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У Херцег-Новом, 31.03.2010.г. Програмом рада Скупштине општине Херцег Нови, а на
основу Закона о локалној самоуправи обавеза је предсједника општине да сваке године
поднесе извјештаја о раду у остваривању функције локалне самоуправе.
Планом и програмом рада Скупштине општине разматрају се годишњи извјештаји
органа локалне управе, јавних предузећа и установа па због тога овај извјештај ће бити
само кратак осврт на учињено у претходној години.
Током 2009. године активности локалне самоуправе биле су усредсређене, поред
редовних активности и на неколико крупних питања која су од виталног значаја за рад
и развој локалне самоуправе, а односе се на следеће:
- изградњу система за одвођење и прераду отпадних вода,
- активности за реализацију пројекта депоније за чврти отпад на опредијељеној
локацији,
- рјешавање проблема изазваног клизањем терена на Подима,
- учешћу локалне упаве у приватизационим процесима у општини („Вектра“, „Војна
болница“, „Институт Др, Симо Милошевић“),
- планирању и изградњи инфраструктурних објеката у граду ( путна инфрастуктура,
шеталиште, гараже, аутобуска станица, тржни центар у Игалу),
- израду урбанистичких планова,
- изградњу треће траке у Каменарима,
- унапређење међуопштинске, регионалне и прекограничне сарадње, сарадње са
државним органима, сарадње са Скупштином општине и одборничким клубовима,
- унапређење информисања грађана,
- унапређење спорта и културе
- сарадњу са невладиним организацијама.
Као што је познато економска криза није заобишла ни Општину Херцег Нови што је
утицало на смањење инвестиционих улагања, а самим тим и слабијег пуњења Буџета
општине.
Упркос тој чињеници, све започете и планиране активности у 2009. години које су од
значаја за развој града наставиле су да се реализују.
У току 2009. године на водоводној мрежи извршена је реконструкција
цјевовода у дужини од 4 600 метара.

и замјена

Такође у истом периоду израђено је 4 300 дужних метара нове канализационе мреже на
пет локација и то: у Зеленици, Мељинама, Србини (Чела), код Хотела „Парк“ у Бијелој,
зашто је утрошено око 560.000,00 €.
Такође ЈП „Водовод и канализација“ у оквиру интервентних мјера које се финансирају
из средстава КфW банке реализовало је следеће инвестиције:
- реконструкцију електромашинске опреме на пумпној станици Опачица у вриједности
од
200 000 €
- реконструкцију цјевовода у дужини од 2450 м у Бијелој, Кумбору, Зеленици и Игалу у
вриједности од 385 000 €.
Са Услужним предузећем „Водаком“ уз помоћ Владе и КфW банке ради се на
реализацији једног од најважнијих пројеката од значаја за Херцег Нови који се односи
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на одвођење отпадних вода и изградњу фабрике за прераду отпадних вода као и
пројекта ревитализације цјевовода ради смањења губитака на мрежи.
За ове пројекте биће неопходно обезбједити од 25 до 30 милиона еура у наредне три до
четири године, а та средства биће обезбјеђена из сопствених средстава, кредита КФW
Банке и донације Владе Црне Горе.
У току 2009. године по процедурама КфW Банке ангажована је њемачка консултантска
кућа „Дахлем“ која је израдила главни пројекат канализацоиног сустема од Јошице до
Мељина, идејно рјешење реконструкције постојећег канализационог система и
проширења истог од Игала до пумпне станице Форте Маре и идејно рјешење
постројења за прераду отпадних вода.
У овом моменту ради се ревизија са експертизом пројекта канализационог колектора
од Јошице до Зеленике као и ревизија идејног пројекта постројења за прераду отпадних
вода чија градња се предвиђа на локацији у Немилој.
Јавно предузеће „Чистоћа“ и у овој години наставило је реализацију Пројекта
сепаратног одлагања отпада, а са Заводом за запошљавање, успјешно је реализован и
пројекат „Нека буде чисто“. Ангажовано је десет радника са евиденције Завода за
запошљавање на одржавању чистоће магистралних путних праваца у Општини.
Реализован је пројекат изградње трансфер станице и рециклажног дворишта у
Мељинама.
Као посебан пројектни задатак Предузеће је у сарадњи са Општином реализовало
пројекат изградње склоништа за напуштене псе на Диздарици које је отпочело са радом
у септембру мјесецу 2009. године.
