SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Danas 13.06.2012. godine opštinu Danilovgrad je
posjetio Dirk Lange, šef Jedinice za Hrvatsku i Crnu Goru
u Generalnom direktoratu za
proširenje. Dirka Langea sa
saradnicima je primio predsjednik opštine Danilovgrad Branislav Đuranović.
Predsjednik
opštine
Danilovgrad Branislav Đuranović je na početku svog izlaganja istakao značajnu podršku koju Evropska unija pruža u realizaciji projekata u opštini, kao i saradnju sa Delegacijom Evropske Unije u Crnoj
Gori. Zatim je goste upoznao sa istorijom grada, institucijama koje se nalaze u našoj
opštini, sa posebnim osvrtom na ReSPA-u. TakoĎe, upoznao ih je sa prostorno-planskom
dokumentacijom i biznis ambijentom prisutnim u našoj opštini. Istakao je da je Evropska
komisija uložila 11 miliona eura u opštinu Danilovgrad. Ukazao je na projekat
„UnapreĎenje upravljanja otpadom u opštini Danilovgrad“. Naime putem navedenog
projekta opština Danilovgrad je dobila bespovratna sredstva od EU u iznosu od 683.000
eura. Istakao je da je navedeni projekat rezultat rada Tima za upravljanje projektima, koji
čine mladi ljudi i iskustva njihovih starijih kolega. Predsjednik opštine se osvrnuo i na
projekat „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i modernizacija vodovodne
i kanalizacione mreže“ za koji su sredstva dobijena od Evropske banke za obnovu i razvoj,
u okviru kojeg su i donacije Vlade Njemačke i Vlade Republike Češke. TakoĎe, istaknuta
je i velika podrška Vlade Crne Gore u navedenim projektima. Goste je upoznao i sa pilot
projektom održivog razvoja u opštini Danilovgrad, koji je realizovan u saradnji Vlade
Holandije i Vlade Crne Gore. Osvrnuo se i na prve nagrade ostvarene u prethodne tri
godine na takmičenju nabolje prakse u lokalnoj samoupravi.
Dirk Lange je istakao zadovoljstvo onim što je čuo o istoriji Danilovgrada i
projektima koji se realizuju u opštini, te da je to dobar primjer kako se mogu postići
rezultati na lokalnom nivou. Naglasio je da je prijatno čuti o nagradama koje je opština
Danilovgrad dobila, te da je priznanje postojanje ReSPA-e na teritoriji opštine Danilovgrad.
TakoĎe, istakao je kao vrlo značajno i ulaganja u opštinsku infrastrukturu. Dirk Lange je
bio u prilici i da upozna članove Tima za upravljanje projektima i poželi im uspjeh u daljim
aktivnostima.
Prilikom obilaska komunalnih vozila i opreme, koja su nabavljena putem sredstava
dobijenih iz IPA fonda i Sportske dvorane na Policijskoj akademiji, za koju je Evropska
komisija uložila značajna sredstva, Dirk Lange je rekao da je posjetom opštini Danilovgrad
htio da se uvjeri kako se razvija jedna od opština u Crnoj Gori i kako i na koji način se
implementiraju projekti koje finansira EU. Posebno je istakao značaj zaštite životne
sredine, kao jednu od najvažnijih tema za EU, a i za Crnu Goru. Izrazio je želju za
nastavkom pružanja podrške Crnoj Gori na putu ka EU.
Predsjednik opštine Danilovgrad se gostima zahvalio na posjeti i podršci koju EU
pruža Crnoj Gori, kao i projektima u opštini Danilovgrad.

