијии*: НВУ „Живо насљеђе” кроз 
своје пројекте има намјеру да очува културно 
и духовно насљеђе на простору Херцег Новог 
и Боке. Валоризујући културне драгоцјености 
кроз разне облике писане и аудиовизуелне пре
зентације.Организујемо књижевне, ликовне и 
музичке садржаје.У плану је и организовање 
научних семинара и штампање зборника нау
чних радова и других научних публикација које 
доприносе очувању и афирмацији културног 
насљеђа.

            

* Организација спроводи и програме из области 
образовања и информисања.

КУЛТУРНА МРЕЖА БИЈЕЛА 
(М, П, Г, К, Ж, Т)

Адреса: Бијела бб

Контакт особа: Миланка Симовић

E-mail: kmbijela@gmail.com 

Контакт телефон: +38268 226 923

Web: www.kulturnamrezabijela.me 
      f: Kulturna mreža Bijela

О организацијии*: Унапређење и очување кул
турноумјетничког живота и културне традици
је у мјесној заједници Бијела са посебним ак
центом на рад са омладином и дјецом.

                          

* Организација спроводи програме из области за-
бава и рекреација, образовања и информисање, 
превенција и очувања здравља, социо-хуманитарне 
дјелатности, екологије и очувања животне средине, 
као и волонтеризма и активизма младих.
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НВО „ЗЕЛЕНИЧКЕ ИГРЕ”   
(М, Т)

Адреса: Кути бб.

Контакт особа: Дејан Шофранац 

E-mail: sofranacdejan@tcom.me 

Контакт телефон: +38267 211 069

Web:  www.youtube.com/watch?v=dhYvP5dEQWI 

О организацији*: Организација манифеста
ције „Зеленичке љетње игре”, која укључује 
традицио налне такмичарске игре и културно
умјетнички програм.

                    

* Организација, такође спроводи програме и у обла-
сти забаве и рекреације као и у области спорта.

ВО ЗАЛИВ ХРВАТСКИХ 
СВЕТАЦА (М)

Адреса: Јошица бб 

Контакт особа: Франо Ерцеговић

E-mail: frano.f.ercegovic@gmail.com 

Контакт телефон: +38267 814 361

О организацији*: Подизање свијести и едука
ција о Клупском пјевању.

           

* Организација спроводи програме и у области 
забаве и рекреације и спорта.
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СПОРТСКИ 
КЛУБОВИ И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

НВО СПОРТСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА „МАНДА”

Адреса: Камено бб

Контакт особа: Игор Божовић

E-mail: igorbozovic78@gmail.com 

Контакт телефон: +38268 544 225

Web: f:  CKP City Kids Polino turniri i balon 
Meljine  Herceg Novi

О организацији: Организација се бави разво
јем спортског туризма и организацијом дјечијег 
такмичења. Клуб код дјеце подстиче развој сна
ге, брзине, флексибилност и равнотежу.
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ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ 
„ADRIATIC KIDS”

Адреса: Народног фронта б.б. 

Контакт особа: Иван Ђорђевић

E-mail: adriatickids@gmail.com 

Контакт телефон: +38269 059 615

Web: f: Adriatic kids

О организацији: Гимнастички клуб ради са дје
цом узраст од 5 до 15 година. Клуб подстиче код 
дјеце развој снаге, брзине, флексибилност и 
равнотежу. Напреднији полазници су укључени 
у процес такмичења.

         

ТЕНИСКИ КЛУБ  
ХЕРЦЕГ НОВИ

Адреса: Шеталиште Пет Даница 8а

Контакт особа: Борис Обрадовић

E-mail: tkhercegnovi@gmail.com 

Контакт телефон: +38267 800 429

Web: f: Teniski klub “Herceg Novi”   
          I: tk_herceg.novi

О организацији : Тениски клуб „Херцег Нови” је 
основан 1935. године. Клуб има школицу тениса, 
такмичаре у млађим узрастима као и такмичаре 
у категорији сениора и ветерана. Клуб органи
зује такмичења (турнире) за млађе категорије.
 

