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Dana 20.09.2017. godine u prvoj zvaničnoj posjeti Opštini Danilovgrad 
boravio je Nj.E. Đorđe Latinović, ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj 
Gori. Tom prilikom se sastao sa predsjednikom Opštine Danilovgrad 
Branislavom Đuranovićem i predsjednikom Skupštine opštine Danilovgrad 
dr Miodragom Đurovićem. 
 
 

 
 
Predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović je uvaženom gostu  

predstavio lokalnu upravu i upoznao ga sa osnovnim o istorijskim, 

privrednim, društvenim i demografskim karakteristikama opštine 

Danilovgrad, kao i sa državnim i regionalnim institucijama koje se nalaze na 

teritoriji opštine Danilovgrad. Posebno je istakao  povoljne  uslove za razvoj 

biznisa i podršku koju lokalna uprava pruža mladim ljudima, kroz stipendije 

najboljim studentima i druge podsticajne mjere. Upoznao je ambasadora sa 

IPA projektima realizovanim u našoj opštini, te naglasio da je ovaj sastanak 

dobra prilika za bliže sagledavanja oblasti i konkretnih aktivnosti koje mogu 

doprinijeti bližoj saradnji i povezivanju Opštine Danilovgrad sa opštinama, 

institucijama i organizacijama sa područja Bosne i Hercegovine. 



Ambasador Bosne i Hercegovine Nj.E. Đorđe Latinović se zahvalio na 

gostoprimstvu prilikom njegove prve radne posjete našoj opštini. Naglasio je 

da je ova posjeta u funkciji da stekne više informacija o razvojnoj perspektivi 

opštine Danilovgrad, kako bi se na najbolji način sagledali potencijali 

saradnje. Posebno je istakao mogućnost za zajedničko apliciranje i 

učestvovanje u IPA projektima kroz više dostupnih EU fondova, a naročito 

kroz program prekogranične saradnje Crna Gora – Bosna i Hercegovina, te 

Trilateralni IPA program prekogranične saradnje Crne Gore, Bosne i 

Hercegovine i Hrvatske. Takođe je istakao istorijsko i tradicionalno 

bogatstvo opštine Danilovgrad, kao i da će pozitivne utiske o našoj opštini 

prenijeti gradovima Bosne i Hercegovine.  

Tokom sastanka zajednički je ukazano na značaj razmjene najboljih praksi, 
vještina i znanja, kao i da će ova prva zvanična posjeta podsticaj daljem 
unapređenju i intenziviranju saradnje opštine Danilovgrad sa gradovima iz 
Bosne i Hercegovine. Dogovoreni su i dalji koraci na zajedničkoj pripremi 
projekata i apliciranju na konkursima u okviru fondova Evropske unije. 
 


