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В

идик, простор који се отвара пред Херцег
Новим, оно што грађани могу сагледати
као резултат и могућност, сваке године
све је шири. То се постиже једино континуираним радом на пројектима који су за добро града,
у свим областима живота једне заједнице.
Нови видици за Херцег Нови подразумијевају
нове резултате у уређењу и израдњи градске
инфраструктуре, нове развојне пројекте и напредак у онима на које град деценијама чека,
као и нове притиске у циљу превазилажења свих
изазова који блокирају даљи развој. Они се односе и на нове доприносе у раду градских служби и предузећа, афирмацију Новог као пожељне туристичке дестинације, нове капацитете и
вриједновање постојећих, нове садржаје који
обогаћују живот заједнице и јубилеје које славимо, као и на нове моделе подршке за грађане,
подстицаје за дјецу и младе, услове за напредак
спортиста и погледе на даљи развој новског залеђа. Уз све то, нови видици значе и нове партнере и пријатеље, који су Херцег Новом важна
подршка.
Приоритети које смо зацртали током протеклих
година остају усмјерење нашег рада. Један од
главних су пројекти санације и изградње комуналне инфраструктуре у градским срединама и
залеђу, кроз које је повећана употребна вриједност путева, побољшана безбједност, саобраћајно приближени дијелови града и унапријеђен

квалитет живота локалне заједнице. Израдом
пројектне документације, бројним иницијативама и сталним залагањем, остварили смо предуслове за почетак реализације дуго очекиваних,
капиталних инфраструктурних пројеката који
подразумијевају вишемилионска улагања у
Херцег Нови. Снажно смо се заузели за рјешавање проблема Болнице Мељине и Института
Игало, увјерени да без њих нема здраве будућности нашег града.
Допринос новских служби и предузећа најјасније се види у ванредним ситуацијама, попут
овогодишњих пожара, када до посебног значаја
долази цјелогодишње улагање у опрему и ефикасност у обављању послова од значаја за град.
Однос херцегновске локалне управе према грађанима огледа се у проактивном дјеловању, увођењу нових модела подршке, доброј сарадњи са
установама на подручју града и реализацији
пројеката који имају за циљ побољшање услова
за живот и рад.
На видику Херцег Новог су нове стазе, и оне
воде напријед, на ону страну која значи просперитет за све грађане, пројекте на које ћемо бити
поносни, међусобно поштовање и уважавање,
мир и стабилност.
Предсједник Општине
Стеван Катић
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резултати

У

току године реализована је прва фаза санације пута према Врбању, која представља
највећу инвестицију у путну инфраструктуру овог дијела општине у протеклих 100 година, још од доба владавине Аустроугарске која је
изградила постојећи пут. Асфалтирана је дионица од села Крушевице до излетишта Врбањ, тачније Адреналинског парка, у дужини од око 7 километара. Такође, насипањем је саниран пут од
Адреналинског парка према Орјену у дужини од
5 километара, а насута је и траса од још 2 километра до Орјенске локве, те изграђени подзиди и
постављене банкине на планираним локацијама.
Укупна вриједност ове, прве фазе пројекта санације путне мреже износи око 420.000 еура, финансирана је из капиталног буџета државе, а на
иницијативу Општине Херцег Нови. Друга фаза
радова на санацији трасе Крушевице-Врбањ подразумијева асфалтирање додатних 5 километара
пута, насипање и постављање банкина, а процијењена вриједност радова је око 360.000 еура.

школе према насељу Лучићи и према Тијесном
кланцу. У путну инфраструктуру овог дијела града уложено је у посљедњих 5 година више од милион еура из локалног и државног буџета.

Уређење пута од Мојдежа до Мокрина заокружено је санацијом дионице од Поробића до Косића
у дужини од око 2 километра, вриједности око
165 хиљада еура. Становницима Суторине, Сушћепана, Ратишевине, дијела Игала и Мојдежа
сада је пут до Мокрина и Требиња краћи за чак 17
километара, у поређењу са трасом главног пута.
Поред интервенција на дионици Поробићи – Косићи, у оквиру ове фазе изведени су и радови на
санацији двије трасе пута у Суторини, од основне
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Поред ових, завршено је још неколико пројеката
велике вриједности које је иницирала Општина,
а финансирани су из капиталног државног буџета. Бијела је добила дуго очекивану и пријеко по-

резултати

требну пасарелу, уз помоћ које ће бити растерећен саобраћај на магистрали и унапријеђен ниво
безбједности учесника у саобраћају, првенствено
дјеце и ђака који морају прелазити ту дионицу
како би дошли до основне школе. У оквиру инвестиције вриједне 169.000 еура изведени су сви
зидарски и бетонски радови, постављена челична
конструкција у дужини од 15 метара, завршено
постављање камена, а слиједи инсталација лифта.

Услиједиће још један сличан пројекат, изградња
пасареле у Зеленици - пројектну документацију
урадила је Агенција за изградњу и развој Херцег
Новог, расписан је тендер за избор извођача, након чега се очекује почетак радова. Изведени су
радови на регулацији потока Немила, са циљем
рјешавања проблема изливања овог водотока и
спријечавања поплава у том дијелу града. Пројекат вриједан око 200 хиљада еура подразумијевао
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резултати
је интервенције које су повећале проток канала,
тако да може прихватити сву воду са атмосферског и бујичног тока потока, као и радове на уређењу терена. Успјешно је реализован пројекат санације клизишта на Топлој, које је пријетило да
угрози Јадранску магистралу, што је инвестиција вриједна 450.000 еура. Санирано је клизиште
и дио пута Мељине-Петијевићи, на локалитету
Котобиљ. Овај пројекат, вриједан готово пола
милиона еура договорен је споразумом којим је
укинута путарина на траси Мељине – Ситница, а
финансирао је бивши концесионар пута, компанија „Univerzal Monte“.
У Суторини су завршени радови на постављању
јавне расвјете на траси од тржног центра “ХДЛ”
до мотела “Виногради”. На дионици дугој 2,1 километар, уз новоизграђену бициклистичку стазу
постављена су 62 стуба, чиме је овај дио магистрале на самом улазу у Црну Гору и општину
Херцег Нови по први пут адекватно освијетљен и
комплетирано је освјетљење дуж Јадранске магистрале, од Суторине до Каменара. Радови су изведени у оквиру прекограничног пројекта “Ћиро
2” који реализује Агенција за изградњу и развој, у
сарадњи са Општином Херцег Нови. Ревитализована је и проширена јавна расвјета у Бајковини, у
шта је уложено око 50.000 еура.
Нова аутобуска стајалишта постављена су на шест
локација, кроз прву фазу пројекта који финансира локална управа. Крајњи циљ је да на свим
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резултати
локацијама у ужем и ширем дијелу града буду
постављена нова, једнообразна стајалишта. Уз то,
Агенција за изградњу и развој завршила је израду
идејног рјешења за изградњу новог стајалишта и
тротоара испод Дома здравља, а локална управа
је расписала тендер за избор извођача радова на
овом пројекту, чија процијењена вриједност износи 125 хиљада еура. Завршен је и пројекат обнављања саобраћајно-туристичке сигнализације у
градским зонама Херцег Новог, на потезу од Игала до Мељина, за шта је локална управа издвојила
20 хиљада еура.
Важна спона локалне управе са грађанима су
мјесне заједнице, а у њима су протеклу годину
обиљежиле активности усмјерене на уређење комуналне инфраструктуре, међу којима предњачи санација путне мреже, а у највећем дијелу су
били финансирани из капиталног буџета града.
Честа је појава самоорганизовања грађана, добровољног учешћа у бројним пројектима, као и
дотације средстава. Радови на санацији или изградњи путева реализовани су у Игалу, Србини,
Зеленици, Kумбору, Ђеновићима, Баошићима,
Бијелој, Kаменарима, Пријевору, Суторини, Мојдежу, на Топлој, Савини, Подима, Kрушевицама,
Kаменом, Мокринама, Ублима. Уз поменуто, радило се на одржавању и поправци мобилијара,
санацији или изградњи јавне расвјете и уређењу
јавних површина на територији цијеле општине.
Настављено је уређење Дома културе у Пријевору, изграђена пумпна станица за водоснадбије-

вање мјештана Ратишевине, проширен боћарски
терен у Мељинама, радило се на уређењу игралишта поред Дома културе у Мељинама и Ђеновићима и код школе у Зеленици, урађена је реконструкција два санитарна чвора и уградња прозора
на ОШ „Орјенски батаљон“ у Бијелој.
Завршена је изградња секундарне канализационе мреже за Водице у Баошићима, код тунела
у Мељинама и у Кумбору код „Амара“, чиме је
ријешен дугогодишњи проблем тих дијелова града. Почели су радови на изградњи колектора у
улици Луке Вукаловића, a ових дана су актуелни
и радови на санацији локалних путева у Бијелој,
Ђеновићима, насељу Камење, на Модрој плочи и
у Игалу, на уређењу степеништа Елизе Ломбардић Дуковић, регулацији потока у Ђеновићима и
атомсферске канализације у Немили, као и адаптацији терена на Савини. Расписан је тендер за
извођење радова на изградњи саобраћајнице на
локацији Жагер у Бијелој.
У протеклом периоду је додијељено преко 6.000
таблица са називима нових улица и бројева, што
је поступак које спроводи Секретаријат за комуналне дјелатности, а кроз који су многе улице и
објекти по први пут именовани и нумерисани,
што доприноси лакшем сналажењу грађана и посјетилаца.
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развојни пројекти