                              

* Организација спроводи и програме из области со-
цио-хуманитарних дјелатности.
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ТЕНИСКИ КЛУБ ИГАЛО 
 

Адреса: Спортски центар „Игало” 

Контакт особа: Говедарица Игор

E-mail: tenis.klub.igalo@gmail.com 

Контакт телефон: +38268 539 973

Web: f: Tennis Club „IGALO”

О организацији*: Школа тениса и такмичарски 
тенис за дјецу и омладину, тенис као рекреаци
ја и организација тениских турнира.

               

* Организација спроводи и програме из области 
забаве и рекреације, као и превенције и очувања 
здравља.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ 
НОВИ 

Адреса: Спортски центар „Игало” 

Контакт особа: Светомир Јовановић

E-mail: stkhercegnovi@gmail.com 

Контакт телефон: +38268 065 562

Web: www.stknovi.me  

О организацији*: Стонотенисери клуба „Нови“ 
у млађим категоријама у претходној сезони 
су остварили изузетне резултатe. Oсвојили су  
златну и сребрну медаљу у такмичењу ТОП 12 
за најмлађе кадете, а иста одличја су освојили 
и на Државном првенству за најмлађе кадете, 
гдје су и у дублу освојене златна и бронзана ме
даља. На државном првенству за млађе кадете 
је освојено друго мјесто појединачно, а сребр
на медаља је освојена у дублу, у конкуренцији 
млађих кадета.

               

* Организација спроводи и програме из области за-
баве и рекреације.



Информатор за дјецу и младе општине Херцег Нови42
СП

О
РТ

СК
И

 К
Л

УБ
О

ВИ
 И

 О
РГ

АН
И

ЗА
Ц

И
ЈЕ

СТРЕЛИЧАРСКИ КЛУБ 
„САВИНА”

Адреса: Мића Вавића 1

Контакт особе:  Зоран Васиљевић и  
Небојша Глумац

E-mail: office@sksavina.com 

Контакт телефон:  +38267 211 119, 
+38268 829 910

Web: f: Streličarski klub Savina

О организацији: Стреличарски клуб „Савина“ 
основан је 2009. године. Окупља спортисте свих 
категорија који се такмиче у стреличарским 
стиловима које признаје Стреличарски савез ЦГ 
и Свјетска стреличарска организација – World 
Archery (WА). Стреличари СКС су више година 
узастопце носиоци титула државних првака у 
стилу рикрв у млађим категоријама, те катего 
рији јуниора и ветерана. Више од 50 медаља 
са државних првенстава и са међународних та 
кмичења, учинили су СК „Савина“ најуспјешни
јим стреличарским клубом у Црној Гори. 

                         

ТРИАТЛОН КЛУБ ХЕРЦЕГ 
НОВИ 

Адреса: Његошева 198

Контакт особа: Лука Чупић

E-mail: 3hercegnovi@gmail.com 

Контакт телефон: +38269 088 662

Web: f: Triatlon klub X HercegNovi

О организацији*: Промотер здравих стилова 
живота кроз триатлон (пливање, бициклизам и 
трчање).

                              

* Организација спроводи и програме из области за-
баве и рекреације.
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КЛУБ СПОРТСКИХ 
РИБОЛОВАЦА ИГАЛО

Адреса: Норвешка бб 

Контакт особа: Косић Жељко

E-mail: kosiczeljko2@gmail.com 

Контакт телефон: +38267 531 385

Web: f: Klub Sportskih Ribolovaca Igalo

О организацији*: КСР „Игало“ бави се такмиче-
њима у спортском риболову у свим категоријама 
и већ дуже вријеме је најуспјешнији клуб у Са-
везу за спортски риболов на мору, како у јуниор-
ској категорији тако и у сениорској. КСР „Игало“ 
је освајач бронзане медаље на свјетском клуб-
ском такмичењу 2017.

                    

* Организација спроводи и програме из области за-
баве и рекреације, превенције и очувања здравља, 
као и екологије и очувања животне средине.

