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Dana 21.04.2015. 

godine u prvoj zvaničnoj 

posjeti Opštini Danilo-

vgrad boravio je ministar 

zdravlja prof. dr Budimir 

Šegrt i direktor Fonda za 

zdravstveno osiguranje dr 

Kenan Hrapović. Ovom 

prilikom su se susreli sa 

predsjednikom Opštine 

Danilovgrad Branislavom 

Đuranovićem, predsjedni-

kom Skupštine opštine 

Danilovgrad dr Miodragom Đurovićem, potpredsjednikom Opštine Danilovgrad 

Zoranom Boškovićem, sa saradnicima. 

 

Predsjednik opštine Danilovgrad Branislav Đuranović je prije svega istakao 

da su zdravstvo i prosvjeta za ponos u opštini Danilovgrad. Ukratko upoznajući 

goste sa podacima da je u opštini Danilovgrad za 12 %  povećan broj stanovnika 

između dva popisa, kao i da su dobri uslovi za biznis, te da je stopa nezaposlenosti 

ispod državnog prosjeka. Goste je upoznao i sa podatkom da Opština Danilovgrad 

stipendira najbolje studente, njih 31, kojima daje stimulans za dalji rad i 

napredovanje. S tim u vezi ukazao je na značaj stalne edukacije, te da zdravstvene 

usluge u opštini Danilovgrad pruža stručan kadar, kao i da su građani zadovoljni 

kvalitetom pružanja zdravstvenih usluga. 

 

Predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad dr Miodrag Đurović se osvrnuo 

na istorijski dio razvoja zdravstva u Crnoj Gori i  Danilovgradu, te ukazao da su u 

opštini Danilovgrad radili i kreatori zdravstva u Crnoj Gori. Istakao je da u 

zdravstvu u Danilovgradu radi tim ljudi koji ne zaobilazi nijedno selo, kao i da 

prilikom obilaska ruralnih krajeva opštine, osim pružanja zdravstvenih usluga, 

nastoje i da edukuju građane, te da je cilj da se zdravstveni radnik prilbliži 

građaninu. 

 

Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt je zahvalio na uvodnim riječima i 

podacima koji su prezentovani. Istakao je da dobra komunikacija i standardizacija 

omogućava pružanje zdravstvenih usluga pacijentima na kvalitetan način. Takođe, 



govoreći o zdravstvenom sistemu u Danilovgradu ukazao je da je upoznat sa 

dobrom organizacijom i radom, te da ono što je čuo u uvodnim izlaganjima isto i 

potvrđuje.  

 

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje dr Kenan Hrapović je ukazao da 

kada se racionalno ophodi i upravlja sistemom, isto vodi i ka pružanju dobrih 

usluga. Isakao je da je upoznat za zdravstvenim sistemom u Danilovgradu, kao i da 

isti posjeduje dobar kadar, opremu i dijagnostiku, uz osvrt na značaj edukacije i 

razvoja kadra. 

 

U okviru posjete Opštini Danilovgrad, obiđen je i Dom zdravlja „Dimitrije 

Dika Marenić“, kao i zdravstvena ambulanta u Spužu. 


