AMBASADOR REPUBLIKE TURSKE POSJETIO OPŠTINU DANILOVGRAD
Dana 04.02.2015. godine u radnoj posjeti Opštini Danilovgrad, boravio je Nj.E. Mehmet
Nijazi Talinir, ambasador Republike Turske u Crnoj Gori i Ferhan Jorumluz prvi sekretar
ambasade za ekonomska pitanja, sa saradnicima. Delegaciju Ambasade Republike Turske primio
je predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović i potpredsjednik opštine Danilovgrad
Zoran Bošković.

Ambasador Talinir je tokom prethodnih posjeta Opštini Danilovgrad iskazao spremnost
Ambasade Republike Turske u Crnoj Gori da u kontaktima sa turskim privrednicima predstavi
povoljne uslove za poslovanje, odnosno biznis ambijent i privredne potencijale Danilovgrada.
Takođe, u saradnji Opštine Danilovgrad sa Ambasadom privrednici iz Danilovgrada su bili u
prilici da borave u Turskoj i upoznaju se sa uslovima poslovanja u toj zemlji, kojom prilikom su
imali i organizovane susrete sa privrednicima iz Turske.
Tokom sadržajnog sastanka, osim preduzimanja daljih aktivnosti na jačanju privredne
saradnje, dogovorene su i dalje aktivnosti u cilju uspostavljanja pobratimskih donosa Opštine
Danilovgrad sa jednom od razvijenijih opština iz Turske.
Predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović se u uvodnom obraćanju zahvalio
ambasadoru Taliniru i njegovim aktivnostima usmjerenim na povezivanju Opštine Danilovgrad
sa gradovima iz Turske, te prepoznavanju Danilovgrada kao sredine koja ima veoma povoljne
uslove za razvoj biznisa. Ukratko je prisutne upoznao sa novim benefitima koje je lokalna
samouprava donijela u cilju stvaranja što povoljnih uslova za bavljenje biznisom, uz osvrt na
prostorno plansku dokumentaciju i brzu administraciju. Podsjetio je i na ulaganja koja su
ostvarena u Danilovgradu u prethodnom periodu, projektima koji su realizovani, kao i onim čija
je realizacija u toku, te naglasio da se isto postiglo zahvaljujući podršci Vlade Crne Gore, kao i
EU i međunarodnih institucija. Govoreći o značaju saradnje koju Opština Danilovgrad ostvaruje
sa diplomatskim predstavnicima, istakao je zadovoljstvo što će se u narednom periodu
realizovati aktivnosti na potpisivanju Protokola o saradnji sa jednom od opština iz Turske,

imajući u vidu važnost saradnje u oblastima kao što su, između ostalih, kultura, sport i
povezivanje privrednika.
Nj.E. Mehmet Nijazi Talinir, ambasador Republike Turske u Crnoj Gori, ukazao je na
značaj povezivanja zemalja u svim oblastima, te i ovog puta, kao i prilikom prethodnih susreta,
iskazao spremnost Ambasade da pruži podršku Opštini Danilovgrad. Osvrnuo se i na
prošlogodišnju posjetu privrednika iz Danilovgrada Turskoj, gdje su ostvareni značajni kontakti,
te najavio posjetu investitora iz te zemlje Opštini Danilovgrad. Istakao je da će u narednom
periodu, u cilju uspostavljanja pobratimskih odnosa između Danilovgrada i jedne od razvijenijih
opština iz Turske, biti realizovane konkretne aktivnosti. Uz konstataciju da su najbolji partner za
povezivanje upravo lokalne samouprave, istakao je da će pobratimske veze doprinijeti
uspostavljanju poslovne i drugih vidova saradnje na obostrano zadovoljstvo.