КОШАРКАШКИ КЛУБ НОВИ 

Адреса: Бијела

Контакт особа: Ранко Шабановић

E-mail: rdsabanovic@tcom.me 

Контакт телефон: +38269 306 514

О организацији: бесплатна школа кошарке за 
дјевојчице.
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КОШАРКАШКИ КЛУБ 
„ГАЛЕБ”

Адреса: Херцег Стјепана 5

Контакт особа: Мићуновић Срђан

E-mail: kontakt@kkgaleb.com 

Контакт телефон: +38269 668 009

Web: www.kkgaleb.com/index.html  
      f: KK Galeb Herceg Novi

О организацији*: Кошаркашки клуб Галеб 
основан је 2014. године у Херцег Новом, када 
је и почео са радом организујући прву шко
лу МИНИ БАСКЕТА. Рад у клубу модификован 
је и прилагођен ФИБА Мини Баскет кошарци. 
Тренинзи су прилагођени потребама дјеце и 
основни метод учења је игра. Циљ нашег рада 
је да стимулишемо правилан психофизички 
развој дјеце, градећи здрав однос према живо
ту и окружењу. 

                    

* Организација спроводи и програме из области за-
баве и рекреације.

ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ 
КЛУБ „ПРИМОРЈЕ”

Адреса: Спортски центар Игало

Контакт особа: Синиша Самац

E-mail: zkkprimorje@gmail.com 

Контакт телефон: +38269 786 004

Web: f: ZKKPrimorje

О организацији*: У клубу се редовно органи
зује школа кошарке од шесте године живота и 
више. Броји око 100 чланова и има такмичарске 
категорије свих узраста. У Клубу се ради веома 
стручно и уз квалитетан педагошки приступ, 
а све чланице клуба, осим школе кошарке, су 
у такмичарском погону. Такмичимо се у наци
оналној лиги и међународној WАБА лиги.Тре
нинзи се одржавају у спортском центру „Ига
ло“ и у спортској сали „Др Симо Милошевић”. 
У националним и регионалним кошаркашким 
круговима Клуб заузима респектабилно мјесто 
и један je од клубова Херцег Новог, који има 
највише трофеја.
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КОШАРКАКИ КЛУБ  
БИЈЕЛА 2015

Адреса: Дубравица 248

Контакт особа: Суботић Вукашин

E-mail: vukasin.subotic@gmail.com 

Контакт телефон: +38267 572 408

Web: f: Kosarkaski klub Bijela 2015

О организацији*: Такмичимо се у оквиру КСЦГ 
јужна регија. Организатори смо јавних манифе
стација (турнира, утакмица). Организјемо разне 
излете и дружења за чланове.  За своје чланове 
правимо календаре, а сваки почетник  на по
клон добије мајицу. Трудимо се наше дружење 
буде занимљиво, стога позивамо све да нам се 
придруже и тренирају са нама, јер кошарка је 
магична игра под обручима. Наш клуб посје
ћују бројни тренери и кошаркашки асови ради 
популаризације кошарке и преношења богатог 
искуства.

                    

* Организација спроводи и програме из области за-
баве и рекреације, превенције и очувања здравља, 
као и социо- хуманитарних дјелатности.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ  
ИГАЛО 1929

Адреса: Солила бб Игало  Херцег Нови

Контакт особа: Зоран Његовац

E-mail: ofk.igalo@yahoo.com 

Контакт телефон: +38231 331 257

Web: f: Фудбалски клуб Игало 1929

О организацији: Спортски фудбалски клуб са 
традицијом од 90 година, окупља преко 130 
чланова од школе фудбала до сениорске екипе. 
Такмиче се 4 селекције у лигама Црне Горе.
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ФК „ОРЈЕН” ЗЕЛЕНИКА 

Адреса: Стадион Опачица  Зеленика

Контакт особа: Марковић Кристијан

E-mail: nikris.markovic@yahoo.com 

Контакт телефон: +38269 690 774

Web: f: FK Orjen Zelenika

О организацији: Обука дјеце за фудбал.

                    

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ 
„АЛБАТРОС”

Адреса: Оријенског Батаљон 74

Контакт особа: Бранка Обрадовић 

E-mail: branjaalbatros@gmail.com 

Контакт телефон: +38269 424 720

Web: f: Odbojkaski Klub Albatros

О организацији*: Одбојкашки Клуб Албатрос је 
основан 2014. године и од самог оснивања се 
бави спортском едукацијом дјеце узраста од 8 
до 18 година. Слоган нашег клуба “за одбојку се 
живи и од одбојке се живи”, а све на начин да 
дјеци по завршетку средње школе покушавамо 
да нађемо ангажмане како у земљи, тако и у 
иностранатву, гдје би на основу стеченог знања 
у нашем клубу могли да наставе школовање и 
даљу надоградњу. 
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ЈЕДРИЛИЧАРСКИ КЛУБ 
„ЈУГОЛЕ ГРАКАЛИЋ”

Адреса: Шквер б.б. 