З

а развојне пројекте у Херцег Новом опредијељена су вишемилионска улагања из капиталног буџета државе, а на иницијативу локалне управе. Процијењена вриједност тендера за
извођење радова на изградњи аутобуске станице
у Игалу износи око 4,7 милиона еура. Потписан
је и уговор о изградњи приступне саобраћајнице
за потребе аутобуске станице, чија вриједност,
са укљученом експропријацијом, износи 850.000
еура. Поступак избора извођача радова расписан
је и за уређење Шеталишта пет Даница у Игалу,
од виле „Галеб“ до Титове виле, чија је процијењена вриједност око 3 милиона еура. Пројектну
документацију за оба пројекта припремила је
Агенција за изградњу и развој Херцег Новог, а поступак избора извођача спроводи Општина.
Изабран је извођач за изградњу главног пута на
Луштици, што је инвестиција вриједна 10,3 милиона еура. На терену су започете припремне
активности, а након завршетка процеса експропријације услиједиће извођење радова. Ријеч је о
путном правцу укупне дужине 7,7 километара, од
постојећег пута Росе-Крашићи до постојећег пута
Бабунци-Крашићи, а израду пројектне документације вриједне око 100 хиљада еура финансирала је Општина Херцег Нови.
Завршен је поступак избора извођача радова за
изградњу водоводне мреже на Луштици и очекује
се скори почетак радова. Процијењена вриједност
овог изузетног важног пројекта, који ће обезбије-

дити снабдијевање водом за становнике овог полуострва, износи око 9 милиона еура, а за израду
пројектне документације Општина Херцег Нови
је издвојила око 100.000 еура.
Започета је израда пројекта реконструкције
спортског блока друге фазе Института „Др Симо
Милошевић“ Игало, који подразумијева санацију
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базена и осталих садржаја у том дијелу комплекса. Процијењена вриједност овог улагања је око 4
милиона еура. Рок за израду пројекта је до краја
2022. године, а ревидент је Агенција за изградњу
и развој Херцег Новог. Након израде документације слиједи извођење радова за које је одређен
рок од десет мјесеци.

развојни пројекти

У току су радови на адаптацији објеката двије
херцегновске школе - санација крова фискултурне сале СМШ „Иван Горан Ковачић“ чија укупна
вриједност премашује 150.000 еура и уређење
објекта подручног одјељења ОШ „Дашо Павичић“
у Суторини укупне вриједности готово 200.000
еура. Актуелна је и изградња канализационе мреже у Зеленици, на потезу од „Клуба пензионера“
до Јадранске магистрале, за коју је потписан уговор вриједан 135.000 еура.

Предшколци и васпитачи су на Савини нову
школску годину започели у новом вртићу, капацитета за боравак за 250 малишана, по три јасличне и вртићке групе. Након завршетка радова
на изградњи, током протекле године започето је
опремање објекта и пејзажно уређење простора,
што је пројекат вриједан 300.000 еура.
Коначно су испуњени формално-правни предуслови за изградњу основне школе у Игалу, на

НОВИ видици Октобарски билтен Општине Херцег Нови 2022. 9

развојни пројекти

Шиштету. Након бројних иницијатива Општине
Херцег Нови током протеклих година, Влада је
усвојила одлуку о изградњи објекта од општег
интереса и издала урбанистичко-техничке услове. Слиједи процес експропријације земљишта за
привођење овој намјени и израда пројектне документације.
У завршној фази је израда пројектне документације за доградњу Дневног центра за дјецу и младе
са сметњама и тешкоћама у развоју која би омогућила отварање сервиса „27+“, а вриједност пројекта се процијењује на око 200.000 еура.
Покренут је поступак избора извођача за пројектовање и извођење радова на изградњи панорамске гондоле Игало-Илиница, што је пројекат
укупне вриједности око 9 милиона еура. У току

је одабир пројектанта за израду Главног пројекта заобилазнице око Херцег Новог од Суторине
до Зеленике, за шта је опредијељено око 500.000
еура. Започета је израдa Идејног рјешења и Главног пројекта реконструкције објекта Задужбина
породице Бошковић-Ђуровић-Лакетић у Србини,
програмски задатак је сачинио Секретаријат за
културу и образовање, а за израду ове документације издвојено је 60.000 еура.
У сарадњи са Јавним предузећем за управљање
морским добром услиједиће реализација више
пројеката у појасу уз обалу, дуж цијеле ривијере.
Расписан је тендер за израду Главног пројекта
пјешачке стазе од жељезничког моста до плаже
Змијице у Зеленици, у дужини од 300 метара, за
чије пројектовање и израду је опредијељено око
200.000 еура. Агенција за изградњу и развој Хер-
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цег Новог израдила је пројекат реконструкције
и поплочавања шеталишта од Мељина до хотела
„Плажа“ у дужини 1.4 километра, чија вриједност
је процијењена на око 1,1 милион еура. Пројекат
је ревидован и послат Морском добру, које ће ребалансом буџета опредијелити додатна средства
за комплетну реализацију, након чега ће услиједити тендер за избор извођача радова. Када је у
питању наставак изградње шеталишта од Бијеле
до Каменара, као и спајање шеталишта од Зеленике до Кумбора, договорена је израда пројектне
документације до краја текуће године, како би
ови пројекти ушли у буџет за 2023. годину. На
иницијативу Општине Херцег Нови покренути су
разговори о рјешавању питања концесије и коришћењу луке у Зеленици као сидришта за путничке бродове, што је у заједничком интересу града
и државе јер ће допринијети привредном и туристичком развоју.
Општина је прибавила имовину која је од значаја
за рјешавање пројеката од општег значаја, кроз
покретање извршног поступка против „Вектра
Боке“ АД за потраживање које сада премашује
2 милиона еура, а у току којег је намирен износ
од 1.703.000 еура. Kада је у питању имовина Општине, у протеклих годину дана нису били покретани поступци извршења локалне управе, јер је
успостављена пракса да се сва утврђена дуговања
у поступцима намирују у законом предвиђеном
року.

притисци

З

драву и виталну будућност Херцег Новог тешко да иједан грађанин може замислити без
Болнице Мељине и Института „Др Симо Милошевић“. Из тог разлога, Општина Херцег Нови
је и током прошле године иницирала разговоре и
позивала на рјешавање проблема са којима се суочавају ове установе. Локална управа је послала

у циљу регулисања проблема у којима су се ове
установе, не својом грешком, нашле. Са циљем
да помогне функционисање здравствено-медицинских установа на подручју града, локална
управа је била у сталној комуникацији са управама и запосленима. Општина, Институт Игало,
Болница Мељине и Дом здравља заједнички су се

старству здравља и Фонду за здравствено осигурање
Црне Горе, а тичу се опстанка и даљег функционисања ПЗУ Опште болнице „Мељине“, у стечају.

поруку да, иако је природа проблема различита,
крајњи резултат мора бити исти: здравствено-медицинске установе које ће бити на услузи локалном становништву и ослонац развоју града.

обратили надлежним државним органима и иницирали састанак са циљем рјешавања проблема
са којима се суочавају, а који захтијевају хитно
реаговање надлежних државних органа.

Општина Херцег Нови подржала је раднике обје
установе у борби за поштовање њихових права и
унапријеђење услова рада, али и упутила више
иницијатива ка врху државе и надлежним институцијама како би се предузели озбиљни кораци

Одборници Скупштине општине Херцег Нови су на
ванредној сједници једногласно усвојили закључке које су, уз петицију коју је потписало преко 10
хиљада грађана, упутили Влади Црне Горе, Министарству финансија и социјалног старања, Мини-

која блокира даљи развој града и својим дјеловањем директно погађа локално становништво и
привреду. У више наврата је поручено да се „Вектра Бока“ показала као нестабилан и непоуздан
партнер, о чему најбоље свједоче руиниране, невалоризоване некретнине на атрактивним позицијама у граду, као и редовни протести радника,
због чега локална управа наставља да од државе
захтијева детаљну контролу поступака приватизације и раскид овог штетног аранжамана.