У току је израда Студије изводљивости за изградњу санитарне депоније за Општину
Херцег
Нови на локацији Дубоки до.
Реализацијом поменутих пројеката обезбјеђен је висок ниво хигијене града како у току
туристичке сезоне тако и осталим мјесецима током године.
У Анкети туриста за прошлу годину чистоћа града оцјењена је највећом оцјеном до
сада.
Јавно предузеће „Комунално стамбено“ током прошле године израдило је јавну
расвјету на приобалном путу у Бијелој, као и дуж новоизграђених приступних трака у
Каменарима, зашто је утрошено око 130.000,00 €.
Урађена је реконструкција путног правца Камено – Мандићи – Диздарица – Дугоња –
Убли у вриједности од 599 000 €. Започета је комплетна реконструкција пута Требесин
– Миштица.
У организацији овог предузећа редовно се одржавају паркови, скверови и остале јавне
зелене површине у оквиру стамбених насеља као и сакралних објеката и редовно се
засађује сезонско цвијеће и друго украсно растиње.
Да би функционисање Градске луке, нарочито у току главне туристичке сезоне,
подигли на још виши ниво, постављено је 20 нових везова.
Градску луку у 2009. години посјетило је 1330 пловила од чега 759 луксузних јахти, 429
мањих излетничких пловила као и 150 бродова који су због разних такмичења и регата
били везани у луци.
Ови подаци јасно говоре да је овај дио туристичке понуде града подигнут на завидан
ниво, тим прије што су туристи који долазе јахтама углавном високо платежни гости.
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У сарадњи са Агенцијом за изградњу и развој Хецег Новог у 2009. години
реконструисана је Сат кула, према главном пројекту који је урадио Завод за заштиту
споменика културе из Котора. Овим су завршени конзерваторско рестаураторски
радови на фасади куле и постављена главна врата.
Саниран је пјешачки мост у склопу тврђаве „Цитадела“ на Шеталишту Пет Даница.
Покренута је реализација уређења и обнова фасада на Тргу Николе Ђурковића као и
улицама које гравитирају Тргу.
До сада су обновљене фасаде Робне куће „Мјешовито“, куће Павловића, куће
Лазарова, пролаза Лафорест и друге.И у овој години наставља се са започетим
активностима.
Општина учествује у овим активностима са 50 % средстава у циљу да се стимулише
уређење свих фасада и на тај начин допринесе љепшем изгледу центра града.
Отпочета је реконструкција локалног пута од Хотела „Плажа“ до Војне болнице у
Мељинама. За ову реконструкцију у 2009. години издвојено је 356 000 €, а наставља се
и у 2010. години сходно утврђеном плану.
Урађен је пројекат реконструкције шеталишта од Шквера до тунела на Топлој, а ових
дана очекујемо реализацију истог.
У 2008. години суочени смо са појавом клизишта на Подима. Одмах су угрожене
породице смјештене у одмаралишту Мељине, зашто се до средине 2009. године
издвајало по 12 000 € мјесечно, а од јуна мјесеца, на терет Општине, угрожене
породице су смјештене у приватним становима и отпочело се са истражним радњама и
изради пројектне документације са санацију терена.
Након израде пројектне документације коју је урадила пројектантска фирма „Ми“,
Општина је у сарадњи са предузећем „Универзал Монте“ и „Приједор путеви“
извршила прву фазу санације која се односила на уградњу 50 шипова, изградњу
дренажног канала, формирању косине падине, планирању терена и изградњу прилазног
пута клизишту.За ову санацију у 2009. години утрошено је 500 000 €.Од тада се прате
промјене у смислу помјерања терена и на основу добијених резултата и нових сазнања
ради се пројекат друге фазе санације која подразумијева санацију стамбених објеката.
Овај пројекат раде стручњаци са Геолошког факултета из Београда.
Дирекција за саобраћај Владе Црне Горе финансирала је изградњу треће траке у
Каменарима, као и изградњу новог дијела пристаништа. Уређењем и проширењем
пристаништа елиминисане су саобраћајне гужве у јеку туристичке сезоне, чеми је
доприњело и увођење у саобраћа и новог трајекта.
У циљу урбанизације простора и стварања услова за планску градњу у 2009. години
настављена је израда 30 планских докумената.
У овој години усвојено је 15 планова од којих би посебно требало издвојити три с
обзиром да су од посебног значаја за развој Општине.