Контакт особа: Предраг Вукчевић

E-mail: jugolegrakalic@tcom.me 

Контакт телефон:  +38267 557 489,  
+38231 323 205

Web: www.jkjugolegrakalic.com 
      f: Jedriličarski klub “Jugole Grakalić”

О организацији: Једриличарски клуб „Југоле 
Гракалић” – Херцег Нови у свом саставу садржи 
клубове за учење: једрења, спортског роњења, 
спортског риболова, подводног риболова.

                              

ВПК РИВИЈЕРА - ЂЕНОВИЋ 

Адреса: Покривеник бб 

Контакт особа: Кап. Тихомир Даниловић

E-mail: pokrivenik@tcom.me 

Контакт телефон:  +38269 704 531  
+38267 875 452  
+38231 774 531

О организацији: Клуб је основан 1953 год.
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ПВК „ЈАДРАН”  
ХЕРЦЕГ НОВИ

Адреса: Шеталиште Пет Даница 34

Контакт особа: Милош Мрачевић

E-mail: pvkjadran@tcom.me 

Контакт телефон: +38231 322 406

Web: www.pvkjadran.com  
      f: Jadran Carine, Herceg Novi

О организацији: Најстарији спортски клуб у 
нашем граду основан 1926. године. Сходно еви
денцији Ватерполо пливачког савеза Црне Горе, 
имамо регистрованих 165 ватерполиста и 37 
пливача, укупно 202 спортиста за такмичарску 
сезону 2018/19. У протеклом периоду освојили 
смо титуле: Државни првак (укупно 14 пута); 
Побједник Државног КУПа (укупно 14 пута); 
Побједник Јадранске лиге (укупно 2 пута); Вице 
Шампион Европе (2003/04).

                         

ВАТЕРПОЛО ПЛИВАЧКИ 
КЛУБ „БОКЕЉ”

Адреса: КСЦ Баошићи бб

Контакт особа: Веселин Кривокапић

E-mail: baosic.vesko@gmail.com 

Контакт телефон: +38267  527  187

О организацији: ВПК Бокељ основан је 1971. 
године. Кроз своју дугогодишњу историју так
мичио се у сениорској категорији као и у мла
ђим категоријама. У СФРЈ сениорска екипа је 
учествовала у Б лиги и међурепубличкој лиги, а 
данас се такмичи у другој црногорској лиги као 
вишеструки првак. Поред одличних резултата 
у млађим селекцијама на црногорским такми
чењима, посебно смо поносни на чињеницу да 
је у нашем клубу поникло неколико врхунских 
играча. Данас наше млађе селекције раде кроз 
школу пливања и ватерпола, а током љета шко
лу пливања похађа велики број дјеце.
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ПК „ОКО БОКЕ” НВО

Адреса: Николе Љубибратића 42

Контакт особа: Ненад Јовановић

E-mail: info@okoboke.com 

Контакт телефон: +38267 511 369 

Web: www.okoboke.com 

О организацији*: ПК „Око Боке“ покренут је 
зарад промовисања пливања на отвореним во
дама  Боке Которске и упознавања са свим кут
цима Боке из свих аспеката нашег природног и 
цивилизацијског наслијеђа. Пропратне актив
ности су једрење, веслање, бициклизам, шетња.

                         

* Организација спроводи програме и у области за-
баве и рекреације, културе и умјетности, образовања 
и информисања, социо-хуманитарних дјелатности, 
екологија и очување животне средине, запошљавање 
и унапређивање компетенција, као и волонтеризма 
и активизма младих.

ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ 
„СУБРА”

Адреса: Његошева 58

Контакт особа: Дејан Тушуп

E-mail: subra@tcom.me 

Контакт телефон: +38269 348 600

Web: www.pksubra.me  
      f: Planinarski Klub Subra 

О организацији*: Од 1932. године се кроз наш 
планинарски клуб шири љубав и брига према 
херцегновском залеђу. Све су нам секције ра
звијене: водичка, орјентирска, обиљежавања 
стаза, планинарска, спелолошка и спасилачка. 
Ако вам је до дружења у условима неукаљане 
природе, помозите нам да у овим напорима 
истрајемо.

