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Gradonačelnik
sa saradnicima
na poslovnom
forumu
EBRD-a
Gradonačelnik
Brčko
distrikta
BiH
Siniša Milić zajedno sa svojim saradnicima
prisustvovao je godišnjem sastanku Odbora
guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj
(EBRD) i poslovnom forumu koji se održao u
Sarajevu od 7. do 9. maja.
Ovu šansu iskoristio je kao priliku za
prezentaciju Brčko distrikta BiH kao sigurnog
mjesta za investicije i razvoj Distrikta.

Upriličen prijam za Edina
Bakovića, selektora muške
odbojkaške reprezentacije BiH

Одржан Други сајам
запошљавања и образовања
У организацији Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ,
подршку Владе Брчко дистрикта БиХ и помоћи ОЦ „Вермонт“ из
Брчког у Омладинском центру одржан је Други сајам запошљавања
и образовања на којем је учествовало преко 60 представника
привредног и образовног сектора.

Glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH Sead Šadić upriličio
Сајам је отворио градоначелник Брчко дистрикта БиХ Синиша
je prijam za Edina Bakovića iz Brčkog, selektora muške seniorske Милић који је казао да је ово један од догађаја који треба да доприodbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.
несе и рјешавању проблема незапослености кроз савјетовање и
U razgovoru je Šadić upoznao Bakovića s aktivnostima Vlade Brčko упознавање младих људи о томе шта су и какве потребе тржишта
distrikta BiH kada je u pitanju razvitak i ulaganje u sport kao i o izgradnji рада.
višenamjenske dvorane u Brčkom.
Сајму је присуствовао и Перо Гудељевић, шеф Одјељења за
Selektor muške seniorske odbojkaške reprezentacije BiH Edin
Baković zahvalio se glavnom koordinatoru na prijamu i kazao da se nada
da će nakon susreta imati još konkretniju suradnju s Vladom kako bi se
uvjeti odbojkaške reprezentacije poboljšali.
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привредни развој, спорт и културу, који је казао да Одјељење подржава овакав начин спајања потреба привреде дистрикта и учествовања Владе у помоћи да се млади људи, прије свега, школују за
послове за које ће сутра моћи наћи радно мјесто.

Свечано отворен
Културно-административни центар
„Патријарх српски Павле”
Градоначелник Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић изјавио је
након отварања Културно-административног центра „Патријарх
српски Павле“ у Брчком, да је Дистрикт на путу да постане центар
духовности Епархије зворничко-тузланске.
„Поносан сам због чињенице да је Брчко добило овакав културно-административни центар под окриљем Српске православне
цркве /СПЦ/ и поносан сам што носи назив блаженопочившег патријарха Павла“, рекао је Милић новинарима.
Његово преосвештенство епископ зворничко-тузлански Фотије
рекао је да је ово велики дан за Српску православну цркву и да
ће се од сада на овом мјесту моћи окупљати током читаве године.
Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић изразила
је увјерење да ће Културно-административни центар „Патријарх
српски Павле“ имати свенародну улогу јер величина имена које
носи налаже да та улога буде велика.

„Ово је још један велики инфраструктурни објекат у
Другој основној школи. Пројекат је вриједан око 500 хиљада
конвертибилних марака и за набавку опреме требаће још додатних
80 конвертибилних хиљада марака“, казао је Сенад Османовић
шеф Одјелјенја за образованје.

Održana svečanost prigodom desete, jubilarne,
smotre učenika pobjednika osnovnih škola
U organizaciji Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH
u Domu kulture u Brčkom održana je svečanost prigodom desete,
jubilarne, smotre učenika pobjednika osnovnih škola Brčko distrikta
BiH za školsku 2018./2019. godinu i dodijeljeno devedeset diploma
učenicima i nastavnicima.

Марио Бабић, директор Друге основне школе Брчко дистрикта
БиХ, казао је да су ђаци до сада наставу физичког васпитања имали у импровизованој учионици и да ће изградња фискултурне сале
допринијети побољшању квалитета и услова рада.

