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Supervizor Scanlan i
predsjedavajući arbitar
Williamson u Brčkom

Амбасадор Кине
у службеној посјети
градоначелнику Милићу
У службеној посјети градоначелнику Брчко дистрикта БиХ Синиши Милићу био је амбасадор Народне Републике Кине у БиХ
Њ. е. Ји Пинг.

Zvaničnici Vlade i Skupštine Brčko distrikta BiH sastali su se u
Gradskoj vijećnici sa supervizorom za Brčko Michaelom Scanlanom
i predsjedavajućim arbitrom Arbitražnog tribunala za Brčko Johnom
Clintom Williamsonom.
„Suštinski zaključak svih učesnika u razgovoru je da se Brčko kreće
u pravcu stvaranja uslova za potpuno ukidanje supervizije. Dio tog
cilja je da treba, prije svega, ojačati ekonomski razvoj našeg područja
i, u tom kontekstu, pozdravljene su aktivnosti vlasti na revitalizaciji
„Luke”, potom napretka u oblasti energetike, te vodosnabdijevanja,
ali i priprema za donošenje novog Zakona o budžetu Distrikta”, rekao
je gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić.  

Odjel za komunalne poslove
potpisao ugovor o deponiranju
krutog otpada
Predstojnik Odjela za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH
Zoran Bulatović zajedno sa svojim suradnicima potpisao je u Zvorniku
ugovor o deponiranju krutog otpada na regionalnu deponiju „Crni vrh“
na četiri godine u vrijednosti od oko tri milijuna maraka.

„Ovaj nam korak omogućava da u narednoj fazi okončamo već
započeti odabir, tj. nabavu vučnog vozila i dvije samokompaktirajuće
prikolice za otpad kao i izgradnju pretovarne rampe na području
Distrikta. Odvoz krutog otpada k Zvorniku startao bi na proljeće
naredne godine“, kazao je Bulatović dodajući da se odlaganjem otpada
na području Zvornika stvaraju uvjeti za zatvaranje trenutačne deponije
u Brčkom što je, kako je kazao, naredna faza cijelog projekta.
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Милић и Пинг овом приликом су размијенили мишљења о
могућностима за конкретнију сарадњу. Разговарано је о инфраструктурним пројектима које Брчко дистрикт БиХ планира да реализује, а амбасадор Пинг је изразио интересовање за сарадњу
са Дистриктом, како у овој области, тако и у области енергетике,
транспорта, пољопривреде те телекомуникација.

Održan 13. Međunarodni sajam
pčelarstva i pčelarske opreme
Trinaesti Međunarodni sajam pčelarstva i pčelarske opreme na
gradskom trgu svečano je otvorio gradonačelnik Brčko distrikta BiH
Siniša Milić. Sajam je okupio oko 60 izlagača iz Srbije, Hrvatske i
Bosne i Hercegovine.

Gradonačelnik Milić ovom prilikom je istakao da Vlada Brčko
distrikta BiH pruža izdašnu pomoć, između ostalog, i pčelarima, kroz
podsticaje u poljoprivredi.
Nikola Kerezović, organizator Sajma, istakao je da je kvalitet meda
na području Distrikta odličan te čestitao nagrađenima.

Brankica
Mihajović,
proslavljena
odbojkašica, koja je s reprezentacijom
Srbije obranila europsku zlatnu medalju u
Turskoj, s gradonačelnikom Brčko distrikta
BiH Sinišom Milićem u svom rodnom gradu
nazočila je treningu pionirki ŽOK „JedinstvoBimal“, u kojem je i započela svoju karijeru.
Ovom prigodom Brankica je obećala još
jednu medalju s Olimpijskih igara u Tokiju
sljedeće godine.
Gradonačelnik Siniša Milić istakao je da
se opredijelio za jedan ovakav simboličan
prijam iz razloga što, kada je riječ o odbojci
i Brankici, sve i počinje iz najmlađih pogona
Odbojkaškog kluba „Jedinstvo“.

Усвојен Нацрт закона о буџету
Брчко дистрикта БиХ
Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је на 66. редовној сједници, Нацрт закона о буџету Брчко дистрикта БиХ, Нацрт закона
о измјенама и допунама Закона о Трезору Брчко дистрикта БиХ и
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ.