Усвојен је Просторни план Општине, као највиши плански документ, са којим се даље
усклађују сви плански документи нижега реда. Покренута је и процедура за израду
Просторно урбанистичког плана Општине.
Доношењем Урбанистичког пројекта Хотела „Тамарис“,
као и израдо нацрта
Урбанистичког пројекта Хотела „Плажа“, нацрта Урбанистичког пројекта хотела
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„Бока“, пројектног задатка конкурса за идејно рјешење хотела „Игало“, сходно
купопродајном уговору склопљеном између Предузећа „Вектра“ и Владе Црне Горе
односно надлежних фондова, обезбјеђију се услови за покретање инвестиционог
циклуса.
Урбанистички пројекат „Здравствени и туристички центар Мељине“ усвојен је крајем
2009. године и тиме омогућено преузимање бивше Војне болнице од стране „Атлас
групе“. На тај начин су створене могућности за отпочињање инвестиционих улагања у
овај комплекс.
Усвајањем овог урбанистичког пројекта обезбијеђене су могућности за нормално
функционисање болнице, што значи да је отворена и доступна свим грађанима.
Скупштина општине донијела је одлуку о изналажењу стратешког партнера за
реализацију пројекта Аутобуске станице у Игалу по принципу двостепеног тендера.
Након спроведене претквалификације издвојила су се три предузећа, „Конел“ из
Цавтата, „Блуе Лине“ и „Крушо – Нискоградња“ из Херцег Новог, која су
заинтересована да у сарадњи са Општином реализују овај пројекат.
Паралелно са овом ативношћу, наставља се израда ДУП-а Шиштет Баре у ком захвату
је и локација нове аутобуске станице.
У току су преговори са заинтересованим предузећима око реализације овог пројекта.
У 2009. години урађено је идејно рјешење Пословног центра у Игалу који изазива
велику пажњу због визуелне атрактивности, а свакако и због функционалности и
садржаја које нуди, а који недостају овом дијелу града.
Као најзначајнији садржаји у овом комплексу издвајају се модерна пијаца са
рибарницом, паркинзи и пословни простори.
Туристичка организација Херцег Новог је и у овој години присуством на познатим
међународним сајмовима у Љубљани, Бањалуци, Београду, Новом Саду, Крагујевцу,
Требињу и Будви, успјешно презентовала туристичку понуду града.
Такође у сарадњи са Туристичком организацијом Црне Горе, Туристичка привреда
нашег града представљена је и на сајмовима у Европи , Берлину, Бечу и Прагу, а исто и
у Москви.
И ове године Туристичка организација је учествовала у реализацији Празника мимозе,
Филмског фестивала као и свих других културних манифестација које су се
организовале у граду.
Штампани су и нови проспекти града, пропагандни материјали, каталози и различити
флајери са подацима о граду и туристичкој понуди.
Културна понуда града била је на завидном нивоу и у анкети туриста добила највећу
оцјену до сада.
У протеклој години успјешно су реализоване следеће манифестације:
- Дочек Нове године на Тргу Николе Ђурковића,
- Јубиларни 40. Празник мимозе,
- Зимски ликовни салон,
- Фестивал соло пјевача „Бруна Шпилер“,
- XIII херцегновске позоришне свечаности „ХАПС“
- Фестивал дјечије пјесме „Мале скале“ у Бијелој,
- Фестивал забавне музике „Сунчане скале“,
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- Фестивал класичне музике „Дани музике“
- „Херцрегновски филмски фестивал - Монтенегро Филм Фестивал“
- Међународни сајам књига „Трг од књиге“,
- Фестивал класичне гитаре „Guitar Art Summer Fest“,
- Фестивал стрипа
- Љетњи дјечији маскенбал.
С обзиром на оволики број културних догађаја који се смјењују током читаве године, и
одржавају не само у вријеме туристичке сезоне, већ и ван ње, чине Херцег Нови градом
богате културне традиције, потпуно другачијим од приморских градова. Тако
разноврстан и континуиран културни живот сврстава га у ријетке градове који не праве
разлику између љета и зиме, већ живе читаву годину истим интензитетом.
ЈУ „Градска библиотека и читаоница“ Херцег Нови наставља са реализацијом
корисничких сервиса и праћењем савремених трендова у библиотечкој дјелатности.