Општина Херцег Нови је наставила да иницира и
позива доносиоце одлука на раскид приватизационог уговора са „Вектра Боком“, као компанијом
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Н

овски ватрогасци су још једном заслужили
титулу хероја града, улагањем изузетних
напора у гашење бројних пожара на територији Херцег Новог протеклог љета. Служба заштите и спашавања је током јуна, јула и августа
2022. године имала 204 интервенције. Пожари су
се десили на десетинама локација, а интервенцијом ватрогасаца заштићени су домови и људски
животи. Општина Херцег Нови им је додијелила
новчане награде у знак захвалности за изузетан
допринос спашавању и заштити људи и имовине.
За потребе гашења пожара из ваздуха, купљен је
мобилни базен за воду, који је коришћен у акцијама током протеклог љета. Општина је обезбиједила 40 комплета униформи за шумске пожаре, а кроз пројекат који је водио Секретаријат за
друштвене дјелатности и међународну сарадњу
обезбијеђена је и опрема за кишне услове. Служба заштите и спашавања је на основу сарадње
од фирме „Азмонт инвестмент - Портонови“ наручила ручне дигиталне радио станице и опрему
за гашење пожара. Уз то, набављене су мајице,
љетње униформе, чизме и ватрогасне рукавице
за ватрогасце/спасиоце. Током протекле године
новски ватрогасци/спасиоци учествовали су у вјежби на тему пружања прве помоћи, спашавања
из рушевина и земљотреса, горског спашавања и
цивилне заштите. Препознајући значај едукације
младих у области заштите и спашавања, новска
Служба је и током протекле године радо угошћавала ученике херцегновских основих школа, па
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је на стотине малишана имало прилику да обиђе
Ватрогасни дом у Мељинама.
Предузеће „Чистоћа“ наставило је са улагањима у
возни парк и опремљеност јавних површина. Током протекле године набављени су: камион кипер
за потребе прикупљања и транспорта кабастог и
зеленог отпада, специјално возило за одвоз комуналног отпада и аброл контејнер, а у цљу постизања веће безбиједности послова депоновања отпада и опрема за спријечавање настанка и ширења
пожара на привременом складишту. У сарадњи са
локалном управом настављен је пројекат уградње
полуподземних контејнера – уграђено је 26 нових
контејнера на 12 локација, чиме се истовремено
побољшава чистоћа мјеста за одлагање отпада,
смањују неугодни мириси, те продужава интервал пражњења, чиме се смањују трошкови сакупљања отпада. Набављени су и додатни контејнери са пластичним поклопцем који су замјенили
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постојеће дотрајале дуж Шеталишта пет Даница
и на ривијери, те нове посуде за одлагање отпада,
а пажња је посвећена и уређењу локација за смјештај контејнера. „Чистоћа“ је редовно обављала
све повјерене послове, са појачаном динамиком
током љетњих мјесеци, када је и прање јавних
површина интензивирано у сарадњи са Службом
заштите и спашавања и ДВД „Бијела“. Уз основне
активности, „Чистоћа“ је одржавала едукативне
радионице у основним школама и вртићима и
обиљежавала важне датуме из области екологије и удомљавања паса. Општина Херцег Нови и
„Чистоћа“ су у оквиру групе „АНИН Балкан“ наставили сарадњу са комуналним предузећима из
Норвешке, као значајним партнерима на унапријеђењу система управљања отпадом.

У циљу осигуравања сталног снабдијевања водом,
предузеће „Водовод и канализација“ је реализовало неколико значајних захвата. Изведени су
радови на санацији главног челичног цјевовода
кроз Kонавле, у дужини 200 метара, са изградњом муљног испуста на Груди, све финансирано
из сопствених средстава у вриједности од 210.000
еура. Изграђени су бај-пас у Бијелој у дужини од
500 метара, у циљу обезбјеђења снабдијевања
водом Kаменара, и цјевовод у Бијелој код Бијеле шкољке, изведени су радови на санацији главног челичног цјевовода кроз Бијелу у дужини од
1.300 метара, положен нови цјевовод за снабдијевање водом у Суторини, од „ХДЛ“ дуж магистрале, у сарадњи са МЗ Ратишевина постављено 900
метара новог цјевовода, те одрађено “распетља-

14 НОВИ видици Октобарски билтен Општине Херцег Нови 2022.

вање” чворишта на водозахвату “Опачица” и разграничење токова кроз цјевоводе. Од марта 2022.
интензивирани су радови на детекцији и смањењу
техничких губитака воде у систему, са посебним
фокусом на ривијеру, од Kумбора до Kаменара.
То је резултирало уштедом воде која се исцрпљује из Опачице, па је само током августа 2022.
године уштеда била 44,23 л/с, односно 13,13% у
односу на исти период прошле године. “Водовод
и канализација” је и ове године уредио и отворио градски јавни тоалет у центру града. Одрађено је више интервенција на објектима, попут
станице за пумпу у склопу резервоара Змијице,
као и редовно одржавање резервоара. Поклоњена
је пажња валоризацији Опачице израдом Студије
– програма мјерења и мониторинга вода из овог

доприноси
водоизворишта. Интензивирани су послови на
идентификацији и легализацији нелегалних потрошача, а степен наплате услуга снабдијевања
водом и одвођења отпадних вода је 95%.
„Комунално стамбено“ предузеће извело је радове на постављању нове расвјете на потезу од
Партизанског пута до улице Васа Ћуковића на
Шкверу, те уредило и освијетлило стазу од зграде „Поште“ према Шеталишту Пет Даница, по
налогу Секретаријата за комуналне дјелатности.
Поред редовних послова на одржавању јавне расвјете, локалних путева, водотокова и зеленила, у
оквиру активности предузећа “Kомунално стамбено” треба посебно истаћи радове на изградњи
нове јавне расвјете: постављено је 48 нових стубова јавне расвјете на Врбању, као и нове трасе
мреже у Бијелој ка Тодоровићима, у Зеленици ка
Светој Тројици, на Ублима, те реконструисане дионице на Савини, у Игалу, на Шкверу, у Баошићима. Осим тога, изведени су радови на освјетљењу
тврђаве Форте Маре, обнављању хоризонталне
сигнализације у магистралном појасу и на локалним путевима, обнављању аутобуских стајалишта
и огласних табли, одржавању ограда и клупа, као
и уређењу скверова.
„Друштво за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре“ реализовало је више локалних инфраструктурних пројеката: завршени
су радови на канализационом колектору “Водице - Kрак1” у Баошићимa и “Амаро” у Kумбору,

ПРИЈЕ

као и радови на канализационом колектору у
Мељинама, код тунела. Изведени су радови на
изградњи локалне саобраћајнице са одводњом
атмосферске канализације за дио насеља Миочевићи у Kумбору. Расписани су јавни позиви за регулацију потока у склопу саобраћајнице НОВА Т5
на Топлој и за изградњу канализационог колектора “Водице - Kрак4” у Баошићима. Набављен је
“Algo Composter“, органско једињење које има за
циљ смањење количине и токсичности органског
муља у отпадним водама и непријатног мириса,
те је на овај начин третиран комплетан канализациони систем примарног колектора и пумпних
станица од Игала до Мељина као и на херцегновској ривијери, а резултати су били уочљиви
већ након првог третмана. У циљу завршетка
радова на постројењу за прераду отпадних вода,

ПОСЛИЈЕ

“Друштво” је склопило уговор са “Институтом за
грађевинарство” из Подгорице за консултантске
услуге за израду пројектне документације, која ће
садржати пресјек стања, уочене недостатке, технолошко рјешење рада и израду тендерског документа за реконструкцију дијела постројења. За
завршетак хитних радова на постројењу опредијељена су средстава капиталног буџета у висини
око 600.000 еура.
Kапацитети посебних паркиралишта у Херцег
Новом проширени су на начин што је предузеће
“Паркинг сервис” узело у закуп и уредило простор
на платоима испод семафора на Топлој, гдје је
обезбијеђен систем са самонаплатном станицом,
магнетним картицама за претплатнике и знаковима обавјештења који показују број слободних
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доприноси
основу запримљених пријава путем савременог
модела “Система 48” који је грађанима на располагању 24 сата. Посебан акценат стављен је на
контролу буке и уредног рада угоститељских и
привремених објеката током љетње сезоне, што
је исходовало мањим бројем пријава. Током протекле године Kомунална полиција и Служба за
инспекцијски надзор су дале допринос и у погледу асистенције свим манифестацијама које су у
граду организоване.
Почела је са радом испостава Грађанског бироа
Општине Херцег-Нови у Зеленици, у просторијама Мјесне заједнице. Уз испоставе у Игалу и Бијелој, ово је трећа мјесна испостава Грађанског бироа, која је отворена са циљем да грађанима буде
олакшана комуникација са локалном управом и
остваривање права.

паркинг мјеста. Кроз пројекат “Развој зелених
послова у Црној Гори” завршена је и реализована инсталација и брендирање двије јавне станице
за пуњење електричних возила на посебном паркиралишту код пијаце у Игалу. Корисницима је
омогућено електронско плаћање паркинг услуга
путем wеб сајта предузећа. “Паркинг сервис” је
ријешио питање сједишта куповином пословног
простора, који сада користе и Kомунална полиција и Служба за инспекцијске послове Општи-

не Херцег Нови, те су ове три службе грађанима
на услузи на истој адреси. Kвалитет пословања
“Паркинг сервиса” бонитетна кућа „Company
Wall Business“ оцијенила је сертификтом А+ за
успјешан пословни развој, што потврђује конкурентност и кредибилност предузећа.
Допринос комуналних полицајаца и инспектора
огледа се у великом броју свакодневних активности, како по службеној дужности, тако и на
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Општина Херцег Нови је омогућила да грађани
са било које локације, без чекања на ред у пошти
или банци, електронским путем плате порез на
непокретности и туристичку таксу, на сајту Општине Херцег Нови или скенирањем QR кода.
Осим тога, Одсјек за информационе системе
и информисање успоставио је портал Е-порез,
надоградио оштински сајт за потребе приступа
особама оштећеног вида и имплементирао нову
мрежну инфраструктуру у згради Општине Херцег Нови.

