
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE 
 
 

 

Predsjednica opštine Danilovgrad Zorica Kovačević potpisom Ugovora prihvatila je učešće 

u projektu „Crna Gora u ritmu Evrope“ koji se realizuje na teritoriji cijele Republike Crne 

Gore i koji okuplja više od 20 gradova i opština Crne Gore, ambasada Evrope, Izraela i 

Australije. 
 

Djeca opštine Danilovgrad nastupiće na jeziku jedne od zemalja Evrope, Australije ili Izraela 

koja bude dodijeljena od strane organizatiora u nastojanju da svojoj opštini donesu 

prestižnu pobjedu na takmičenju „Crna Gora u ritmu Evrope“ – 2019. koje će se održati u 

drugoj polovini maja ili prvoj polovini juna mjeseca 2019.godine a u opštini Tivat koja je 

pobjednik iz 2017.godine i ima titulu domaćina u novoj sezoni takmičenja. 
 

Predsjednik opštine Tivat gospodin Siniša Kusovac je u predprojektnim pripremama pozvao 

sve svoje kolege da se priključe u realizaciju ovog projekta ističući da predsjednici opština i 

gradonačelnici imaju obavezu, odgovornost i privilegiju da pomjeranjem granica rada 

postavljaju nove ciljeve. „Zajednička je obaveza da podržimo djecu i obezbjedimo uslove da 

odrastaju uz zdrave stilove života“ – napomenuo je gospodin Kusovac. 
 

Audicija će se održati u januaru ili tokom prve polovine februara mjeseca 2019.godine u 

saradnji sa svim direktorima osnovnih i srednjih škola, na teritoriji opštine Danilovgrad koji 

će od strane lokalne samouprave i organizatora takmičenja „Crna Gora u ritmu Evrope“ 

dobiti poziv da priključe svoje najtalentovanije đake kao moguće predstavnike svoje 

opštine na ovom televizijskom formatu. 
 

Na audiciju se mogu prijaviti djeca uzrasta od petog razreda osnovne škole zaključno sa 

četvrtim razredom srednje škole. Nagrada za djecu pobjednike je putovanje u jednu od 

zemalja koje podržavaju ovo takmičenje, a za opštinu čija će djeca pobjediti benefit je 

finalni televizijski prenos iz te opštine i organizacija novih projektnih aktivnosti, saopštio je 

direktor „Crna Gora u ritmu Evrope“ gospodin David Makević. 
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