
POSTAVLJEN KAMEN TEMELJAC ZA IZGRDNJU STANOVA ZA PROSVJETNE 

RADNIKE U OPŠTINI DANILOVGRAD 

 

Dana 07.06.2016. godine predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović, ministar 

prosvjete Predrag Bošković,  predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore Zvonko Pavićević i 

direktor Stambene zadruge “Solidarno” Zoran Stanišić postavili su kamen temeljac za izgradnju 

stanova za prosvjetne radnike u opštini Danilovgrad. Događaju su prisustvovali predsjednik 

Skupštine opštine Danilovgrad dr Miodrag Đurović, poslanik Milorad Vuletić, odbornici u 

lokalnom parlamentu, predstavnici državnih institucija, rukovodna struktura lokalne uprave i 

građani.  

 

 
 

Predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović je istakao dugu tradiciju prosvjete u 

opštini Danilovgrad, odnosno podsjetio na osnivanje prvih škola, a ukazao je i na ReSPA-u, 

Regionalnu školu za državnu upravu. Ukazao je da je Opština Danilovgrad prepoznala značaj 

projekta izgradnje stanova za prosvjetne radnike, te je Skupština opštine donijela odluku da se 

ustupi nepokretnost, odnosno parcela, bez naknade, i izrazio zadovoljstvo realizacijom projekta u 

opštini, uz isticanje zahvalnosti Vladi, odnosno Ministarstvu prosvjete na podršci i učešće u 

projektu, od značaja za prosvjetu i građane. 

 

Ministar prosvjete Predrag Bošković je istakao da je izgradnja stanova za prosvjetne radnike 

jedan od načina kako se može podići standard zaposlenih,  te da je ovo projekat koji je rezultat 

zajedničkog rada i saradnje i sa Sindikatom prosvjete i Stambenom zadrugom „Solidarno“, uz 

isticanje zahvalnosti Opštini Danilovgrad za ustupanje nepokretnosti bez nadoknade, uz naglasak 

da je lokalna uprava prepoznala značaj projekta.  

 

Predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore Zvonko Pavićević je iskazao zahvalnost Opštini 

Danilovgrad na razumijevanju i želji da doprinese realizaciji ovog značajnog projekta, te izazio 



zadovoljstvo što u Danilovgradu, gdje obrazovanje ima duboke korijene i dugu tradiciju, 

prosvjetni radnici dobijaju ovako značajan projekat.  

 

Direktor Stambene zadruge “Solidarno” Zoran Stanišić je istakao da je, u okviru ovog projekta, 

na raspolaganju 18 stambenih jedinica, kao i da je projekat usmjeren na poboljšanje uslova 

života građana, te iskazao zahvalnost Opštini Danilovgrad na razumijevanju za navedeni projekat 

i brzo i kvalitetnu uspostavljenu saradnju.  