као бренд

П

одаци из колективног смјештаја за период до 31. јула 2022. године показују да је
у односу на прошлу сезону забиљежен
раст долазака од чак 143%, а раст броја ноћења
од 113%. Ове вриједности полако достижу ниво
остварен 2019, тачније број долазака је на 82,3%,
а ноћења на 86,4% у односу на до сада рекордну
годину. Kада су у питању појединачна емитивна
тржишта земаља Западне Европе и Сјеверне Америке, регистрован је скок у броју долазака и ноћења са тржишта САД, Француске, Велике Британије и Швајцарске, док се остала тржишта значајно
приближавају бројкама из рекордне 2019. године.
Подаци Туристичке организације Херцег Нови за
период до октобра 2022. године биљеже раст броја ноћења у индивидуалном смјештају за око 10%
у односу на упоредни период годину раније, а што
је на нивоу 83,8% оствареног туристичког промета у овом сегменту у рекордној 2019. години. Kада
је у питању број индивидуалних ноћења туриста
из земаља Западне Европе и Сјеверне Америке,
након слабије прошле, у овој години је забиљежен раст од 53%, што представља 97,4% оствареног промета из рекордне 2019. године. Ако се
посматрају земље на индивидуалном нивоу види
се да је достигнут и премашен број гостију, као и
ноћења, из Њемачке, Сједињених Америчких Држава и Kанаде. Остала тржишта су у фази опоравка и достизања рекордних нивоа 2019. године, а
охрабрује чињеница да Херцег Нови на сваком од
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као бренд
преосталих емитивних тржишта биљежи значајно
боље резултате него прошле године.
Промотивне активности Туристичке организација Херцег Нови у протеклој години су имале за
циљ да допринесу диверсификацији туристичких тржишта, што се испоставило као кључна
предност током кризног ковид периода, као и да
представе садржаје који имају вансезонски туристички потенцијал. Ревитализовано је тржиште
Западне Европе, са посебним промотивним акцентом на Велику Британију, Њемачку, Француску, али и надолазеће тржиште САД. У сарадњи
са Националном и туристичким организацијама
Боке реализоване су студијске посјете туроператора и инфлуенсера, као и дигитална кампања за
тржишта Западне Европе. ТОХН је организовала
посјете туроператора из Чешке и Словачке, као
и представљање понуде Херцег Новог на сајму
туризма у Прагу. Понуда Херцег Новог представљена је и на свим водећим сајмовима у региону,
међу којима се по први пут нашао међународни
сајам туризма “Place2Go” у Загребу, а пред љето је
у сарадњи са НТО организована “roadshow” кампања у градовима Србије и Босне и Херцеговине.
Лансирана је и регионална кампања “Hercegnovi.
Feel it” која је са својим подслоганима истакла
специфичности дестинације које се не везују искључиво за сезоналност.
Активности везане за диверсификацију туристичке понуде у протеклом периоду су обиљежене
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као бренд
пројектима који су финансирани из европских
и регионалних фондова, као и из сопствених
средства ТОХН. Поред финализације радова на
пројекту “Cycling Rural”, реализоване су активности на пројекту “Wonder” - организована четвородневна дјечија манифестација и изграђено
игралиште у парку Светог Леополда Мандића.
Одобрена је апликација ТОХН за пројекат културне руте Савјета Европе „Via Habsburg“. Заједно са ТО Тиват покренут је пројекат “Живот на
Луштици” у оквиру којег су промовисане туре на
овом полуострву и креиране туристичке мапе. Са
циљем креирања новог туристичког производа и
садржаја потписан је протокол о сарадњи са туристичким организацијама Требиња и Никшића.
Када је у питању наутичка сезона 2022. у херцегновској градској луци, остварен је приход на
нивоу између 55 и 60% прихода из 2019. године.
Евидентан је био пад броја пловила у чартеру због
пандемије вируса корона, имајући у виду да се
резервације обављају и до пола године унапријед,
а на пословање се одразила и ситуација у Украјини, с обзиром да је традиционално значајан број
наутичара долазио са источноевропског тржишта.
У циљу унапријеђења услова за боравак и сигрности пловила, у градској луци Шквер је инсталиран систем видео надзора и нова метеоролошка
станица, која даје све параметре неопходне корисницима услуга у градској луци и наутичарима
који долазе из региона и свијета. Опрема је угра-

ђена у оквиру пројекта „Развој наутичког туризма
и промоција регионалних лука – REGLPORTS“,
подржаног на првом позиву Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње за Италију, Албанију и Црну Гору 2014-2020, који реализује општинска Канцеларија за међународну сарадњу.
Из пројекта је за уградњу опреме у новској луци
опредијељено 40 хиљада еура.
Секретаријат за туризам, економски развој и инвестиције приступио је изради нацрта Плана ра-

звоја туризма и угоститељства Општине Херцег
Нови за период 2023-2027. године. Овакав тип
планског документа херцегновска локална управа
израђује први пут, а засниваће се на новим трендовима на међународном туристичком тржишту,
те глобалним изазовима у области економије и
здравства. Овај Секретаријат је најавио и израда
локалног Стратешког плана развоја микро, малих и средњих предузећа и предузетништва, као
и отварање канцеларије за подршку овом сектору.
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капацитети

В

ише од пет деценија од када је Андрић последњи пут боравио у Херцег Новом, у дом
нобеловца на Топлој враћени су његови
лични предмети који су од ове године дио сталне
поставке „Андрићеве новске стазе, лица и предјели“. Поставка у ревитализованом здању допуњена
је драгоцјеностима које представљају свједочење
о приватном животу Нобеловца и његове супруге
Милице - оригинални намјештај, умјетничке слике, фотографије, пишчеве луле, интимна писма,

а по први пут и дјела Милице Бабић, њени костимографски нацрти. У циљу даље афирмације
Андрићеве куће, потписивањем протокола озваничена је сарадња Јавне установе културе „Херцег-фест“ и Задужбине Иве Андрића, реномиране
установе која, по жељи писца, чува његову заоставштину. Током године у Кући нобеловца Ива
Андрића уприличени су бројни програми, што

потврђује да она није само меморијал, већ мјесто
сусрета и разговора, попут оних које је сам писац
овдје водио: манифестација поводом 130 година
од Андрићевог рођења, премијера представе “Јелена, жена које нема“, пројекције филмова, књижевне вечери, радионице и предавања.
Изведени су радови на замјени столица, подне облоге и сценске завјесе у дворани “Парк”,
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а уређење ентеријера и нову сценску механику
финансирала је Општина Херцег Нови у износу
од 101.000 еура. Ово је прво улагање у замјену
столица у великој сали од када је дворана изграђена прије 35 година. У претходној години ЈУK
“Херцег-фест” је потписала уговор о техничко-технолошком унапређењу сала у центрима за
културу које обављају приказивачку дјелатност у
Црној Гори, а тиче се дигитализације биоскопа.
Расписан је тенедер за набавку опреме која ће
омогућити увођење савремене дигиталне технологије, обновиће и стандардизовати биоскопску
мрежу, те бити подстицај развоја техничке базе
кинематографије, као и едукације и стручне обуке запослених. Средства за дигитализацију дворане „Парк“ обезбијеђена су у сарадњи са Министарством културе и медија и Филмским центром
Црне Горе у укупном износу од 100.000 еура.
Омладински центар у Старом граду ће након дугог низа година постати уређени простор намије-

њен дјеци и младима, захваљујући пројекту адаптације који финансира локална управа. Радови
које координира Секретаријат за културу и образовање подразумијевају: постављање нове столарије, чишћење, кречење, фарбање дрвенарије и
паркета у двије плесне сале, санацију инсталација и уређење тоалета у приземљу, као и санацију
крова, за шта је опредијељено укупно око 25.000
еура. Намјера локалне управе је да ово здање на-

кон дугог низа година постане мјесто окупљања
дјеце и младих, које ће допринијети да Стари град
оживи, а којим ће бити управљано на одговоран
начин, у складу са локалном Стратегијом за младе.
Ревитализовани Павиљон Градске музике афирмисан је као локација за одржавање културних
програма различите врсте.
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капацитети
ПРИЈЕ

Зидине Потковичасте (Западне) куле очишћене
су и уклоњена је самоникла вегетација. Радови су
изведени у оквиру припреме за конзерваторско
истраживање и израду пројекта санације, а за посао су ангажована градска предузећа „Комунално-стамбено“ и „Чистоћа“. Коначни циљ је очување и вриједновање ове куле, која је запуштена
од 1986. године када је затворена за посјетиоце, а
представља један од драгуља Старог града.
Ово је један од два значајна пројекта из области
заштите и очувања културних добара за које су
Општина Херцег Нови и ресорно Министарство
потписали уговоре о финансирању – „Конзерваторско истраживање и израда архитектонско-конзерваторског пројекта санације Потковича-

ПОСЛИЈЕ

сте (Западне) куле“ и „Санација источног зида,
круништа и уклањање шута из бастиона Светог
Јеронима“, на коме се налази Павиљон Градске
музике. Оба пројекта ће реализовати Општина
Херцег Нови, а Министарство их суфинансира
са укупно 46,5 хиљада еура, док ће недостајућа
средства обезбиједити локална самоуправа. Пројекти су одобрени Програмом заштите и очувања
културних добара за 2021. годину, по предлогу
новског Секретаријата за културу и образовање.
Започета је реализација пројекта конзервације
двадесет икона чувене школе Рафаиловић-Димитријевић из иконографске збирке Јавнe установe
„Градски музеј Мирко Комненовић и галерија
Јосип Бепо Бенковић“, који су подржали Амба-

22 НОВИ видици Октобарски билтен Општине Херцег Нови 2022.