Brankica
Mihajlović
donijela
europsko zlato
u rodno Brčko
Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević
rekao je da je za ovaj program izdvojeno 500.000 KM te da je
usaglašeno da treba povećati iznos sredstava, već od narednog
budžeta.
Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o odobravanju
Programa utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim i drugim
organizacijama za 2019. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne
poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim
organizacijama i udruženjima građana, po javnom pozivu. Za ove
namjene iz budžeta Brčko distrikta BiH izdvojeno je 120.000 KM.

Obilježn Svjetski dan
turizma u Brčkom
U organizaciji Službe za turizam Vlade Brčko distrikta Bosne i
Hercegovine Odjela za gospodarski razvitak, sport i kulturu u Hotelu
„Jelena“ u Brčkom prigodom Svjetskog dana turizma održan je okrugli
stol o značaju i poslovnim mogućnostima u turizmu.
Директор Дирекције за финансије Мато Лучић да је Закон о
буџету по којем се сада ради ступио на снагу 2008. године.
„Основ за доношење закона је боље и ефикасније управљање
јавним финансијама што је речено и у Стратегији управљања јавним финансијама, коју је Влада усвојила 2017. године“, рекао је
директор Дирекције за финансије Мато Лучић.

Usvojen program samozapošljavanja
s akcentom na mlade aplikante
Vlada Brčko distrikta BiH održala je 67. redovnu sjednicu na kojoj je
usvojen Program samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH
u 2019. godini.

Voditelj Vladine Službe za turizam Aleksandar Đurić kazao je da
su na okruglom stolu eminentni stručnjaci nazočnima kao i učenicima
Ekonomske škole smjera Ugostiteljstva i turizma prezentirali aktualne
i suvremene tendencije u globalnom turističkom kretanju kao i nove
mogućnosti za razvitak turizma na području Brčko distrikta BiH.
Obilježavanje Svjetskog dana turizma trajao je tri dana uz anketiranje
građana i dijeljenje promotivnih materijala građanima Brčkog kao i
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obuku za ugostiteljske turističke radnike koju je organizirala Udruga
hotelijera i restoratera u Gastro centru „Bakarni lonac“.

Представници Дистрикта разговарали са
предсједавајућим Савјета министара БиХ
Денисом Звиздићем
Градоначелник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине Синиша
Милић заједно са предсједником Скупштине Брчко дистрикта БиХ
Еседом Кадрићем и његовим замјеником Ивом Филиповићем састао се у Градској вијећници са предсједавајућим Савјета министара БиХ Денисом Звиздићем гдје су разговарали о темама које су
од интереса за Дистрикт и БиХ.

Oko šezdeset izlagatelja iz više gradova BiH, Srbije, Hrvatske te
Brčko distrikta BiH izložili su razne vrste voća, proizvode od voća,
tradicionalna jela i rukotvorine.
„Cilj ove manifestacije jesu promidžba Brčkog kao grada s bogatom
voćarskom tradicijom, afirmacija voćarstva i poticanje već pomalo
uspavanog voćarstva u Distriktu“, kazao je uime organizatora Savo
Lukić, koordinator „Voćnog kluba“.

Градоначелнику Милићу у Скопљу уручено
признање „Глобаллокал“

Градоначелник Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић казао је да
је исказана спремност да ниво БиХ у оквиру буџета подржи одговарајуће пројекте који су од интереса за Дистрикт и БиХ.

У оквиру 2. Свјетског конгреса предузетника у Скопљу и под
покровитељством Владе Републике Македоније, градоначелнику
Брчко дистрикта БиХ Синиши Милићу уручена је интернационална
награда и признање „Глобаллокал“, чиме је дистрикт Брчко проглашен регионалном заједницом за креирање доброг амбијента за
развој предузетништва у средњој и југоисточној Европи.

Предсједавајући Савјета министара БиХ Денис Звиздић казао
је да Брчко дистрикт БиХ може бити добар примјер и парадигма
исказане позитивне политичке воље, добре сарадње унутар политичких субјеката, народа и грађана с циљем проналажења најквалитетнијих рјешења битних за даљи развој дистрикта и јачања његових економских и друштвених капацитета као и повећање нивоа
животног стандарда свих грађана посебно младих људи.

Održan 3. Biznis forum Brčko distrikta BiH

Како је истакнуто, Брчко дистрикту БиХ је припало ово признање због погодности које нуди као локална заједница.
Градоначелник Милић је заједно са шефом Одјељења за привредни развој, спорт и културу Владе Брчко дистрикта БиХ Пером
Гудељевићем учествовао и у уводној пленарној сједници.