Gradonačelnik Milić sa saradnicima obišao
Mesnu industriju „ZP Komerc“
Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić sa šefom Odjeljenja
za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade distrikta Brčko
Zoranom Gajićem i gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem obišao je
farmu za tov junadi i svinjogojsku farmu Mesne industrije „ZP Komerc“
na području Brčkog i Bijeljine.
„Ovo je ujedno i prigoda da pokažemo kako se u Odjelu za
obrazovanje radi i koliko se truda ulaže, ali i da uručimo priznanja
za rad kako učenicima tako i nastavnicima. Ove godine izlazimo iz
okvira Distrikta i učenici su pokazali svoje kvalitete i osvojili zapažene
rezultate, što govori o kvaliteti obrazovnog sustava u Distriktu“, kazao
je predstojnik Odjela za obrazovanje Senad Osmanović u svom
obraćanju.

„Nama je u Vladi bitno da pokažemo uspješne firme jer je to danas
zaista vrijedno i nešto što treba podržati. Krajnje je vrijeme da se
posvetimo razgovorima o privredi, poljoprivredi i proizvodnji“, istakao
je gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić u izjavi za novinare.

Положен камен темељац за фискултурну
салу у Омербеговачи
Шеф Одјељења за образовање Владе Брчко дистрикта БиХ
Сенад Османовић заједно са директором Друге основне школе
Маријем Бабићем свечано је положио камен темељац за фискултурну салу у подручној школи Омербеговача.
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Prilikom obilaska bilo je riječi o tome koliko su uspješne podsticajne
mjere koje Vlada Distrikta provodi, a za šta se godišnje izdvaja
između 10 i 12 miliona konvertibilnih maraka, gdje su problemi i kako
unaprijediti podsticaje s ciljem novog zapošljavanja i unapređenja
poslovanja. Razgovarano je i o potrebi izmjene zakonske regulative
kako bi domaće firme bile konkurentne i na svjetskom tržištu.

Milić i Đokić s talijanskim investitorom
o ulaganju u Distrikt

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić i ministar energetike
i rudarstva Vlade Republike Srpske Petar Đokić sa suradnicima
razgovarali su u Kabinetu gradonačelnika u Brčkom s Giovannijem
Antoniolijem, ravnateljem talijanske kompanije „Olimpias Knitting“,
koja posluje u okviru skupine „Beneton“ i predstavnicima talijanske
gospodarske udruge „Konfindustrija Srbije“. Razgovarano je o
mogućnosti ulaganja, odnosno otvaranja tekstilnog pogona spomenute
kompanije na prostoru Brčko distrikta BiH.
Na sastanku je navedeno da Brčko s 83.000 stanovnika godišnje
izdvaja 10 milijuna konvertibilnih maraka poticaja u gospodarstvo i 12
milijuna konvertibilnih maraka u poljoprivredu, što su, kako je navedeno,
znatno veća sredstva u usporedbi s mnogo većim sredinama.

Ključevi su na svečanoj ceremoniji uručeni porodicama Đonlić,
Kalesić, Nurkić, Ganić, Rokvić, Moćević, Murguz i Kurčela.
„Ovo je jedan veliki događaj jer smo po prvi put po principu
socijalnog stanovanja uredili pitanje stambenog zbrinjavanja za
ugrožene porodice”, kazao je gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša
Milić.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac iskazala
je zadovoljstvo i sreću koju dijeli s korisnicima novih stanova i da je
zadovoljna napretkom u realizaciji ovog programa.

Vlada distrikta Brčko usvojila rebalans budžeta
Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 71. izvanrednoj sjednici
Prijedlog rebalansa Proračuna Brčko distrikta BiH za 2019. godinu u
iznosu od 20.943.286 KM.

Влада на ванредној сједници расправљала
о раду ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“
Влада Брчко дистрикта БиХ на ванредној сједници отворила
је дискусију о извјештају ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“, Брчко
дистрикт БиХ, о уплаћеним и утрошеним средствима буџета Брчко
дистрикта БиХ у 2018. години.

Ravnatelj Direkcije za financije Mato Lučić rekao je da je ukupan
proračun za tekuću fiskalnu godinu 248.076.474 KM.

Милић са сарадницима обишао завршне
радове на Булевару мира
Чланови Владе поставили су низ питања и коментара о раду
Јавне здравствене установе у Брчком те проблемима у овој области.