сада САД и Центар за конзервацију и археологију
Црне Горе. У току протекле године спроведене
су и конзерваторске мјере на дјелу етнографске
збирке предмета од текстила.
Овогодишњи Дани културне баштине посвећени
су новским тврђавама, захваљујући којима је Херцег Нови учлањен у европску мрежу фортификационих градова “Efforts”, те се нашао на мапи
Европске културне руте утврђених споменика
“Forte Cultura”. Током протекле године су очишћени натписи који су ружили изглед Шпањоле
и обновљене спомен плоче у кругу овог утврђења,
као и спроведена акција чишћења великог броја
градских спомен обиљежја.

капацитети
Учињени су први кораци ка реализацији пројекта музејског комплекса Топаљске комунитади,
који је предвиђен Стратегијом развоја Oпштине. Намјера града је да буде оформљен музејски
комплекс који би се састојао од три објекта из
периода оснивања Топаљске комунитади: постојеће Његошеве школе и још два објекта која су у
вријеме имала улогу сједишта локалне управе и
парламента.
Подигнуто је спомен обиљежје Јефту Гојковићу,
заслужном начелнику Општине Херцег Нови. На
зграду Државног архива на Тргу Херцега Стефана, у којој је некада било сједиште локалне управе, постаљена је спомен плоча са медаљонским
ликом Јефта Гојковића, који је током 25 година
на мјесту првог човјека Херцег Новог завриједио
статус личности чије дјело има посебан друштвени, културни, економски и историјски значај.
Усвојене су одлуке о постављању 18 спомен-обиљежја у част 18 знаменитих Новљана. Уговорено
је извођење радова на изради споменика Мирку
Kомненовићу у бронзи, чија вриједности износи
20.000 еура.
У оквиру пројекта „Кинотека у сваком граду“, а
захваљујући сарадњи ЈУ „Црногорска кинотека”
и Секретаријата за културу и образовање Херцег
Нови, новска Библиотека је постала прва установа културе у којој је грађанима омогућено да
из свог мјеста слободно приступе материјалима
националног филмског архива Црне Горе. Библи-

отеци су на конкурсу Министарства културе и медија Републике Србије одобрена средства за реализацију пројекта „Рестаурација, конзервација,
дигитализација и презентовање раритетног листа
„Српска независност (Окланд, 1904-1908)“, чијом
реализацијом ће раритетана грађа из Завичајне
збирке Боке Которске бити уједно заштићена и
учињена приступачном.
Кроз додјелу средстава за суфинансирање издавачке дјелатности Општина Херцег Нови у континуитету пружа подршку ауторима за дјела која
су од значаја за град. У 2022. години подржано
је пет пројеката: књига „Топаљско херцегновска
комунитад“ Горана Комара, „Тајне здравља“ Петра Ратковића, „Тиха књига“ Дубравке Раичевић,
„Приче (2) - Руковети из крушевичких црквених
матичних књига“ Милана Милановића и „Илустрована збирка новогодишњих драмолета за
породично и школско позориште“ аутора Дејана
Ђоновића.
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Н

овско културно љето било је испуњено догађајима који су оживјели сцене широм
града, угостили умјетнике из цијелог свијета и публици понудили уживање у квалитетним
програмима. Успјешно су одржани фестивали и
манифестације који су годинама дио градског календара, као и бројни нови програми, а град је
био подршка сваком од пројеката који потврђују
Херцег Нови као град културе и фестивала.
Празник мимозе одржан је 53. пут, од средине
фебруара до половине марта, и обухватио је 43
забавна, културна и спортска програма. Традиционално најпосјећенији био је викенд отварања
– пун Трг Николе Ђурковића и на хиљаде посјетилаца Бербе на ривијери послали су поруку да је
током Празника мимозе Херцег Нови центар добре енергије нашег региона. Организовани су маскенбали за одрасле и дјецу, Рибља вечера, препознатљиви Пицигин и Каротрц, Изложба цвијећа,
представљање пријатељских градова Ново Место,
Санкт Петербург и Београд, Сајам вина, музичко-гастрономска Отворена улица у Игалу, пет представа, двије изложбе, концерт Музичке школе,
пет књижевних вечери и 14 спортских програма.
Фестивал је затворен суђењем крневолу "Бананамену" и великом међународном карневалском
поворком са око 300 учесника која је зашаренила херцегновском ривијером, упркос невремену.
За затварање планирани концерт Дејан Петровић
Биг Бенда одложен је због лоших временских
услова, а онда је њиме уочи Првог маја озвани-
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чен почетак туристичке сезоне и најављено љето
за памћење у Херцег Новом.
20. Међународни сајам књига „Трг од књиге“
отворио је писац Мухарем Баздуљ, програми посвећени књизи и читању трајали су седам дана, а
на сајму је учествовало више од тридесет издавача. 39. Међународни фестивал класичне музике
„Дани музике“ је публици представио умјетнике

из Европе, Азије и Сјеверне Америке, у програмима хорске музике, камерне музике различитих
састава, као и клавирских соло рецитала. „Guitar
art summer fest“ понудио је прворазредни програм за љубитеље гитаре, а отворен је спектакуларним концертима свјетски познатог гитаристе
Томија Емануела и балканског велемузичара
Влатка Стефановског, заједно са Крагујевачким
академским оркестром акордеониста. Ового-

дишње, 35. издање највећег фестивала филма у
Црној Гори и једног од најзначајнијих у региону,
Филмског фестивала Херцег Нови – Монтенегро
филм фестивала, представљало је својеврстан
омаж импресивној традицији и „дјеци филма“, а
остварења из богате селекције приказивана су током седам дана на пет локација у граду. „Херцегновски стрип фестивал“ довео је у град 12 специјалних гостију и више од 50 стваралаца из свијета
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стрипа, богатим програмом још једном спојио
визуелну умјетност и музику, те потврдио свој реноме. „Трг од ћирилице“ је и 9. издањем остао посвећен његовању ћириличног писма, књижевних
и других културних тековина, као и обиљежавању
важних датума, међу којима је и 640 година од
оснивања Херцег Новог. „Буђење љета“ понудило
је публици свитање на Форте Маре, 27. ХАПС 11
позоришних представа, а Међународни фестивал
клапа и Међународни фестивал хорова уживање
у пјесми бројних учесника из земље и региона.
Први сусрет дјечјих хорова „Поред мора, пјевати
се мора“ окупио је више од 200 малишана из седам градова региона и вратио дјечију пјесму на
новску културну сцену.
ЈУK “Херцег-фест” је у периоду између два празника града реализовала све планиране активности. Уз бројне фестивале којима је била извршни продуцент или подршка, ова установа је
организовала и 34 књижевна програма, уз више

од 100 пројекција Филмског фестивала и још 35
филмских пројекција, седам изложби, на новским сценама је играно 37 позоришних програма, одржани су бројни концерти извођача са свих
меридијана, како у оквиру фестивала, тако и као
засебни музички програми. Бројни догађаји одржани су у ревитализованој Кући нобеловца Ива
Андрића и на новским тврђавама, који су свакодневно били отворени за посјете.
У настојању јачања манифестационог портфолија града, Туристичка организација Херцег Нови
је организовала и подржала бројне нове садржаје. Манифестација “Бирам радост” обиљежила је
период од Ускрса до Васкрса и богатим програмом анимирала породице. Акција “Боје и мириси новских ђардина“ мотивисала је и наградила
суграђане чије баште и вртови доприносе побољшању цјелокупног амбијента града. У центру Старог града током љета је одржан “Weekend
nights classic fever“, низ концерата класичне му-

26 НОВИ видици Октобарски билтен Општине Херцег Нови 2022.

зике који су за циљ имали жанровско брендирање
микролокалитета кад је музички стил у питању.
“Open Air Cinema“ караван филма и биоскопа на
отвореном организован је у циљу оплемењивања
породичног туристичког садржаја у дестинацији.
„Kараван фешти“ је редизајнирани концепт већ
добро познатих традиционалних гастро-забавних догађаја у мјесним заједницама уздуж новске обале, који је ове године употпунио доживљај
бројним туристима.
Уз све ове, град је добио нове садржаје које доприносе јачању имиџа Херцег Новог као фестивалске дестинације: реге фестивал „Roots Revival“,
„Hype“, фестивал електронске музике „Choose
Vision Festival“, „Скале“ и манифестација „Danza
di Boka“.
Јавна установа „Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић“ организовала је програме, међу којима у највећем броју

садржаји

изложбе, у сарадњи са истакнутим ствараоцима и
установама културе. Остварено је партнерство са
Долењским музејем из словеначког Новог Места,
Народним музејем из Зрењанина и Музејем града Шибеника. У циљу повећања посјећености, посебном одлуком Савјета установе обезбијеђен је
бесплатан улаз за студенте археологије, историје
умјетности, етнологије, историје и поморског факултета, као и за посјетиоце који посједују пасош
асоцијације „Newcastles of the World“ чији је Херцег Нови члан.
Градска библиотека и читаоница посвећено је радила на програмима за дјецу и младе, кроз које су
организовани суботњи сусрети са најмлађимама,
омогућен сусрет дјеце са писцима, организоване
радионице, конкурас и предавања. Поред сајма
„Трга од књиге“, током цијеле године су одржавани културно-едукативни програми. Установа
је наставила сарадњу са културним и образовним институцијама, као и успоставила нове везе:

