
U PRVOJ ZVANIČNOJ POSJETI OPŠTINI DANILOVGRAD 

BORAVIO AMBASADOR MAĐARSKE U CRNOJ GORI 

 

 

Dana 23.03.2016. godine u prvoj zvaničnoj posjeti Opštini Danilovgrad boravio je ambasador 

Mađarske u Crnoj Gori, Nj.E. Kristijan Poša i zamjenik ambasadora Gabor Palinkaš, kojom 

prilikom su se susreli sa predsjednikom Opštine Danilovgrad Branislavom Đuranovićem i 

predsjednikom Skupštine opštine Danilovgrad dr Miodragom Đurovićem.  

 

 
 

Predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović je, uz dobrodošlicu gostima, zahvalio na 

podršci koju Vlada Mađarske i ambasada Mađarske u Crnoj Gori pruža Crnoj Gori na putu 

evropskih i evroatlantskih integracija. Predstavio je opštinu, govorio o istorijskim, 

demografskim, društvenim i privrednim karakteristikama, uz naglasak da je između dva popisa 

broj stanovnika u opštini povećan za 12 procenata. Govorio je o državnim institucijama koje se 

nalaze na teritoriji opštine Danilovgrad, uz poseban osvrt na ReSPA-u kao instituciju značajnu u 

oblasti državne uprave i obuke kadrova. Ambasadora je upoznao i sa podatkom da se na teritoriji 

opštine nalaze manastir Ostrog i manastir Ždrebaonik, te da se u saradnji sa Vladom Crne Gore 

značajno ulaže u infrastrukturu, odnosno puteve, izgradnju vodovoda i poboljšanje 

elektroenergetske mreže, jer su to preduslovi i za povratak ljudi na selo. Istakao je da Opština 

Danilovgrad pruža benefite poljoprivrednim proizvođačima, te da se sa lokalnog nivoa podrška 

ogleda u subvencijama za mlijeko, pružanju usluge besplatne žetve, ugradnji solarnih panela na 

katunima i sl. Ukazao je da Opština pruža podršku mladim ljudima, koji uz podršku iskusnijih 

kolega, ostvaruju značajne i zapažene rezultate, te istakao da opština stipendira i najbolje 

studente. 



Takođe, predstavio je i povoljan biznis ambijent, sa svim pogodnostima koji isti nudi 

investitorima. Ukazao je i na efikasnu lokalnu administraciju, usvojenu prostorno plansku 

dokumentaciju, definisane biznis zone, niske komunalije, što je između ostalog doprinijelo i 

privlačenju novih privrednih subjekata, otvaranju novih radnih mjesta, kao i stopi nezaposlenosti 

koja je ispod državnog prosjeka. Takođe, predstavio je i projekte koji su završeni, kao i one čija 

je realizacija u toku, prilikom čega se osvrnuo i na investicije kao što su Fabrika stočne hrane 

koja je u fazi probne proizvodnje, Mlin u Spužu, Farma kokošaka, Fabrika za preradu voća, nova 

sirara, Fabrika za preradu mermera, vinograd u Zagaraču, koji zapošljavaju i koji će i u 

narednom periodu zaposliti značajan broj lica. 

 

Ambasador Mađarske u Crnoj Gori, Nj.E. Kristijan Poša istakao je zadovoljstvo posjetom 

Opštini Danilovgrad, naglasio da opština Danilovgrad kao razvijena opština može privući i 

investitore iz Mađarske, te istakao da je susret prilika da se govori o različitim oblastima u 

kojima se može realizovati saradnja, kao što su oblast privrede i ekonomije, kao i kulture i 

sporta. Istakavši da je Mađarska napravila iskorake kada je u pitanju tehnologija u oblasti 

poljoprivrede, ukazao je da se saradnja može ostvariti i u ovoj oblasti, razmjenom iskustava i 

prenošenjem znanja. Uz isticanje da je Crna Gora ostvarila značajne rezultate na polju evropskih 

i evroatlantskih integracija, iskazao je otvorenost za realizaciju zajedničkih projekata i nastavak 

već uspješno uspostavljene saradnje. 

 

Tokom sadržajnog sastanka je zajednički ukazano na značaj razmjene najboljih praksi, vještina i 

znanja, te konstatovano da će u narednom periodu biti potpisan i Protokol o saradnji opštine iz 

Mađarske sa Opštinom Danilovgrad u oblastima od obostranog interesa. 


