RADNA POSJETA DELEGACIJE OPŠTINE PETNJICA
U radnoj posjeti Opštini Danilovgrad u prethodna tri dana boravila je
delegacija Opštine Petnjica u sastavu: Ziko Alilović – sekretar Sekretarijata
za lokalnu upravu, Ismet Latić – savjetnik predsjednika Opštine, Irfan
Agović, Asmir Šabotić, Alen Pljakić i Haris Adrović.

Tokom boravka u Danilovgradu gosti su imali priliku da se upoznaju sa
radom i načinom funkcionisanja lokalne uprave, procedurama i
metodologijama rada, strateškim i razvojnim dokumentima.
Prilikom zvaničnog prijema delegacije na čelu sa predsjednikom Opštine
Petnjica Samirom Agovićem, istaknuta je potreba za uspostavljanjem i
učvršćivanjem međuopštinske saradnje, naročito u dijelu razmjene znanja,
vještina i iskustava na obostranu korist lokalnih uprava.
Predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović je istakao
zadovoljstvo prilikom da lokalna uprava svoja dostignuća predstavi i
razmjeni sa kolegama iz Petnjice. Kontakti koji su uspostavljeni, razgovori
na teme od zajedničkog interesa, kao i predlozi za razvoj međuopštinske
saradnje kroz projekte, način su za unapređenje rada i rezultata lokalnih
uprava. Tom prilikom je naglasio da Opština Danilovgrad rado prenosi svoja
iskustva a kroz saradnju sa drugim lokalnim upravama stiče nova. Sve to u
cilju implementacije savremenih načina funkcionisanja, efikasnije i efektnije
lokalne uprave kao servisa svih građana. Rezultat koji ostvaruje Opština
Danilovgrad, a čemu u prilog idu i brojna priznanja sa državnog i
međunarodnog nivoa, posledica su profesionalnog rada tima ljudi sa

ogromnim životnim i radnim iskustvom te energije koju unose mlađi
zaposleni. Kako su izazovi sa kojima se susreću opštine slični, razmjenom
znanja, vještina i iskustava može se doći do održivih rješenja za stvaranje
kvalitetnijih uslova za život i rad građana.

U ime delegacije Opštine Petnjica, sekretar Sekretarijata za lokalnu upravu
Ziko Alilović se zahvalio predsjedniku Opštine Danilovgrad Branislavu
Đuranoviću, predsjedniku Skupštine opštine Danilovgrad dr Miodragu
Đuroviću, te svim rukovodiocima i zaposlenim u lokalnoj upravi na
ljudskom gostoprimstvu i želji da svoja znanja podijele. Saradnja dviju
lokalnih uprava koja je započeta ovom radnom posjetom ima perspektivu
daljeg razvoja kroz zajedničke projekte i inicijative u cilju prije svega
kvalitetnijeg rješavanja potreba svih građana. Međuopštinska saradnja je
veoma važan aspekt rada svake lokalne uprave u dijelu unapređenja
ukupnih administrativnih kapaciteta.
Pored radnog boravka u Opštini Danilovgrad, gosti su imali priliku da se
upoznaju sa radom Javnih preduzeća i Javnih ustanova čiji je osnivač
Opština, te Regionalnom školom za državnu upravu (ReSPA), Policijskom
akademijom i Forenzičkim centrom.