склопљен је уговор о сарадњи са Институтом за
српску културу из Приштине-Лепосавић, успостављена комуникација са Народном библиотеком Србије и Универзитетском библиотеком „Св.
Климент Охридски” из Битоља.
Садржајан програм новске културне сцене, као
и све актуелности од значаја за град и грађане,
пратила је Радио Телевизија Херцег Нови. У протеклој години почело је емитовање љетњег програма из отвореног студија, као и реализација
директних укључења са терена и преноса уживо.
Програм је освјежен новим емисијама сопствене продукције и садржајима који су обезбијеђени
кроз контакте са спољним продукцијама и установама, а интернет портал и друштвене мреже
локалног јавног сервиса биљеже континуиран
раст публике.
Урађено је истраживање културних потреба и
пракси грађанки и грађана Херцег Новог, а доби-

јени подаци ће бити основ за израду Стратегије
развоја културе града, покретање нових програма
и доношење одлуке о томе које и какве програме
локална управа треба финансијски и организационо да подржи. Ово истраживање је први пут да
се на овакав начин обрађују подаци од интереса
за управљање у области културе, а спровела га је
агенција „DeFacto“, у сарадњи са општинским Секретаријатом за културу и образовање.
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вечаном академијом на Канли кули обиљежено је 640 година од оснивања Херцег
Новог. Тим поводом, у тродневној посјети
граду боравио је патријарх Српске православне
цркве Порфирије, којем је предсједник Општине,
Стеван Катић уручио прву Светостефанску повељу, посвећену слави оснивача града.
“Херцег Нови је једини град у Црној Гори који има
сачувану оснивачку Повељу, а самим тим и своју
крштеницу. Од 1382. године до данас смјењивали
су се освајачи, али Херцег Нови је остао посвећен
Светом Стефану, увијек свој и пркосан успијевао
је да издејствује праву мјеру самосталности – грађанске, вјерске и културне”, рекао је том приликом предсједник Општине, Стеван Катић.
Он је истакао да је Херцег Нови поносан на јединствене симболе културе и духовности који се налазе у овом граду, те подсјетио да на територији
општине постоји 89 хришћанских храмова. Казао
је да традиционално празновање Светог архиђакона Стефана, као свеца који је био заштитник
Државе Краља Твртка, оснивача Херцег Новог,
представља једну од важних одредница у очувању
традиције града који његује увјерење да се може
бити свој, а у исто вријеме припадати свијету.
Током посјете Херцег Новом патријарх српски
Порфирије служио је у манастиру Савина Свету
архијерејску литургију поводом обиљежавања
славе манастира, Велика Госпојина, те обишао
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град заједно са представницима локалне управе,
након пријема који је за њега уприличио предсједник Општине.
Свечаностима поводом 640 година од оснивања града и посјете Патријарха присуствовао је велики број
грађана, као и бројне званице: посланици Скупштине Црне Горе, министри у Влади Црне Горе, представници Владе Србије и Генералног конзулата Србије у Херцег Новом, предсједници општина Боке
и Требиња, великодостојници Српске православне
цркве и представници Исламске заједнице.
Општина је традиционално његовала добре односе са свим вјерским заједницама, што се огледа
кроз помоћ иницијативама које упућују локалној

управи. На захтјев и у сарадњи са херцегновском
Жупом Светог Јеронима финансиран је пројекат постављања новог озвучења у цркви Светог
Јеронима. Ово улагање је побољшало услове за
обављање службе, а значајно је и због тога што
цркву Светог Јеронима посјећују многи туристи
и ходочасници, те зато што омогућава одржавање
пригодних културних програма у овом здању.

Поред достојног обиљежавања јубилеја оснивања града, Херцег Нови је током цијеле године
на пригодан начин обиљежавао значајне датуме
и одавао пошту личностима које су свој живот
и дјела уградиле у град, потврђујући да познаје,
признаје и поштује своју историју и наслијеђе.
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апацитети Дневног центра за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Нови
додатно су оснажени кроз успјешно реализован пројекат „Побољшање квалитета услуга
које се пружају дјеци са сметњама и тешкоћама у
развоју кроз увођење нових услуга обуке и савјетовања за дјецу, родитеље и запослене“. Набављено је возило са 17 сједишта, којим је омогућено
брже превожење корисника из Суторине у остале
дјелове града. Сви запослени Дневног центра су
прошли едукације акредитоване код Завода за
социјалну и дјечију заштиту Црне Горе, уведена
је нова услуга савјетовања и организован тродневни камп за кориснике и њихове родитеље.
Пројекат је одобрен у оквиру Позива за подршку
пружања услуга социјалне и дјечје заштите, који
је дио Програма Европске уније и Црне Горе за
запошљавање, образовање и социјалну заштиту, а
буџет опредијељен за активности херцегновског
Дневног центра износи око 79.000 еура. Настављена је добра пракса организовања излета дјеце
и младих Дневног центра, посјете установама и
дешавањима, учешће у различитим програмима,
као и едукације и професионалног усавршавања
запослених. Интензивним преговорима и активностима у које је био укључен општински Секретаријат за локалну самоуправу обезбијеђен је
законски предуслов да држава суфинансира све
дневне центре за дјецу са сметњама у развоју, те
постигнуто да родитељи буду законом ослобођени суфинансирања ове услуге.

Нова рампа за особе са инвалидитетом постављена је у Игалу, на плажи испод Титове виле, у
непосредној близини Института „Др Симо Милошевић“. Ради се о монтажној рампи од нерђајућег челика, која олакшава силазак у море лицима слабије покретљивости. Рампа је постављена
у сарадњи Општине Херцег-Нови, Агенције за изградњу и развој града и НВО „Нова шанса у Новом“, чији пројекат је подржало и Министарство
екологије, просторног планирања и урбанизма.
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Сајт Општине Херцег Нови унапријеђен је новим
софтвером, како би био приступачнији особама
оштећеног вида.
Општина је усвојила правилник о једнократној
помоћи за лијечење неплодности поступцима
медицински потпомогнуте оплодње, што је вид
помоћи свим паровима који желе да се остваре
као родитељи. Помоћ по овом правилнику могу
да остваре суграђани са пребивалиштем у Херцег

модели подршке

Новом, брачни или ванбрачни парови, а висина
средстава зависи од цијене самог поступка. Секретаријат за локалну самоуправу је од почетка
године до половине септембра исплатио 189 накнада за новорођену дјецу, рођење трећег дјетета
и двојки.
Током 2022. године геронто-домаћице су обилазиле 62 корисника који су укључени у овај програм, стара лица углавном изнад 65 година, која
су пензионисана, корисници социјалне надокна-

де или лица у стању социјалне потребе. Локална управа је грађанима пружала руку помоћи у
области борачко-инвалидске заштите, као и кроз
једнократну новчану и помоћ за лијечење.
Финансијска средства намијењена организацији
дочека Нове године 2022. преусмјерена су на помоћ социјално угроженом становништву. Такође,
упућен је захтјев свим привредницима Херцег
Новог да подрже акцију набавке поклон-пакета хране у виду основних животних намирница

за породице у тешкој материјалној ситуацији, а
велики број њих је позитивно одговорио на овај
апел. На овај начин локална управа и привредници су заједничким снагама обезбједили довољне
количине хране и средстава за хигијену за око
350 новских породица које су лошијег материјалног стања.
Kроз Регионални стамбени програм Херцег Нови
је конкурисао и добио пројекат кроз који је отпочела реализација градње кућа за 8 избјеглих
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модели подршке
ганизација, у различитим областима дјеловања,
за шта је опредијељено 37.700 еура из буџета
локалне управе. Уз ове пројекте, Секретаријат
за друштвене дјелатности и међународну сарадњу подржао је реализацију бројних активности и
пројеката невладиних организација, те суфинансирао редовне активности Црвеног крста Херцег
Нови, Удружења пензионера Херцег Нови и Удружење бораца ратова од 1990. године.
и расељених породица које су свој дом нашле у
нашем граду. Kада је у питању стамбена политика, завршен је пројекат изградње објекта за социјално становање у Немили, а у циљу збрињавања шест породица из колективног смјештаја у
Бајковини. У складу са договором постигнутим
са Министарством рада и социјалног становања
и невладине организације „HELP“, расписивање
тендера у плану је крајем године.
Херцег Нови је партнер и у другој фази заједничког програма Европске уније и Савјета Европе
“Промовисање доброг управљања и оснаживање
Рома на локалном нивоу”. Циљеви Програма који
ће бити имплементиран од 2021. до 2024. године
усмјерени су на побољшање локалне демократије, одговорности, инклузивности и реаговања према ромским грађанима.
Општина Херцег Нови у 2022. години суфинансира 22 пројекта херцегновских невладиних ор-

Обезбијеђене су нове просторије за рад Подружнице Бокељске морнарице и обиљежено 50 година херцегновског огранка удружења помораца
које се налази на УНЕСКО листи свјетске нематеријалне културне баштине. Кроз посебну буџетску линију локална управа је помогла рад Градске
музике Херцег Нови и Мјесне музике Ђеновић,
као удружења од нарочитог значаја за град. Обезбијеђена су средства у износу од 10.000 еура за
куповину униформи за Мјесну музику Ђеновић.
Секретаријату за туризам, економски развој и
инвестиције одобрена су средства агробуџета
у износу од 40.000 еура за пројекте побољшања
животних услова и квалитета живота у руралним подручјима, као и стварање услова за развој
пољопривреде и диверсификацију економских
активности. Поред тога, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде уважило је и са
30.000 еура подржало предлог за додјелу подршке инвестицијама за истраживање подземних
вода у циљу водоснабдијевања села Врбањ, а у
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сарадњи Секретаријата и ресорног Министарства
12 узгајивача из Херцег Новог добиће бесплатне
пластенике.
Средства из буџета намијењена су и за подршку
женском предузетништву, тачније за Новљанке које желе да започну вођење сопствене привредне дијелатности или привредног друштва. Уз
то, Секретаријат за туризам, економски развој и
инвестиције успјешно je реализовао пројекат из
програма „World of Work in Montenegro: Paving
the Road to Recovery“ кроз који је обуку за женско
предузетништво завршило 17 корисница, након
чега је додијељено 7 грантова за финансијску и
менторску подршку у развоју пословања. Подстицајне мјере предвиђене су и Локалним акционим
планом за постизање родне равноправности за
период 2021-2025 године, који је усвојен у локалном парламенту.