Према интересовању корисника највише се издваја пружање информација посредством
електронских база података.
Фонд монографских публикација приновљен је са 2300 нових наслова.
Публикован је и двоброј часописа „Бока“, зборник радова из науке, културе и
умјетности, а у Библиотеци града Београда организована је изложба „Сто година од
покретања листа „Бока“.
Општина Херцег Нови је и у овом извјештајном периоду посветила велику пажњу
развоју и унапређењу спорта.
Издвојено је 455 000 € за финансирање спортских клубова и развој спортских
дјелатности у граду.
За Ватерполо клуб „Јадран“ и одржавање базена у Институту „Др Симо Милошевић“
из Буџета је издвојено 245 000 €.
За финансирање осталих спортских клубова у граду и бројних спортских
манифестација које су одржане, издвојено је 210 000 €.
Као и до сада и у овој години посвећена је посебна пажња и издвојена су значајна
материјална средства за санацију сакралних објеката.
Настављено је са стипендирањем талентованих и добрих студената из нашег града за
што је опредијељено 52 000 €. Вриједно је истаћи да се радило о 51 студенту који су
испунили критеријуме из Одлуке о додјели стипендија и остварили право да је
добијају.
У нашој Општини запажен је и рад невладиних организација. Регистрованих је велики
број али је само шездесетак активних. За њихов рад и кандидоване пројекте, сходно
расписаном конкурсу за додјелу средстава невадиним организацијама,у прошлој
години је из Буџета општине издвојено 78 000 €.
Априла мјесеца Скупштина је усвојила Локални план за развој социјалних услуга за
дјецу и младе у Општини Херцег Нови за период 2009- 2013. године чиме је дат
допринос развоју система социјалне политике на локалном нивоу. У оквиру истог
реализован је пројекат „Асистент у настави“ и „Родитељ у дому“ који је финансиран од
стране Општине Херцег – Нови, Завода за запошљавање и организације „аве Тхе
Цхилдрен“. рајем године почела је са радом и Дигитална штампарија у којој су
упослена дјеца са сметњама у развоју, за коју су опрему обезбједили донатори,
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Општина учествује плаћањем закупа, а личне дохотке запослених измирује Завод за
запошљавање.
Такође урађен је и нацрт Локалног плана акције у области инвалидности у Општини
Херцег Нови за период 2010- 2015. године који има за циљ увођење питања
инвалидности у локалну политику и стварања погодног, прихватљивог и доброг
окружења за особе са инвалидитетом, без баријера и са развијеним сервисима за услуге.
Рад предсједника Општине, као и свих органа локалне управе, јавних предузећа и
установа чији је оснивач Општина као и агенција био је транспарентан и јавност је
редовно обавјештавана о свему што се радило и догађало и што се планирало урадити.
У програмској шеми Информативног центра Радио Херцег Нови редовна је је емисија
„Добро јутро предсједниче“ у којој гостује предсједник Општине сваког понедељка, а
задње суботе у мјесецу организована је контакт емисија у којој грађани могу да
постављају питања, а предсједник на њих одговара и најављује активности за
предстојећи период.
Такође једном седмично, четвртком, гости Радио Херцег Новог су руководиоци органа
локалне управе, директори или представници јавних предузећа, установа и агенција. У
зависности од теме разговара се о актуелностима, разматрају одређена питања,
планови и одговара на питања грађана.
Сарадња са МБЦ Телевизијом се наставља и Хроника Херцег Новог се емитује сваког
петка у вечерњим часовима, а реприза суботом у послијеподневним часовима.
Такође једном мјесечно излазе и Новске новине у тиражу од 1 500 примјерака, а у
организацији НВО „Алитиа“ из Херцег Новог.
Wеб сајт општине Херцег Нови се редовно одржава и на њему се објављују све
актуелности и догађања у органима локалне управе, јавним предузећима и установама
и агенцијама и могу погледати основни подаци и актуелности о Општини Херцег Нови.
