SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
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godine u posjeti opštini Danilovgrad boravila je ambasadorka SAD u Crnoj Gori NJ.E.
Sue K. Brown. Ambasadorku
sa saradnicima je primio predsjednik opštine Danilovgrad
Branislav Đuranović, a sastanku je prisustvovao i potpredsjednik opštine Zoran Bošković.
Predsjednik opštine je
ambasadorku upoznao sa
istorijom grada, radom lokalne uprave, projektima urađenim u prethodnom periodu, koji su u toku realizacije i čija implementacija predstoji.
Takođe, ambasadorku je upoznao sa projektima koji su realizovani u dijelu putne
infrastrukture, prostorno-planske dokumentacije i unapređenja biznis ambijenta i odrţivog
razvoja. Osvrnuo se na završetak puta manastir Ostrog-Ţdrebaonik, završetak Sportske
dvorane na Policijskoj akademiji, gdje je Evropska komisija uloţila značajna sredstva,
izgradnju postojenja za prečišćavanje otpadnih voda i modernizaciju vodovodne i
kanalizacione mreţe i unapređenje upravljanja čvrstim otpadom. Naglasio je da u
navedenim projektima, kao i u mnogim ostalim opština ima podršku Vlade Crne Gore,
Evropske unije, Evropske banke za obnovu i razvoj, OEBS-a, USAID-a, UNDP-a i drugih
domaćih i međunarodnih subjekata.
Ambasadorka Brown je istakla da je upoznata sa radom opštine, te se pohvalno
izrazila o postignutim rezultatima, ukazavši da je rad lokalne uprave dobar model najbolje
prakse. Takođe, ocijenila je da je stvoren povoljan ambijent za razvoj biznisa, da opština
raspolaţe značajnim resursima, kao i da posjeduje lijep prirodni ambijent.
Ambasadorka Nj.E. Sue K. Brown je prenijela impresije istorijom Crne Gore, te
istakla da SAD, kao i do sada, ţele da podrţe Crnu Goru na evropskim i evroatlantskim
integracijama, kao i na njenom razvojnom putu. Takođe je izrazila ţelju da zainteresuje
američke kompanije, koje bi mogle razvijati biznis na prostoru opštine Danilovgrad. Istakla
je i uvjerenje o nastavku uspješne saradnje sa opštinom Danilovgrad i ujedno zadovoljstvo
posjetom našoj opštini.
Predsjednik opštine Branislav Đuranović je ambasadorki zahvalio na posjeti i
podršci koju je Ambasada SAD u Crnoj Gori pruţila u realizaciji značajnog broja projekata
u opštini Danilovgrad, te istakao da sa zadovoljstvom očekuje nastavak uspješne
saradnje.