подстицаји

У

дијелу унапријеђења услова за рад у васпитно-образовним установама финансијски су помогнуте све васпитно-образовне
установе у Херцег Новом. Након основних школа
„Дашо Павичић“, „Орјенски батаљон“ и „Илија
Кишић“, интерактивну паметну таблу добила је
и ОШ „Милан Вуковић“. Ради се о донацији Општине Херцег Нови преко Секретаријата за културу и образовање, у циљу промоције талентованих ученика и побољшања услова рада са младим
даровитим Новљанима и Новљанкама. Обновљен
је мобилијар на игралишту вртића „Наша радост“, подручна јединица Топла. Реализован је
пројекат постављања саобраћајне вертикалне и
хоризонталне сигнализације у зонама школа на
територији града, у циљу унапријеђења сигурности дјеце на путу до школе.
Из домена додјеле студентских стипедија, помоћи даровитим ученицима и студентима, разних
студентских и ученичких олакшица, награде студентима и ученицима без родитељског старања
у протеклој школској години одобрена је 61 стипендија. Студентске стипендије су повећане са 63
на 90 еура мјесечно, Одлуком која је једногласно
усвојена у локалном парламенту. Правилникoм
за подршку даровитим ученицима и студентима
установљен је правни оквир за додјелу једнократних давања талентованим младим Новљанима,
за шта су у протеклој години одобрени захтјеви
у укупном износу од 14.000 еура. Носиоцима дипломе "Луча“ и ученицима који су у Херцег Нови

донијели награде са државних и међународних
такмичења, њих 65, додијељене су општинске дипломе и награде. Настављена је додјела субвенција за ђачки превоз, обезбјеђивање помоћи за
одлазак на такмичења ученика основне, средње
и Музичке школе, као и за одржавање општинских сусрета рецитатора и школе за талентоване
шахисте.

би најмлађим основцима упутио лијепе жеље и
подијелио новогодишње пакетиће које је обезбиједила Општина Херцег Нови. Осим за најмлађе
основце, Општина је обезбиједила новогодишње
поклоне и за Дневни центар за дјецу са сметњама
и тешкоћама у развоју и градске невладине организације које се баве дјецом и младима, укупно
око 2.000 пакетића.

Дјед Мраз је и протекле године посјетио све
основне школе на подручју Херцег Новог, како

Настављена је традиција организације плеса који
под Тором окупља новску младост. Матуранти
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ганизовао је радионицу и изложбу „Мала школа фотографије“, која је младима омогућила да
стекну знање, искажу таленат и публици прикажу
своју слику Херцег Новог.

средње школе „Иван Горан Ковачић“, њих 180,
у центру Херцег Новог су још једном заплесали
квадрил, учествујући тако са вршњацима из других европских градова у овом масовном синхронизованом плесу.
Локална управа је подржала организацију радионица и едукативних предавања, као и посјете
ђака локалној управи, у оквиру којих су млади
имали прилику да говоре о темама које су њима
важне. Секретаријат за културу и образовање ор-

Реконструисано је дјечије игралиште у централној урбаној зони Херцег Новог, у парку Светог Леополда, кроз ЕУ пројекат “Wonder” који реализује
градска Туристичка организација. Уређена је подлога и постављена дрвена комбинована справа,
а све у складу са ЕУ сигурносним и еколошким
стандардима за овакву врсту опреме за дјецу на
отвореном. Уговорена вриједност радова износи
19.800 еура, а пројекат чији циљ је афирмисање
Херцег Новог као „child-friendly“ дестинације
одобрен је кроз програм “Адрион”.
У циљу јачања капацитета за развој омладинске
политике и унапријеђење културне понуде намијењене младима, Секретаријат за културу и
образовање остварио је сарадњу са ресорним се-
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кретаријатима градова Боке которске, Никшића
и Требиња, са Канцеларијом за младе Општине
Ивањица, као и удружењима и невладиним организацијама који дјелују у овој области. Настављена је успјешна сарадња у оквиру пројекта „Европска омладинска картица“, а локална управа се
укључила и у пројекат „Акциони дан“, на иницијативу Уније средњошколаца Црне Горе.
Спроведено је истраживање о политикама и перцепцијама младих, које ће служити као основа
за планирање активности у наредном периоду
и израду локалног акционог плана, по усвајању
националне стратегије за младе. Истраживање у
урађено у оквиру Регионалног програма локалне
демократије на Западном Балкану 2 („ReLOaD2“),
који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније, кофинансирају га UNDP и локалне
самоуправе, а Општина Херцег Нови учествује у
оквиру кластера „Coastal Mates“.

у с л о в и

Б

азен на Шкверу је по први пут оспособљен
за тренажни и играчки процес у зимском
дијелу године, реализацијом пројекта наткривања овог спортског објекта. Општина Херцег
Нови подржала је овај пројекат вриједан око 200
хиљада еура и реализовала га у сарадњи са ПВК
„Јадран“ у рекордном року, чиме је омогућен несметан рад клуба након што је затворен базен у
Игалу. Такође, Општина је за капитални државни
буџет кандидовала пројекат реконструкције базена Института „Др Симо Милошевић“, за коју је у
току израда пројекта.
У оквиру Спортског центра Игало инсталиране
су нове топлотне пумпе, које ће овом објекту
омогућити уштеду електричне енергије за 40%,
а почетком године је кроз прекогранични пројекат „Wood Key“ уграђена котларница на биомасу.
Крајњи исход ових активности је економски исплативији и еколошки прихватљив систем гријања дворане, што побољшава услове за одржавање
тренинга, припрема, такмичења и манифестација. Поменута два пројекта су наставак активности
на побољшању инфраструктуре Спортског центра
Игало, у шта је локална управа током протекле
три године инвестирала преко 350 хиљада еура.
Спортски центар „Игало“ се бројним турнирима
и манфестацијама потврђује као добар домаћин
и организатор спортских дешавања и припрема.
Током протекле године организована су такмичења у каратеу, стреличаству, кошарци, одбојци,
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џудоу, стоном тенису, дјечијем тенису, одбојци на
пијеску. Центар је био домаћин завршног турнира лиге WABA U15 и пионирског првенства Црне
Горе у кошарци, европског првенства у тенису за
новинаре и кошаркашког кампа „Саша Грујић“.
У периоду од октобра 2021. до септембра 2022.
године у дворани је одиграно 157 првенствених
утакмица у свим узрастима и категоријама.
Хотел „Play“ добио је међународну ознаку „bike
friendly standard“, која указује да објекат задовољава стандарде прилагођене бициклистима
и њиховим потребама, те позиционира хотел у
планеру бициклистичких рута на Балкану. Хотел
и ресторан добили су и међународну ознаку „Safe
Travel“ коју додјељује комисија Националне туристичке организације у сарадњи са Свјетским
савјетом за путовања и туризам.
Бициклистичка стаза кроз Суторину изграђена је
кроз пројекат „Ћиро 2“, који реализује Агенција за изградњу и развој Херцег Новог. Стаза дуга

2,4 километра изграђена је на дионици од тржног
центра „ХДЛ“ ка Суторини, до некадашњег мотела
”Виногради”, са посебним краком који иде трасом
некадашње пруге до зграде бивше жељезничке станице. Уговорена вриједност ових радова је 335.000
еура. У оквиру истог пројекта град ће добити још
нових садржаја за бициклисте - адреналински
„pump track“ полигон у Игалу и „mountain-bike“
парк у Суторини. Уговор са извођачем је потписан,
а вриједност ових радова је 198.306 еура. Пројекат
„Ћиро 2“ одобрен је у оквиру другог позива Интеррег ИПА програма Хрватска – Босна и Херцеговина – Црна Гора 2014-2020.
Један од значајнијих инфраструктурних пројеката чија је реализација започела у 2022. години је
замјена постојеће тартан подлоге на спортском
терену на Савини новом асфалтно-гумираном
подлогом врхунског квалитета.
Секретаријат за друштвене дјелатности и међународну сарадњу Општине Херцег Нови спровео је
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конкурс за суфинансирање програма рада спортских организација са територије општине Херцег
Нови на који се пријавило 49 спортских организација. Приликом расподјеле буџетских средстава посебан акценат стављен је на рад са млађим
категоријама такмичара. Локална управа је преко овог Секретаријата пружила финансијску подршку организацији бројних спортских манифестација у току године, као и наступима спортиста
на многобројним такмичењима.
Град је наставио традицију додјела награда и признања најуспјешнијим спортистима, спортским
радницима и колективима, као и организације
пријема за носиоце титула на домаћим и међународним такмичењима, потврђујући тако да Херцег
Нови умије да цијени и слави оне који га чине ризницом потенцијала црногорског и олимпијског
спорта. У протеклој години су у сарадњи клубова
и града обиљежени јубилеји, 100 година ПВК „Јадран“ и 100 година тениса у Херцег Новом.

