О Мостару
Господарско, културно, свеучилишно, прометно и туристичко средиште Херцеговине. Подигнут у
цвјетној и винородној долини ријеке Неретве овај град је камена ружа. Његову благу климу штите
планине Вележ, Чабуља и Хум. Настао је око Старог моста који је подигнут 1566.године у близини
некадашњег ланчаног моста. Из тог раздобља и касније остали су вриједни споменици културе.
Доласком аустро-угарске управе у ове крајеве затечени занатски начин господарења и специфичне
друштвене односе замјењује индустријско доба и град доживљава интензивну градитељску
активност.

Нови начин државног управљања, нови материјали, конструкције, индустрија, жељезница, путови,
јавна расвјета, водовод, мостови, школе све су то карактеристике Мостара на размеђу XИX. и XX.
стољећа.
У времену послије Другог свјетског рата, Мостар се наставља[нбсп] развијати и нарастао је до
величине од 126. 000 становника. У економској области настају респектабилни господарски
капацитети какви су били[нбсп] Соко, Алуминиј, Хепок, Текстилни комбинат, Творница духана и
др.

Нажалост, у ратном времену од 1992.-1995.год. Мостар је доживио страховита разарања и
девастацију, какву град не памти од свога настанка. Ту слику непосредно иза рата многи су
поредали са сликом страдања Хирошиме. Мостар је доживио тешки урбицид ратну и
административну подјелу, а господарски објекти и опрема су били уништени или отуђени тако да је
било тешко покренути било какву активност.

Због тога је Европска Унија успоставила своју управу у граду улажући значајна финанцијска

средства да би се залијечиле ратне ране. Направљени су помаци на обнови инфраструктуре,
поправци кућа и зграда те обнове здравствених и објеката из области образовања. Један је дио
средстава утрошен за покретање господарске активности те потицање приватног подузетништва.

Данас Мостар сваким даном добије на садржајима и враћа свој пријератни изглед и значај. Не
запоставља се нити један сегмент животних потреба, али се приоритетно настоји потицати и
стварати повољнији амбијент за развој господарства. Посебно се жели потицати развој малих и
средњих подузећа, а имају ли се у виду положајне, климатске, традицијске, земљишне, водни
потенцијали и друге погодности онда се може закључити да уз људске ресурсе и медитерански
темперамент Мостар има перспективу. Уз све потешкоће и мањкавости који прате приватизацију
Град Мостар у континуитету ради на стратегији економског развоја града, што би у будућности
требало донијети Мостару и његовој регији имиџ модерне еуропске средине. Посебни напори чине
су у области развоја туризма гдје Мостар након обнове свога симбола, Старог моста, и његовог
уврштавања као јединог споменика из БиХ на попис заштићене културне баштине УНЕСЦО-а, има
велике шансе.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