Оbnovljeno igralište nosi ime pedagoga i
odbojkaškog trenera Muharema Skelića Skele
Sa sinovima preminulog uglednog pedagoga i odbojkaškog trenera
Muharema Skelića Skele gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić
predao je na uporabu obnovljeno igralište u Mjesnoj zajednici Š, koje
nosi njegovo ime.
U Domu kulture u Brčkom svečano je otvoren 3. Biznis forum Brčko
distrikta Bosne i Hercegovine na temu „Dijaspora za partnerstvo“.
Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić kazao je da je Biznis
forum značajan za Distrikt i da je potrebno stvoriti uslove za povratak
dijaspore na ovo područje i BiH s ciljem uključivanja u društvene ili
privredne tokove.
Direktor Biznis foruma Damir Bulčević kazao je da Biznis forum ima
za cilj da na jednom mjestu okupi akademsku i privrednu zajednicu kao
i vladajuće strukture te strane i domaće investitore.

Održani „Dani voća“ u Brčkom
Na Trgu mladih u Brčkom održana je treća po redu gospodarskoturistička manifestacija „Dani voća“, koju pod pokroviteljstvom Vlade
Brčko distrikta BiH organizira „Voćni klub“ iz Brčkog.
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„Nadam se da će ovaj teren služiti svojoj svrsi, da će se na njemu
rađati novi talenti koji će pronijeti slavu Brčkog kada je u pitanju
odbojkaški sport ali i ono po čemu je profesor Skela bio poznat, a to je
da će iznjedriti dobre ljude“, istaknuo je gradonačelnik Milić.
Igor Skelić, sin profesora Skelića, zahvalio je Vladi, koja je omogućila
da se napravi jedan ovakav velebni teren i što je prepoznala njegovog
oca kao nekoga tko je ugradio sebe u ovaj teren svojim radom.

Пријем за ученике и наставнике
ЈУ Девете основне школе,
најбоље „eTwinning“ школе у БиХ

Premijer Republike Srpske Radovan Višković
boravio u Brčkom
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i ministar
za znanstvenotehnološki razvitak, visoko obrazovanje i informacijsko
društvo u Vladi Republike Srpske Srđan Rajčević sastali su se u Brčkom
s gradonačelnikom Brčko distrikta BiH Sinišom Milićem i predstojnikom
Odjela za stručne i administrativne poslove Srđanom Blažićem.

Шеф Одјељења за образовање Владе Брчко дистрикта Босне
и Херцеговине Сенад Османовић примио је ученике и наставнике
ЈУ Девете основне школе, Маоча, и разговарали су о оствареном
успјеху на „eTwinning“ такмичењу и уручењу плакете за најуспјешнију „eTwinning“ школу у БиХ.

Gradonačelnik Milić istaknuo je da ovaj posjet potvrđuje kontinuitet
potpore koju je Brčko imalo od Vlade Republike Srpske i u prethodnim
sazivima.
Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, također je
istaknuo značaj, kako je naveo, povijesnog infrastrukturnog projekta, a
to je izgradnja autoceste od Doboja prema granici sa Srbijom, koja u
značajnom dijelu prolazi kroz teritorij Distrikta.
Османовић је казао да је ова награда значајна за Дистрикт али
и свијетли примјер који показује да вриједимо и да можемо постизати велике резултате.
Берина Љуца, ученица ЈУ Девете основне школе једна је од великог броја ученика која је учествовала на „eTwinning“ такмичењу
и казала је да јој је драго што су остварили успјех.
Пријему је присуствовала и шефица Пододјељења за предшколско и основно образовање Мара Маткић.

Одржан 18. међународни сајам привреде
„Брчко 2019”
У организацији Привредне коморе Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине и под покровитељством Владе Брчко дистрикта БиХ
у бившем ТЦ „Тропик” у Брчком свечано је отворен 18. по реду
Међународни сајам привреде „Брчко 2019” на којем је учествовало
преко сто излагача из различитих привредних грана.