                         

* Организација спроводи програме и у области заба-
ве и рекреације, образовања и информисања, еколо-
гије и очување животне средине, као и волонтеризма 
и активизма младих.
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КАРАТЕ КЛУБ „SHOTOKAN 
TEAM MONTENEGRO”

Адреса:  Мића Вавића 1  
(робна кућа „Новљанка”)

Контакт особе:  Бошковић Дејан и  
Вашалић Марко

E-mail: shotokanteam@tcom.me

Контакт телефон: +38267 225 469 

Web: f:  Karate Klub „Shotokan team” 
Montenegro

О организацији: Наш клуб првенствено има за 
циљ да укључи што већи број омладине свих 
узрасних категорија, како би кроз спорт обез
бједили омладини да се афирмише.
Тренирајући са нама кроз спорт и дружење у 
нашем клубу остварите жељени циљ и будите 
најбољи у овом спорту.

                        

ЏИУ ЏИЦУ КЛУБ „ПАНДА”

Адреса: Спортски центар „Игало”

Контакт особа: Раденко Смоловић

E-mail: jjc.panda@gmail.com 

Контакт телефон:  +38263 285 747,  
+38267 285 747

Web: f: JUJITSU KLUB PANDA HERCEG NOVI

О организацији*: Клуб се бави обучавањем дје
це и омладине у џиу џицу спорту. Узраст од 7 
година па на даље. Клуб учествује на свим др
жавним и међународним такмичењима, како 
у земљи тако и свијету, са свим узрасним кате
горијама. Постојимо од 2007. године, чланови 
смо Џиу Џицу савеза. Сваке године смо органи
затори међународног турнира Мимоза Опен у 
Херцег Новом.

                        

* Област: Борилачке вјештине.
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COMBAT FITNESS

Адреса:  Мића Вавића 1  
(робна кућа Новљанка) 

Контакт особа: Вашалић Марко

E-mail: marko.vashalic@gmail.com 

Контакт телефон: +38267 225 469 

Web: f: Combat fitness

О организацији*: Тренирајући са нама  превен
тивно утичете на своје здравље и обезбијеђујете 
себи жељену форму.

          

* Организација спроводи програме у области забаве 
и рекреације, као и превенције и очување здравља.



Информатор за дјецу и младе општине Херцег Нови52
СП

О
РТ

СК
И

 К
Л

УБ
О

ВИ
 И

 О
РГ

АН
И

ЗА
Ц

И
ЈЕ

ОБЛАСТ СОЦИО- 
ХУМАНИТАРНИХ 
ДЈЕЛАТНОСТИ

НВО „НОВА ШАНСА У 
НОВОМ”

Адреса:  Мића Вавића 1  
(робна кућа Новљанка) 

Контакт особа: Весна Одаловић

E-mail: vulcan@tcom.me 

Контакт телефон: +38267 261 703   

Web: www.novasansaunovom.com 

О организацији*: Активности организације 
се спроводе кроз рад дигиталне штампарије 
„Наша ID картица”, као и кроз креативноедука
тивне радионице.

                         

* Организација спроводи програме у области запо-
шљавања и унапређивања вјештина, забаве и рекре-
ације као и културе и умјетности (музике, плеса и 
покрета).
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НВО „ЗРАК СУНЦА”

Адреса: Ђеновићи б.б.

Контакт особа: Љиљана Крстић

E-mail: zrakljiljanakrstic@tcom.me 

Контакт телефон: +38269 547 271

О организацији: Социјални програми и радио
нице старих заната.
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 
И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ 
ВЈЕШТИНА

НВО „НОВИ РАЗВОЈ  
ХЕРЦЕГ НОВИ”

Адреса: Кумбор 25 

Контакт особа: Стево Лазаревић 

E-mail: novirazvoj@gmail.com 

Контакт телефон: +38267 640  274

Web: www.novirazvoj.me 

О организацији*: НВО „Нови развој“ пружа 
обуке младим људима из области запошљава
ња и предузетништва. Пружамо информације 
како покренути и водити свој посао. Радимо на 
изради бизнис планова и пројеката. Реализова
ни пројекти: Млади и предузетништво, Млади и 
органска производња и Млади и онлајн (online) 
послови.

