
AMBASADOR REPUBLIKE HRVATSKE NJ.E. VESELKO GRUBIŠIĆ 

BORAVIO U PRVOJ ZVANIČNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD 

 

 

 

Dana 11.04.2017. godine 

u prvoj zvaničnoj posjeti 

Opštini Danilovgrad 

boravio je Nj.E. Veselko 

Grubišić, ambasador 

Republike Hrvatske u 

Crnoj Gori, kojom 

prilikom se susreo sa 

predsjednikom Opštine 

Danilovgrad Branislavom 

Đuranovićem. 

 

 

 

Predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović je predstavio opštinu, 

govorio o istorijskim, privrednim, društvenim i demografskim karakteristikama, uz 

naglasak da je između dva popisa broj stanovnika povećan za 12 procenata.  

Ambasadora je upoznao sa državnim institucijama koje se nalaze na teritoriji 

opštine Danilovgrad. Takođe, ukazao je na povoljan biznis ambijent, sa svim 

pogodnostima koji isti nudi investitorima, što je doprinijelo i otvaranju novih 

radnih mjesta, uz naglasak na usvojenu prostorno plansku dokumentaciju. 

Predsjednik je ukazao na podršku koju lokalna uprava pruža mladim ljudima, 

najboljim osnovcima i srednjoškolcima, kao i studentima, te naglasio da i u 

lokalnoj upravi rade mladi i sposobni ljudi koji, uz podršku iskusnijih kolega, 

ostvaruju zapažene rezultate. Uz isticanje značajnih rezultata ostvarenih prilikom 

apliciranja za sredstva iz EU fondova, upoznao je ambasadora sa IPA projektima 

realizovanim u našoj opštini, te ukazao da su tri projekta realizovana u saradnji sa 

gradovima iz Hrvatske.   

 

Ambasador Republike Hrvatske Nj.E. Veselko Grubišić je, uz zahvalnost na 

gostoprimstvu, istakao da su odnosi i saradnja Republike Hrvatske i Crne Gore na 

visokom nivou, te iskazao zadovoljstvo onim što je čuo o opštini i o načinu na koji 

opština Danilovgrad privlači investicije i kako se razvija. Ukazao je na značaj 

korišćenja IPA fondova i zadovoljstvo što je Danilovgrad, na nekoliko EU 

projekata, sarađivao sa gradovima iz Hrvatske. Takođe, naglasio je i da isto 



predstavlja dobru pripremu za buduće članstvo Crne Gore u EU, kada će i više 

fondova biti na raspolaganju.  

 

Tokom sadržajnog sastanka zajednički je ukazano na značaj razmjene najboljih 

praksi, vještina i znanja, odnosno daljeg unapređenja saradnje i pripremu novih 

projektnih ideja opštine Danilovgrad sa partnerskim gradovima iz Hrvatske.  

 


