
OPŠTINU DANILOVGRAD POSJETILA DELEGACIJA IZ NJEMAČKE 

 

Dana 13.10.2015. godine u radnoj posjeti Opštini Danilovgrad boravili su 

Peter Ludes, prvi pomoćnik gradonačelnika grada Bergheima iz Njemačke, 

kao i Vojislav Vuksanović, predsjednik Evropske dijaspore Crne Gore, sa 

saradnicima. Delegacija se susrela sa Svetozarom Domazetovićem, 

savjetnikom predsjednika Opštine za ekonomska pitanja i Stanislavom 

Bošković, sekretarkom Skupštine opštine Danilovgrad.  

 

 
 

Ovo je bila prilika da se prezentuju rezultati ostvareni u prethodnom periodu, 

obzirom da je navedena delegacija tokom juna mjeseca prošle godine boravila 

u Opštini Danilovgrad, kada su bili u prilici da se upoznaju sa osnovnim 

karakteristikima opštine, uslovima rada, biznis ambijentom, projektima koji 

su realizovani, kao i onim čija je realizacija bila u toku i sl. 

 

Svetozar Domazetović, savjetnik predsjednika Opštine, je prije svega 

delegaciju upoznao sa značajnim završenim projektima, kao što je put Gorica 

– Sekulići, put mlinovi u Spužu – Brestica, projekat Kuće meda, izgraĎen 

park u mjestu Grbe, kao i radovima na revitalizaciji jezera na Ponikvici koji 

su u toku. TakoĎe, osvrnuo se i na nove privatne investicije kao što su, izmeĎu 

ostalih i, farma koka nosilja, fabrika stočne hrane, vinograd na Garču, kao i 

fabrika za obradu kamena, čija je izgradnja u toku. Istaknuti su i  značajni 

rezultati ostvareni u realizaciji IPA projekata, kao što je i projekat 

geotermalne energije koji se realizuje u Centru za kulturu, uz poseban osvrt 

na dešavanja u oblasti kulture, odnosno brojne realizovane manifestacije i 

saradnju sa zemljama u regionu i šire. 

 



Peter Ludes, prvi pomoćnik gradonačelnika grada Bergheima, osvrnuo se 

prije svega na prethodnu posjetu Danilovgradu i utiske koje je stekao tokom 

navedene posjete, uz izražavanje zahvalnosti na ponovnom susretu. TakoĎe, 

pohvalno se izrazio o projektima koji su realizovani u prethodnom periodu, 

uz posebno isticanje značaja završenih infrastrukturnih projekata, ne samo za 

opštinu, već i šire. Kao vrlo značajno naveo je i rezultate koje Opština 

Danilovgrad ostvaruje putem IPA projekata, uz isticanje značaja saradnje 

koja je uspostavljena sa Delegacijom Evropske Unije, što pokazuje da su u 

Danilovgradu prepoznali kvalitan rad lokalne uprave. 

 

Na kraju susreta gosti iz Njemačke su konstatovali da je susret bio 

konstruktivan, dok je istaknuto da će se u narednom periodu raditi na bližoj 

saradnji Danilovgrada i Bergheima i realizaciji konkretnih projekata. 