погледи

В

ођене туре по Парку природе Орјен и херцегновском залеђу су све траженије, а гости
су током протекле године били туристи са
свих меридијана. Парк природе је својим турама стекао повјерење новских хотелијера, међу
којима и најлуксузнијег, „One&Only“ из Kумбора
чији су гости редовни посјетиоци Орјена. Авантуристички парк „Врбањ“ потврђен је као важан
сегмент понуде активног туризма и рекреације у
залеђу, а скорашњим асфалтирањем пута до парка остварени су предуслови за још бољу валоризацију његових потенцијала.
Отворен је информативно продајни киоск на
Шкверу, на којем сви посјетиоци Херцег Новог
могу добити информације о могућностима за
посјету Парку природе Орјен, одабрати неку од
вођених тура, као и купити сувенире које производе домаћице из залеђа, а резултат су успјешно
завршеног пројекта „Eco Vill“.
Агенција за развој и заштиту Орјена остала је
усмјерена на активности заштите природних и
културних вриједности ове заштићене површине,
чији ће учинак постајати временом све видљивији, будући да се ради о дугорочним пословима.
Реализован је пројекат „Очување ендемских,
ријетких и угрожених биљака планине Орјен“,
вриједан 40.000 долара. Пројекат је успјешно
оцијењен од стране донатора – „CEPF“, а један од
резултата је ботаничка башта код Информативно-едукационог центра на Врбању.

Настављене су активности на детекцији материјалних и нематеријалних културних добара, те
потенцијалних археолошких локалитета. У ту
сврху се, осим стручњака, Агенција за развој и
заштиту Орјена контактира и анкетира мјештане

подорјенских села, чиме уједно јача свијест локалне заједнице о потреби чувања наслијеђених
вриједности и могућностима њихове валоризације. На тај начин су протекле године обиђени
и обрађени локалитети Kулина, Градина, Љут и
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погледи
едукативну брошуру, која је потом презентована
ђацима у све четири основне школе на територији града. Први пут су реализоване презентације
понуде Орјена у школама, а као њихов резултат
организовани су излети и часови у Парку природе за новске основце.
У раздобљу учесталих љетњих пожара, чланови
заштитарске службе Агенције су, заједно са припадницима Службе заштите и спашавања, дежурали и гасили пожар код Ситнице, те га на крају
ставили под контролу и тако отклонили опасност
по околне објекте. Заједнички рад на терену са
Службом заштите и спашавања је дио већ стандардне процедуре дјеловања у оваквим и сличним случајевима.
Припадници заштитарске службе Парка природе Орјен обновили су видиковац-одмориште на
путу Kрушевице-Врбањ, тако да је ово атрактивно свратиште које пружа одличан поглед поново
активно у пуном капацитету.

Оградина, који су, између осталог атрактивни за
проширење понуде Парка и као одлични видиковци.
Kао један од резултата до тада остварених едукативних активности, осмишљена је и нова по-

нуда за дјецу школског и предшколског узраста,
едукативно-забавна цјелодневна „Тура и авантура“. У циљу упознавања најмлађих Новљана са
богатствима Орјена и правилима понашања током боравка у природи, Секретаријат за културу
и образовање и Парк природе Орјен креирали су
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Агенција за развој и заштиту Орјена, као управљач истоименог Парка природе, била је организатор или подршка бројним догађајима у залеђу,
са циљем презентације понуде и потенцијала
новског залеђа, као и едукције посјетилаца свих
генерација.

партнери

Х

ерцег Нови са бројним партнерима тренутно спроводи 5 прекограничних пројеката који су финансирани средствима
Европске уније. Укупан износ средстава која су
кроз ове пројекте намијењена Општини Херцег
Нови износи више од 400.000 еура. Пројекти су
усмјерени на очување и заштиту животне средине и промоцију међукултурног дијалога, а на имплементацији ради Kанцеларија за међународну
сарадњу, која је дио Секретаријата за друштвене
дјелатности и међународну сарадњу.
Kроз “Wood Key” уграђен је систем топлификације спортске дворане у Игалу, израђена заједничка
стратегија о коришћењу обновљивих извора енергије, одржано више специјализованих радионица
о коришћењу обновљивих извора енергије за запослене у јавном и приватном сектору и новске
ђаке. Пројекат је одобрен У оквиру програма
прекограничне сарадње Интеррег ИПА Хрватска-БИХ-Црна Гора траје реализација два пројекта.
Kроз прекогранични програм БИХ-Црна Гора
одобрен је пројекат „Повећање капацитета за
превенцију, припрему и одговор на катастрофе
– Отпорна граница“, усмјерен на јачање капацитета Службе заштите и спашавања као и набавку
модерне опреме намјењене детектовању и гашењу шумских пожара. У Херцег-Новом је одржана
службена презентација пројекта чији су планирани исходи доношење заједничког акционог плана,
потписивање меморандума о сарадњи пет локал-

них заједница на пројектном подручју, те обуке и
опремање пет тимова за кризне ситуације.
Kроз програм Европа за грађане одобрена су
два пројекта, “Awareness of Common History for
Identifying and Extending the Values of Europe
- ACHIEVE” и “ European Youth Empowerment
Festivals - EYE”, који имају за циљ јачање и промоцију заједничких европских вриједности кроз
организацију активности за чланове локалне заједнице, с посебним нагласком на младе. Пројекат „CROCO4U“ одобрен је у оквиру ЕРАСМУС+
програма, а за циљ има јачање квалитета и препознатљивости младих кроз актвности на стицању
знања у области предузетништва.
Пројекте на програмима прекограничне сарадње
који су финансирани из ЕУ фондова успјешно
имплементирају и Агенција за изградњу и развој
града – „Ћиро 2“, Агенција за газдовање градском

луком – „REGLPORTS“ и Туристичка организација Херцег Нови – „Wonder“, „Cycling Rural“, а
прихваћена је и апликација за пројекат културне
руте Савјета Европе „Via Habzburg“.
Уз поменуте, у току је и пројекат „Развијање међусекторске сарадње за запошљивост младих на
Западном Балкану“ чији је носилац Секретаријат за туризам, економски развој и инвестиције.
Пројекат предвиђа одржавање бројних обука у
области запошљавања младих, као и организацију
Регионалног форума младих за предузетништво
и запошљавање. У оквиру пројектних активности
Секретаријат је потписао Меморандум о сарадњи
у сектору енергетске ефикасности и обновљиве
енергије са “Terre di Siena Lab”, водећим партнером пројекта “Graspinno plus“, а чије активности
и партнерство у Црној Гори спроводи Привредна
комора.
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пријатељи

У

протеклој години Општина Херцег Нови
је потписала споразум о сарадњи и братимљењу са Општином Фоча из Босне и
Херцеговине, на иницијативу тог града. Намјера побратимских градова је да блиско сарађују
у областима здравственог и одрживог туризма,
запошљавања, образовања и омладинске политике, те унапријеђења културне понуде и развоја
општина као фестивалских дестинација.
Искрено пријатељство и квалитетно партнерство
потврђено је са Новим Местом из Словеније, које
је током протекле године учествовало на Празнику мимозе и представило новској публици дјела
фотографа Саше Фуиса. Ојачани су пријатељски
односи са градом Сенецом из Словачке и Естережом из Португала, као и општинама Звездара и
Инђија из Србије. Настављена је традиција обиљежавања Дана уставности Краљевине Норвешке
у Игалу, у сарадњи са Институтом „Др Симо Милошевић“.
Општина Херцег Нови наставила је интензивну комуникацију са дипломатско-конзуларним
представништвима у Црној Гори, са намјером да
представи потенцијале града и прикаже могућности за сарадњу у различитим областима.
Херцег Нови је постао нови члан Европске федерације Наполеонових градова (FECN). Федерација окупља више од 50 градова широм континента,
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пријатељи

а њен рад фокусиран је на познавање и признавање наслијеђа и утицаја Наполеновог периода у
изградњи савремене Европе, као и његове дубоке
импликације повезане са различитим перцепцијама нација. Највидљивија предност за градове

чланице су приступ европским пројектима, фондовима и размјена добрих пракси.
Поред ове, Херцег Нови је члан међународне организације ''Newcastles of the World'' која окупља

више од 40 градова свијета и Федерације европских карневалских градова, учествује у ради Асоцијације за локалну демократију – АЛДА, лидера
у великим европским програмима који се односе
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као и са Међународном федерацијом филмских
клубова (FICC/IFFS), што представља наставак
ширења мреже партнера на различитим врстама
пројеката и иницијатива.
на теме учешћа грађана и децентрализације сарадње, а члан је и Јадранско-јонске еурорегије.
Интересовање за сарадњу са Херцег Новим исказали су Центар за цивилну мрежу шпанске
комисије у оквиру UNESCO-а и град Сарагоса.
Представници шпанске UNESCO цивилне мреже

боравили су у Новом и том приликом уручили
предсједнику Општине писмо намјере градоначелника Сарагосе за упостављање сарадње два
града.
Успостављена је сарадња са Турском агенцијом
за међународну сарадњу и координацију (TIKA),
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Захваљујући интензивним билатералним односима са градовима и општинама из цијелог свијета,
као и чланству у међународним организацијама и
удружењима, Херцег Нови наставља да чува имиџ
града отвореног за повезивање, размјену искустава и склапање партнерстава, на добробит града и
грађана.
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