У оквиру прекограничне сарадње на тромеђи Црна Гора – Хрватска – Босна и
Херцеговина у току 2009 године одржано је више састанака и предложено 6
заједничких прекограничних пројеката из области подручја рада Комисије за
прекограничну сарадњу у случају природних и осталих катастрофа и на управљању
природним ресурсима. На Министарској конференцији јула 2009 године у Игалу, са
којом се завршило црногорско предсједавање, усвојена је Заједничка изјава о
реализацији 6 пројеката
• »Пројект интегрисане противпожарне заштите граничних подручја Хрватске,
Босне и Херцеговине и Црне Горе«;
• »Мониторинг граница на тромеђи Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе“;
• »Пројект аутоматског противпожарног надзорног система граничних подручја
Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе«;
• »Прекогранична сарадња на размјени туристичких посјета«;
• »Путевима историјског наслеђа«;
• »Пројект прекограничног повезивања и дјелимичне дигитализације регионалних
телевизијских центара - Дубровник-Херцег Нови-Требиње«.
•
Стварањем услова да Црна Гора користи средсва из предприступних фондова Европске
уније, отворено је више позива за аплицирање пројеката. Тако је општина Херцег Нови
конкурисала са 3 пројекта у програму ЦБЦ Црна Гора – Босна и Херцеговина, у
октобру 2009. године. Са једним пројектом у програму ЦБЦ Црна Гора – Хрватска у
новембру 2009 године; 3 пројекта у програму IPA Adriatic, од којих је један кроз
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асоцијацију ЕУРОДИСТРИКТ, у којој је Општина Херцег Нови активан члан од
оснивања. Током 2009 године одржано је више састанака радне групе Еуродистрикта
чији чланови су осим Општине Херцег Нови, остале општина црногорског приморја и
општине Регије Молизе из Италије.
Сарадња са општинама у Црној Гори, а посебно са општинама у Боки Которској је
веома интензивна. Најчешће се ради о питањима која су од заједничког интереса као
што су заштита животне средине, водоснабдијевање, одлагање чврстог отпада,
противпожарна заштите, активности око припреме туристичке сезоне и многа друга.
Локална управа остварује добру и квалитетну сарадњу са Скупштином општине Херцег
Нови и свим одборничким клубовима и партијама и странкама.
Представници локалне управе такође остварују добру сарадњу са свим државним
институцијама, предузећима и организацијама које раде и дјелују на овим просторима,
а све у циљу успјешног развоја града и стварања услова за квалитетан живот грађана и
угодан боравак гостију. Сарадња се огледа не само у пружању материјалне већ и
стручне помоћи.
Сви одборнички клубови дају велики допринос у остваривању ових циљева доношењем
одлука које утичу на боље и ефикасније рјешавање бројних актуелних питања од
заједничког интереса за град и његове становнике.
И у овом извјештајном периоду задржан је континуитет добре сарадње са Владом,
министарствима, и другим државним органима.
По први пут Општина Херцег Нови је заједно са Министарством културе, спорта и
медија организовала
„Хервцегновски филмски фестивал - Монтенегро филм
фестивал“.
Министарство је прогласило овај фестивал као манифестацију од посебног интереса за
културу Црне Горе.
Интенција Министарства и Општине је да овај Фестивал добије карактер европског
фестивала.
Општина Херцег Нови учествује у раду Координационог тијела као и ужег тима за
припрему и праћење туристичке сезоне којим предсједава предсједник Владе.
На састанцима овог тијела, уз присуство представника свих надлежних министарстава
и установа, усклађују се све активности које је неопходно спровести како би припрема
и реализација туристичке сезоне била што успјешнија.
Са Министарством уређења простора и заштите животне средине и Дирекцијом за
јавне радове интензивно се ради на реализацији пројекта изградње депоније за чврсти
отпад на новој локацији Дубоки до на Ублима.
Дирекција финансира израду студије изводљивости са идејним рјешењем, као и
локалну студију локације за депонију.
Са овим Министарством активно се сарађује по питању израде планске документације
гдје би посебно истакли сарадњу на изради пројеката за Војну болницу, хотел
„Тамарис“, хотел „Бока“ и хотел „Плажа“.
Са ЈП „Регионални водовод
- Црногорско приморје“ Општина Херцег-Нови
приступила је дефинисању прикључења на систем водоснабдијевања црногорског
приморја са изворишта у Скадарском језеру.
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И у другим областима које су од значаја за развој града, сарадња са надлежним
државним органима је на високом новоу.
Све ове активности које су реализоване или су у току реализације проистекле су из
наших програмских опредјељења, а све у складу са начелима демократског,
професионалног и ефикасног рада органа локалне управе, јавних предузећа, установа и
агенција.

У Херцег-Новом, 31.03.2010.г.

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Мандић с.р.

