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Dana 04.10.2016. godine u zvaničnoj posjeti Opštini Danilovgrad boravili su predsjednica 

Ustavnog suda Crne Gore Desanka Lopičić i predsjednica Ustavnog suda Republike Slovačke 

Iveta Macejkova, sa saradnicima. Delegacija se susrela sa predsjednikom Opštine Danilovgrad 

Branislavom Đuranovićem i predsjednikom Skupštine opštine Danilovgrad dr Miodragom 

Đurovićem. 

 

Predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović je, uz dobrodošlicu gostima, predstavio 

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

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

državnim institucijama koje se nalaze na teritoriji opštine Danilovgrad, uz poseban osvrt na 

ReSPA-u kao značajnu instituciju u oblasti državne uprave i obuke kadrova. Takođe, ukazao je 

na povoljan biznis ambijent, sa svim pogodnostima koji isti nudi investitorima, što je doprinijelo 

i otvaranju novih radnih mjesta. Uz isticanje značajnih rezultata ostvarenih prilikom apliciranja 

za sredstva iz EU fondova, te upoznao sa IPA projektima realizovanim u našoj opštini. 

Predsjednik je takođe ukazao i na dobar rad zdravstva i prosvjete i istakao da lokalna uprava 

pruža podršku 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.  

 

 
 

Predsjednica Ustavnog suda Republike Slovačke Ivetta Macejkova je, uz zahvalnost na 

gostorimstvu, istakla zadovoljstvo onim što je čula o Opštini Danilovgrad, kao i institucijama i 



ustanovama koje se ovdje nalaze, uz pohvale za ostvarene rezultate. Uz naglasak da je rad sa 

mladim ljudima, uz podršku starijih i iskusnijih kolega,  budućnost države, iskazala je naklonost 

prema svemu što Opština Danilovgrad baštini i naporima koje ulaže na putu svog daljeg razvoja. 

  

Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Desanka Lopičić je iskazala radost susretom u Opštini 

Danilovgrad, uz isticanje značaja saradnje i razmjene iskustava, kao što je u ovom slučaju sa 

Ustavnim sudom Republike Slovačke, koja je članica EU i čije iskustvo treba podijeliti.  Takođe, 

uz isticanje značajnog kulturnog nasleđa Crne Gore i opštine Danilovgrad, istakla je da će 

kolegama iz Republike Slovačke nastojati isto da približe. 

 

Na kraju sastanka, tokom kojeg je ukazano na značaj saradnje, odnosno razmjene iskustava i 

znanja, predsjednik Opštine Danilovgrad je uručio i prigodne poklone delegaciji Ustavnog suda 

Republike Slovačke. 