Синиша Милић, градоначелник Брчко дистрикта БиХ, обишао је
са сарадницима завршне радове на изградњи друге траке Булевара мира у овој локалној заједници.

Osam porodica povratnika i raseljenih lica
dobilo ključeve novih stanova
Osam porodica povratnika i raseljenih lica u Brčkom trajno je riješilo
stambeno pitanje useljavanjem u novu zgradu izgrađenu kroz Državni
projekat stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog
programa (RSP) u BiH.

„Планирамо и наредну фазу продужетка Булевара мира са
мањим бројем саобраћајних трака. У ребалансу буџета предвиђена су средства за израду пројекта и наставак радова, односно продужетак Булевара мира до скретања у шећерану, бивши
Житопромет“, рекао је Милић.
Сабрија Јашаревић, шеф Одјељења за јавне послове Владе
Брчко дистрикта БиХ, истакао је да ће пројекат проширења Булевара коштати око милион и 450 хиљада марака.
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Ријеч је о пројекту у оквиру којег је урађено 500 метара профила наставка Булевара, 1200 метара нове фекалне канализације,
атмосферскаканализација, ЛЕДулична расвјета, 3000 квадратних
метара нових тротоара, уређење околног терена, реконструкција
водоводне мреже, нова инсталација семафора на раскрсници
„Куглана“ као и нови прелаз преко жељезничке пруге на локацији
„Куглана“ – улица Светог Саве.

Gradonačelnik Milić organizovao prijem
za mališane s Kosova i Metohije
Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić organizovao je u
Gradskoj vijećnici prijem za 50-ero djece iz općine Obilić s Kosova i
Metohije i njihove nastavnike koji su boravili u Brčko distriktu BiH.

„Ovoj djeci je uskraćeno normalno odrastanje i naravno da kod
nas, koji smo i sami imali tragična iskustva, postoji empatija prema
problemima s kojima se suočavaju Srbi s Kosova i Metohije”, rekao je
gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić.

Veleposlanica Indonezije u posjetu
Brčko distriktu BiH
U službenom posjetu Brčko distriktu BiH boravila je Nj. Eksc.
veleposlanica Indonezije u Bosni i Hercegovini Amelia Achmad Yani
zajedno s skupinom gospodarstvenika iz Indonezije. U Gradskoj
vijećnici sastala se s gradonačelnikom Brčko distrikta BiH Sinišom
Milićem i ravnateljem Biznis foruma Brčko distrikta BiH Damirom
Bulčevićem.

Ovim susretom nastavljena je suradnja koja je ranije započeta
na brčanskom Biznis forumu, a razgovarano je o daljnjim koracima
za njeno unaprjeđenje u oblastima gospodarstva, kulture, turizma,
obrazovanja i ekonomskih odnosa.

Презентована „Пословна иницијатива
за побољшање пословног амбијента и
стандарда живота“
СТУДЕН група у сарадњи са градоначелником Брчко дистрикта
БиХ, предсједником Скупштине Брчко дистрикта БиХ и Привредном
комором Брчко дистрикта БиХ у великој сали Скупштине Брчко
дистрикта БиХ одржала је презентацију „Пословна иницијатива
за свеобухватно побољшање пословног амбијента и стандарда
живота у Брчко дистрикту БиХ“.
Презентацији су присуствовали први замјеник високог представника и супервизор за Брчко Мајкл Скенлан, посланици у
Скупштини Брчко дистрикта БиХ и чланови Владе Брчко дистрикта
БиХ, као и представници реалног сектора.

Dragan Tomić, predsjednik SPKD „Prosvjeta“, istakao je da je velika
čast biti organizator jedne ovakve akcije.
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Презентација је настала из тенденције да се развију снажније
везе између свих интересних страна у дистрикту – институција,
привреде и грађана, како би се заједничким наступом представили пословни потенцијали у Брчко дистрикту БиХ с циљем унапређења пословног и животног амбијента.

U Vukovaru predložena rješenja za most na
graničnom prelazu Brčko – Gunja
Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić, njegov zamjenik Anto
Domić i direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Mato Lučić
razgovarali su u Vukovaru sa županom Vukovarsko-srijemske županije
Božom Galićem o rješenjima za otklanjanje problema na mostu koji
povezuje Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, odnosno Gunju i
Brčko distrikt BiH.