Održana vježba „NICS Brčko 2019”
Uz korištenje aplikacije „Komandni sistem za incidente sljedeće
generacije” (NICS) pripadnici Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade
Brčko distrikta Bosne i Hercegovine zajedno s Ministarstvom sigurnosti
BiH, Federalnom upravom civilne zaštite, Policijom Brčko distrikta BiH,
Crvenim krstom/križom Brčko distrikta BiH, RSK „Nemo” i “Xcentrom”
održali su terensku vježbu spašavanja na vodi koja se već drugi dan
održava u Brčkom pod nazivom „NICS Brčko 2019”.
Na vježbi prisustvovao je i gradonačelnik Brčko distrikta BiH
Siniša Milić koji je kazao da je vježba pokazala apsolutnu spremnost
Odjeljenja za javnu sigurnost i da može odgovoriti na sve izazove.
Šef Odjeljenja za javnu sigurnost Edin Zaimović kazao je da Vlada
Distrikta i Odjeljenje za javnu sigurnost uzima aktivnu ulogu u podizanju
mobilnosti i spremnosti na određene odgovore kada je u pitanju zaštita
i spašavanje.

„Наш је циљ да ово не буде само мјесто гдје би се видјела понуда из привреде Брчко дистрикта БиХ и окружења, већ и мјесто гдје
ће се разговарати о начинима унапређења пословног амбијента“,
казао је Милић.
Предсједница Привредне коморе Брчко дистрикта БиХ Санела
Хаџајлић казала је да су излагачи препознали битност сајма.
У оквиру Сајма сутра одржан је и округли сто за младе предузетнике на тему „Од идеје до реализације” као и презентација
приједлога Закона о пословним зонама Брчко дистрикта БиХ.

Gradonačelnik Milić u Sarajevu: S princezom
Švedske obilježen početak izrade strategije
zaštite životne okoline
Princeza Victoria i princ Daniel od Švedske zajedno sa Mirkom
Šarovićem, ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne
i Hercegovine, Editom Đapo, ministricom okoliša i turizma Federacije
Bosne i Hercegovine, Srebrenkom Golić, ministricom za prostorno
planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, i Sinišom
Milićem, gradonačelnikom Brčko distrikta BiH, simbolično su sađenjem
drveća obilježili početak izrade strategije zaštite životne okoline za
Bosnu i Hercegovinu.
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Domić je nakon razgovora kazao da mu je bila čast da razgovara
o nesvakidašnjem poduhvatu osobe koja je rođena na području Brčko
distrikta BiH ističući da je ovim poduhvatom Distrikt dobio još jednu
zvijezdu.
Ljubica Marić kazala je da joj je za ovaj poduhvat bilo potrebno šest
mjeseci i šest dana i da je do ideje došla kada je odlučila da napusti
ured i radi samo za sebe.
Ova inicijativa, koja je zajednički projekt Ambasade Švedske i
Štokholmskog instituta za okoliš, okupila je sve nadležne na nivou
BiH u zajedničkom nastojanju da razviju okolišnu strategiju za Bosnu
i Hercegovinu.

Izaslanstva Brčko distrikta BiH
i Sarajevskog kantona o budućoj suradnji
Izaslanstva Brčko distrikta BiH i Sarajevskog kantona sastala su
se u brčanskoj Gradskoj vijećnici, što je prvi službeni kontakt između
institucija vlasti dva grada.

Novoimenovana voditeljica Misije OESS-a u
posjetu Brčko distriktu BiH
Novoimenovana voditeljica Misije OESS-a u BiH i veleposlanica
Kathleen Kavalec boravila je u nastupnom posjetu Brčko distriktu BiH,
gdje se u Gradskoj vijećnici sastala s gradonačelnikom Brčko distrikta
BiH Sinišom Milićem, dogradonačelnikom Antom Domićem i glavnim
koordinatorom Vlade Seadom Šadićem.

Teme sastanka bile su pitanja nacionalnih manjina s naglaskom na
naselje Prutače, borba protiv korupcije, oblast obrazovanja te buduća
suradnja između OESS-a i Vlade Distrikta.
Voditeljica Misije OESS-a u BiH Kathleen Kavalec čestitala je
dužnosnicima Distrikta na ostvarenom napretku i zahvalila se na
organiziranom sastanku te izrazila potporu u daljnjem razvitku Brčko
distrikta BiH kao i spremnost za suradnju.
„Mnogo je oblasti u kojima je moguće ostvariti suradnju između
Sarajevskog kantona i Brčko distrikta BiH. Ono što je posebno
interesantno za Distrikt jeste suradnja s međunarodnim agencijama
koje mogu pomoći unaprjeđenju života kroz tehničku i drugu potporu.
Potrebno je osigurati uvjete za život ljudi na ovim prostorima i
na prostoru lokalnih zajednica i moramo učiniti sve da odlazak u
inozemstvo, pogotovo mladih ljudi, ne bude jedina, isključiva opcija“,
rekao je gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić.