     

* Организација спроводи програме и из области 
образовање и информисање, као и социо-хумани-
тарних дјелатности.
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„УЗОР” НВО

Адреса: Николе Љубибратића 42

Контакт особа: Ненад Јовановић

E-mail: uzornvo@gmail.com 

Контакт телефон: +38267 511 369

Web: www.uzor.info 

О организацији*: Циљеви и дјелатности орга
низације се односе на многе аспекте живота од 
очувања традиције, животне средине до нових 
технологија.

                         

* Организација спроводи програме и у области за-
баве и рекреације, културе и умјетности, образова-
ња и информисања, као и волонтеризма и активизма 
младих.
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ПРЕВЕНЦИЈА 
И ОЧУВАЊЕ 
ЗДРАВЉА

НВО „ЖИВОТ СА 
ДИЈАБЕТЕСОМ -  
DIABET LIFE”

Адреса: Орјенски батаљон 10 

Контакт особа: Миранда Ћурчија

E-mail: orjens@gmail.com 

Контакт телефон: +38268 030 877

Web: diabetlifenvo.wixsite.com/diabetlife, 
facebook.com/diabetlifenvo,  
youtube.com/Diabet Life  nevladina 
organizacija,  
twitter.com/diabetlifenvo

О организацији: „Живот са дијабетесом  Diabet 
life” је невладина организација са сједиштем у 
Херцег Новом за помоћ и подршку људима свих 
узраста обољелим од дијабетеса.
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НВО „КОРАЦИ - СТЕП” 

Адреса: Браће Грбића 60

Контакт особа: Класић Соња

E-mail: sonjaklasic41@gmail.com 

Контакт телефон: +38267 850 262

Web: f: Koraci Step

О организацији*: Организација је основана да 
промовише здрав живот, кроз шетње у природи 
– nordic walking, углавном старим каменим или 
земљаним стазама. Стазе и одржавамо и марки
рамо у сарадњи са сродним организацима.
Нашим шетњама се придружују сви узрасти. 
Имамо шетаче од 5 до 78 год.

                

* Организација спроводи и програме из области за-
баве и рекреације.

НВО „ФЕНИКС ЦРНА ГОРА”

Адреса: Земунска 28

Контакт особа: Ангела Муришић

E-mail: fenix.crnagora@gmail.com 

Контакт телефон: +38269 192 893

Web: www.fenixnvo.me 

О организацији *: Помоћ и подршка дјеци обо
љелој од канцера и њиховим породицама, као 
и дјеци и младима након завршетка лијечења

                         

* Организација спроводи активности које се тичу по-
бољсања квалитета живота током и након лијечења.

П
РЕ

ВЕ
Н

Ц
И

ЈА
 И

 О
ЧУ

ВА
Њ

Е 
ЗД

РА
ВЉ

А



Информатор за дјецу и младе општине Херцег Нови58

ЕКОЛОГИЈА 
И ОЧУВАЊЕ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

ЕКОЛОШКО ДРУШТВО 
БОКЕ КОТОРСКЕ

Адреса: Краља Твртка 3

Контакт особа: Оливера Доклестић

E-mail: olidok@gmail.com 

Контакт телефон: +38231 324 351

О организацији*: Еколошко друштво Боке Ко
торске, бави се питањима од значаја за животну 
средину: брига и заштита Савинске парк шуме, 
радне акције на уређењу Савинске дубраве и 
дјелова града: Топла, Гомила, Цитадела, акције 
на чишћењу мора од крутог отпада са рониоци
ма, учествовање у јавним расправама око урба
нистичких рјешења у Општини и сл.

                         

* Организација спроводи програме и у областима: 
образовање и информисање, као и превенција и 
очување здравља.
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ОДРЕД ИЗВИЂАЧА  
„ОРЈЕН”

Адреса: Марка Цара бр.8 

Контакт особа: Саша Ђедовић

E-mail: orjens@gmail.com 

Контакт телефон: +38267 303 053

Web: f:  ODRED IZVIDJACA “ORJEN”  Herceg 
Novi

О организацији*: Природа, излети, игре, хума
нитарни рад, волонтеризам, едукација, путова
ња, дружења.

                         

* Организација спроводи програме у и области за-
бава и рекреација.
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Информатор за дјецу и младе општине Херцег Нови60