Predstavnici Distrikta informisali su župana o nedavno sačinjenom
elaboratu “IPSA” Instituta iz Sarajeva o utvrđivanju stanja mosta i
procjeni njegove nosivosti te preporukama za hitnu obustavu teškog
motornog saobraćaja, nakon čega se, kako su istakli, most koristi
samo za saobraćaj lakih vozila i pješaka. Na sastanku je navedeno
da su posljedice obustave teškog saobraćaja višestruke, posebno u
ekonomskom smislu, a da štetu trpe i privrednici Brčko distrikta BiH.
Predstavnici Brčko distrikta BiH i Vukovarsko-srijemske županije
dogovorili su intenziviranje daljnje saradnje na rješavanju ovog pitanja.  

Gradonačelnik Milić nagradio
učenike generacije srednjih škola
Stanko Lukić iz Tehničke škole, Elma Žilić iz Ekonomske škole,
Adisa Bajramović iz Gimnazije „Vaso Pelagić“ i Marina Marković iz
Poljoprivredno-medicinske škole, nakon što su proglašeni učenicima
generacije 2018./2019. godine, bili su gosti gradonačelnika Brčko
distrikta BiH Siniše Milića u Gradskoj vijećnici.

Najboljim brčanskim srednjoškolcima gradonačelnik Milić uručio je
prigodne darove, tablete koji će im koristiti u daljnjem školovanju.
Prijamu u Gradskoj vijećnici je nazočio i predstojnik Odjela za
obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH Senad Osmanović.

Одржани 1. Сусрети младих
Брчко дистрикта БиХ
У организацији Савјета младих Брчко дистрикта БиХ и уз
подршку Владе Брчко дистрикта БиХ у оквиру првих Сусрета
младих Брчко дистрикта БиХ у Дому културе у Брчком одржана је
конференција за младе под називом „Покрени и промијени“.

На панел дискусији отворене су разне теме које су од значаја
за младе, попут образовања и тржишта рада, младих и запошљавања, омладинског предузетништва, активизма па све до горућег
питања одласка младих. Такође, изнијети су и обрађени статистички подаци које су прикупили чланови Савјета младих Брчко
дистрикта БиХ, а који, како истичу, нуде одговоре у вези са проблемима и потребама младих у дистрикту.

Usvojeni kriteriji za dodjelu stipendija i pravilnik
o podsticajima u poljoprivredi

Vlada Brčko distrikta BiH iscrpila je dnevni red 76. vanredne
sjednice na kojoj je usvojila Pravilnik o načinu i uslovima za podsticaj u
poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu.
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Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i
vodoprivredu, rekao je da je ovaj pravilnik u odnosu na prošlogodišnji
izmijenjen u dijelu koji se odnosi na uvođenje podsticanja izgradnje
ribnjaka, ali i proizvodnje ribe.

Влада додијелила земљиште
за гробља и мезарја

Članovi Vlade Brčko distrikta BiH održali su i treći nastavak 63.
redovne sjednice na kojem su usvojeni Prijedlog odluke o kriterijima i
načinu dodjele stipendija redovnim studentima Brčko distrikta BiH za
period 1. 1. 2019. do 30. 9. 2019. godine, kao i Prijedlog odluke o visini
i broju stipendija koje se dodjeljuju redovnim studentima.
Vlada je usvojila i Nacrt Zakona o poslovnim zonama Brčko distrikta
BiH i Prijedlog odluke i izmjeni Odluke o ustupanju drvne mase licima u
stanju socijalne potrebe, porodicama s djecom s posebnim potrebama,
korisnicima prava stalne osnovne novčane pomoći i korisnicima prava
dodatka za njegu i pomoć od drugog lica.

Puštena u promet obilaznica oko Brčkog
Najveći infrastrukturni projekt u Brčkom, vrijedan više od 27 milijuna
eura – obilaznica oko grada Brčko, duga 18,86 kilometara, puštena je
u promet. Trasa obilaznice prostire se od naselja Gredice do Gorica.
S obzirom na to da tehnički prijam još nije izvršen, obilaznica će u
testnom razdoblju funkcionirati po privremenom posebnom režimu uz
ograničenje brzine na 60 kilometara na sat.