Влада усвојила ребаланс буџета
за 2019. годину
Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на 82. ванредној
сједници усвојила је други по реду ребаланс за 2019. годину у износу од око 18 и по милиона марака.

Edin Forto, premijer Sarajevskog kantona je kazao da je njegova
želja da se Sarajevski kanton okrene svim sredinama s ciljem suradnje.
„Želimo pričati o konkretnim stvarima i razmjenjivati iskustva. U
razgovoru smo spomenuli obrazovanje i želimo pokušati dizajnirati
zajedničke projekte gdje ćemo pokazati da možemo i na terenu raditi
zajedno za obostranu korist“, zaključio je Forto.

Prijem kod zamjenika gradonačelnika: Ljubica
Marić prepješačila od Meksika do Kanade
Zamjenik gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
Anto Domić i zamjenik predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH Ivo
Filipović u zgradi Vijećnice razgovarali su s Ljubicom Marić koja je
prepješačila stazu „Pacific Crest Trail” od Meksika do Kanade u dužini
od skoro 4.300 km.
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Мато Лучић, директор Дирекције за финансије, казао је да је
добро што је Влада усвојила ребаланс како би се коначно службеници из старе зграде Полиције преселили у нову зграду као и да
сви они који имају по закону право на матерински додатак остваре
своја права.

Miroslav Gavrić imenovan za šefa Ureda
koordinatora Brčko distrikta BiH u Sarajevu
Prof. dr. Miroslav Gavrić imenovan je za novog šefa Ureda
koordinatora u Vijeću ministara BiH u Sarajevu.

Na mjesto šefa Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću
ministara BiH Miroslav Gavrić stupio je 18. novembra. Ovaj ured kao
stalni organ uprave u Vijeću ministara BiH nadležan je za zastupanje
Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH kao i za uspostavu saradnje
i koordinaciju Brčko distrikta BiH s institucijama Bosne i Hercegovine,
međunarodnim organizacijama i ambasadama s ciljem osiguravanja da
se interesi Distrikta kao institucije BiH i jedinice lokalne samouprave,
a koja je uspostavljena u skladu s Konačnom arbitražnom odlukom i
Statutom Brčko distrikta BiH, priznaju i štite.

Završeni 36. Susreti kazališta/pozorišta Brčko:
„Kiklop“ zagrebačke „Gavelle“ najbolja predstava
u cjelini
Na 36. Susretima pozorišta/kazališta BiH u Brčkom, održanim od
21. do 29. studenog 2019. godine, stručni žiri Grand Prix Susreta
pozorišta/kazališta BiH u Brčkom za najbolju predstavu u cjelini i statua
Grand Prix Susreta dodijelio je predstavi „Kiklop“ Gradskog dramskog
kazališta „Gavella“, Zagreb.
Grand Prix Susreta za najbolju mušku ulogu dodijeljen je Igoru
Đorđeviću za ulogu Profesora u predstavi „Kozocid“ u produkciji
Gradskog pozorišta Podgorica.
Grand Prix Susreta za najbolju žensku ulogu dodijeljen je Jovani
Gavrilović za ulogu Petrija gradska u predstavi „Petrijin venac“ u
produkciji „Ateljea 212“ Beograd.
U kategoriji nagrada pozorištima/kazalištima iz Bosne i Hercegovine
nagrada za najbolju predstavu Zlatna statua Vijećnice i grada Brčkog
dodijeljena je predstavi „Sjećaš li se Dolly Bell“ u produkciji Kamernog
teatra 55 Sarajevo.

