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Dana 23.07.2015. 

godine, u okviru zvanične 

posjete Crnoj Gori, u posjeti 

Opštini Danilovgrad boravila  

je delegacija iz Republike 

Poljske, koju je predvodila 

zamjenica ministra vanjskih 

poslova Poljske Katarina 

Kacperčik. Takođe, delegaciju 

su činili i generalna 

direktorica u Ministarstvu 

životne sredine  Agnieška 

Kozlovska Korbič, zatim 

Gregorc Benedikčinski, 

predsjednik opštine Grodžisk 

Mazovjecki, sa kojom Opština 

Danilovgrad ima potpisan 

Protokol o saradnji i Kristof Komorovski, predsjednik Opštine Lublin, sa saradnicima,  kao i 

privrednici iz Poljske. Ovom susretu prisustvovala je i Agnieška Klasa, Konzul u Ambasadi 

Republike Poljske u Crnoj Gori. 

 

Delegacija se susrela sa predsjednikom Opštine Danilovgrad Branislavom Đuranovićem i 

predsjednikom Skupštine opštine Danilovgrad dr Miodragom Đurovićem, sa saradnicima. 

 

Predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović je, uz dobrodošlicu gostima, 

ukazao prije svega na značaj saradnje koju je Opština Danilovgrad ostvarila sa Opštinom iz 

Poljske Grodžisk Mazovjecki, pri čemu je istakao podršku tadašnje ambasadorke Poljske u Crnoj 

Gori Gražine Sikorske, kao i ambasadora Crne Gore u Poljskoj Nj.E. Ramiza Bašića. Predstavio 

je opštinu, govorio o osnovnim karakteristikama, kako istorijskim, tako i privrednim, kulturnim i 

demografskim, uz naglasak da je između dva popisa broj stanovnika u opštini povećan za 12 

procenata. Osvrnuo se na državne institucije koje se nalaze na teritoriji opštine Danilovgrad, uz 

poseban osvrt na ReSPA-u kao značajnu instituciju u oblasti državne uprave i obuke kadrova. 

Govorio  je i o povoljnom biznis ambijentu u opštini Danilovgrad, sa svim pogodnostima koje se 

nude investitorima, uz efikasnu lokalnu administraciju i usvojenu prostorno plansku 

dokumentaciju, što je između ostalog doprinijelo i otvaranju novih privrednih subjekata i 

smanjenju stope nezaposlenosti ispod državnog prosjeka. Osvrnuo se i na IPA projekte, odnosno 

11 miliona eura realizovanih sredstava iz fondova EU. Takođe, govorio je i o pilot projektu 

održivog razvoja, koji je u saradnji Vlade Crne Gore i Vlade Holandije realizovan u Opštini 

Danilovgrad, uz poseban naglasak da je tom prilikom Danilovgrad postao prva Opština u Crnoj 

Gori koja je donijela Strategiju održivog razvoja i formirala Lokalni savjet za održivi razvoj. 

Istakao je da Opština pruža podršku mladim ljudima, studentima, te da i u lokalnoj upravi rade 

mladi i sposobni ljudi koji, uz podršku iskusnijih kolega, ostvaruju zapažene rezultate. Ukazao je 



na značaj međunarodne saradnje, koja doprinosi i  promociji Danilovgrada u inostranstvu, i 

povezivanju u svim oblastima od obostranog interesa, što pokazuje i ovaj susret. 

 

Zamjenica ministra vanjskih poslova Republike Poljske Katarina Kacperčik je istakla 

prije svega zadovoljstvo posjetom Opštini Danilovgrad, uz uvjerenje da će posjete delegacija iz 

Crne Gore, odnosno Danilovgrada i Poljske biti i češće, a u cilju realizacije projekata od 

zajedničkog interesa. Takođe, ukazala je da će se u narednom periodu podrška Opštini 

Danilovgrad ogledati kroz osnaživanje saradnje i putem razvoja turizma, energetike i ostalih 

oblasti, uz naglasak na povezivanje privrednika i prenošenje iskustava u korišćenju fondova EU. 

Takođe, istakla je da i ozbiljan pristup i rad Opštine Danilovgrad, kao i ostvareni rezultati, 

potvrđuje da će u budućem periodu saradnja biti unaprijeđena putem zajedničkih projekata.  

 

 Predsjednik Opštine Grodžisk Mazovjecki Gregorc Benedikčinski je istakao posebno 

zadovoljstvo ponovnim dolaskom u Opštinu Danilovgrad. Ukazao je na značaj unapređenja 

saradnje ove dvije Opštine i realizacije novih zajedničkih projekata od obostranog interesa. 

Ovom prilikom je uručio pozivno pismo za boravak predstavnika Opštine Danilovgrad u Opštini 

Grodžisk Mazovjecki, gdje će tokom nedelju dana prakse biti u prilici da razmijene znanja i 

iskustva sa kolegama iz Poljske.  

 

 Na kraju susreta je zajednički konstatovano da današnji sastanak  predstavlja potvrdu 

dosadašnje uspješne saradnje, koja će se na obostrano zadovoljstvo nastaviti i u narednom 

periodu.  

 

 