Влада Брчко дистрикта БиХ је на 64. редовној сједници
усвојила Приједлог одлуке о давању сагласности Одјељењу за
комуналне послове за привремено управљање непокретностима
које су одређене као локације за изградњу гробаља – мезарја на
подручју Брчко дистрикта БиХ.

Direkcija za finansije apeluje na pridržavanje
Zakona o fiskalizaciji
U prostorijama Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH održana
је konferencija za novinare na kojoj je direktor ove institucije Mato
Lučić uputio još jedan apel svim poreznim obveznicima da se prijave
u sistem fiskalizacije kako ne bi snosili posljedice koje su definisane
Zakonom o fiskalizaciji Brčko distrikta BiH.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić čestitao je Javnom
poduzeću „Putevi Brčko“ na inicijativi za puštanje u promet ove važne
prometnice.
Ravnatelj Javnog poduzeća „Putevi Brčko“ Miroslav Miškić istaknuo
je da je danas veliki dan za sve koji su operativno radili na ovom
projektu i, kako je naveo, pretočili u stvarnost svoj san ali i potrebu
građana.
Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Esed Kadrić rekao je
da je ovo potvrda da se brčanske vlasti mogu nositi s najsloženijim
infrastrukturnim projektima i da je ovo dobra pretpostavka da se pristupi
realizaciji i drugih važnih projekata koji su u zacrtanim planovima
brčanskih vlasti.
Zamjenik predsjednika Skupštine Ivo Filipović, također je izrazio
zadovoljstvo zbog puštanja u rad obilaznice.

Direktor Porezne uprave Brčko distrikta BiH Miodrag Trifković kazao
je da nije sama Porezna uprava koja se brine o provođenju zakona,
nego tu je i Inspektorat Brčko distrikta
Šef Finansijske inspekcije u Poreznoj upravi Davor Ninić podsjetio
je da se kazne kreću od 500 KM do 15.000 KM.

Gradonačelnik sa suradnicima
obišao uspješne voćare
Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić sa suradnicima
obišao je uspješne proizvođače i izvoznike voća Vladu Stokića iz
Potočara i Amira Avdića iz Šatorovića.

Prilikom obilaska gradonačelnik je istaknuo da je cilj upoznati se sa
stanjem na terenu te izrazio zadovoljstvo što je imao priliku razgovarati
s uspješnim voćarima koji su dokaz da se od poljoprivrede ipak može
živjeti.
Zoran Gajić, predstojnik Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo, rekao je da je na području Brčko distrikta BiH 1.200
hektara zasađeno voćem, gdje su zastupljene sve vrste kultura.

7

Počela nastava na području Distrikta
Povodom početka nove školske 2019/2020. godine na području
Brčko distrikta Bosne i Hercegovine šef Odjeljenja za obrazovanje
Senad Osmanović zajedno sa svojim saradnikom Samirom
Čorbadžićem posjetio je nekoliko škola na području Distrikta.

Osmanović je kazao da je nova školska godina počela po planu
i programu i da je na području Distrikta upisano oko 710 prvačića
što je, kako kaže, blago povećanje u odnosu na prošlu i pretprošlu
godinu. Trenutno u osnovnim školama registrovano je oko 6.000
učenika dok je u srednjim nešto manje od 3.000 učenika.
Osmanović i Čorbadžić posjetili su i učenike u JU Poljoprivrednoj
i medicinskoj školi, predškolsku ustanovu u naselju Kolobara kao
i Petnaestu osnovnu školu u Šatorovićima gdje su predstavnici ove
mjesne zajednice povodom prvog dana škole prvačićima uručili i
poklon pakete.

У Брчком одржана 1. Међународна
туристичка регата “Сава наутик”
У организацији брчанског Удружења “X Центар у Брчком
одржана је 1. Међународна туристичка регата “Сава наутик”.

Градоначелник Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић истакао је
да Влада радо подржава манифестације које се током љета организују на ријеци Сави.
Покровитељ манифестације била је Влада Брчко дистрикта
БиХ.

8