Gradonačelnik Milić posjetio
„Čari zime u Brčkom”
U Brčkom na gradskom trgu počela је Manifestacija „Čari zime u Brčko distriktu BiH“, koja će trajati do 31. januara. U okviru manifestacije bit
će priređen bogat gastro i muzički program, prodaja delicija i suvenira, a bit će otvorena za posjetioce svaki dan od 17.00 do 21.00 sat.
Gradonačelnik Siniša Milić rekao je da je ovo prvi put da Brčko ima takvu manifestaciju po uzoru na gradove iz okruženja te se nada da će u
naredna dva mjeseca zimski grad biti centar svih dešavanja u Distriktu i opravdati povjerenje sugrađana i građana okolnih mjesta.
Milić je napomenuo da će, u okviru „Čari zime“ koje je organizovala Vlada Brčko distrikta BiH, na Sportsko-rekreativnom centru Blatuša biti
otvoreno klizalište, i na Trgu mladih organizovati će se doček Nove godine.
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Усвојен Програм самозапошљавања у
пољопривреди
Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је, у наставку 71. редовне
сједнице, Приједлог одлуке о одобравању Програма самозапошљавања у пољопривреди на подручју Брчко дистрикта БиХ у
2019. години. Зоран Гајић, шеф Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду, рекао је да су по прошлом позиву 24 корисника остварила ово право и постали корисници програма.

Градоначелник Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић након
потписивања је рекао да је ово највећа инвестиција од оснивања
Дистрикта која предвиђа око пола милијарде конвертибилних марака улагања у дистрикт и запослење за 4.000 људи.
Предсједник Управе Studen & CO HoldingИлија Студен навео
је да је важно да се у Брчко дистрикт БиХ поново на дневни ред
враћа привреда и економија, а све с циљем како би грађани имали
што квалитетнији живот.

„Програм је сличан оном од прошле године с тим да је методологија и процедура приликом доношења програма побољшана.
Минималан износ који може остварити један корисник је 20.000
КМ, а максималан 25.000 КМ. Укупна средства издвојена за ову
намјену износе 500.000 КМ. Средства се пребацују Заводу за запошљавање који ће уједно и расписати јавни позив”, додао је Гајић.

Vlada odobrila Prijedlog odluke
o privremenom financiranju
Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 83. izvanrednoj
sjednici odobrila je Prijedlog odluke o privremenom financiranju odjela
i institucija Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 2020.
godine.

Mato Lučić, ravnatelj Direkcije za financije, kazao je da je Odluka
bazirana na izvršenju rashoda za treće tromjesečje ove godine,
od 1. 7. do 30. 9., i iznosi 48.170.625,91 KM, što je, kako je kazao,
dovoljno za funkcioniranje svih odjela i institucija predviđeno odlukom
o privremenom financiranju.

Потписан Меморандум о разумијевању између
Владе и Studen & CO Holding GmbH
Меморандум о разумијевању између Владе Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине и Studen & CO Holding GmbH потписан је у
Градској вијећници у Брчком.
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Предсједник Скупштине Брчко дистрикта БиХ Есед Кадрић је
казао да је ово једна нова позитивна страница у развоју дистрикта
и стварању осјећаја перспективе за све људе који живе на овом
подручју.
Меморандум о разумијевању потписали су градоначелник Синиша Милић, замјеник градоначелника Анто Домић и предсједник
Скупштине Есед Кадрић те Илија Студен, предсједник Управе
СТУДЕН Холдинга, Митја Ковачич, потпредсједник Управе Studen
& CO Holdingа,и Наташа Пуцар, директорка корпоративних комуникација Studen & CO Holdingа.

Glavni koordinator uručio plakete volonterima
godine
10.12.2019. Glavni koordinator Vlade Brčko distrikta Bosne i
Hercegovine Sead Šadić upriličio је prijem za volontere godine iz Brčko
distrikta BiH i uručio plakete Harisu Kikiću, Milici Garić i zahvalnicu
Safetu Imamoviću za rad na promociji volonterizma i omladinskog
rada.

„Vlada ima dobru razvijenu mrežu i kontakte s udruženjima
građana, nevladinim organizacijama i mjesnim zajednicama, a
posebno nastojimo da mrežu razvijemo i s volonterima. Veliki broj
mladih ljudi daje doprinos u lokalnim zajednicama radeći volonterski
istovremeno dajući svoj doprinos u poboljšanju lokalne zajednice. Mi
smo kao institucija u saradnji s nevladinim organizacijama odlučili da
povodom Međunarodnog dana volonterizma treba izdvojiti mlade ljude
koji su bili posebno aktivni u nekim segmentima. Ovo treba da bude
svima nama podstrek kao institucijama, ali i kao pojedincima kako bi
se istakli u svojoj lokalnoj zajednici za dobrobit što boljeg statusa svih
nas u Distriktu”, kazao je Šadić.

