Супервизор Скенлан: Ово је преломни моменат за промјену
пута којим Дистрикт иде

Супервизор за Дистрикт Брчко и први замјеник високог представника Мајкл Скенлан данас се обратио
Скупштини Дистрикта Брчко на позив чланова Скупштине. Он је истакао да је ово одлучујући моменат за
промјену силазне путање којом Дистрикт иде у посљедњих неколико година.
У посљедњих шест мјесеци, супервизор је имао прилику да разговара са политичким представницима,
власницима фирми, вјерским вођама, као и обичним грађанима Дистрикта. Сви су они истакнули главне
проблеме са којима се Брчко суочава: недостатак приватних инвестиција, економска стагнација и слаб
развој инфраструктуре, што доводи до одласка грађана, посебно младих, а све то у заједници која има
очигледне географске и финансијске предности. Ово је позив на буђење Скупштини, која мора да збије
редове и почне радити.
Чланови Скупштине Дистрикта имају шансу да ове јесени направе почетне кораке који ће Брчком
омогућити да поново постане енергична и позитивна заједница, а грађане одвратити од одласка. Ти
кораци укључују усвајање новог Закона о буџету и Закона о фондацијама и удружењима, завршетак
модернизације Луке, фокусирање на развој инфраструктуре и производњу чисте енергије те унапређење
законских одредби које се односе на инвестирање. Ти кораци ће да креирају окружење које погодује
привреди и које ће привући инвеститоре, а овој заједници донијети пријеко потребна и добро плаћена
радна мјеста у приватном сектору.
Супервизор ће и даље да посјећује Дистрикт сваки мјесец и сусреће се са главним актерима како би се
увјерио да се те промјене заиста проводе.
Након сједнице Скупштине, супервизор Скенлан такође се састао са шефом Одјељења за образовање у
Влади Дистрикта Брчко, Сенадом Османовићем, и шефовима пододјељења за предшколско, основно,
средње и високо образовање. Разговарали су о тренутној ситуацији и корацима потребним за даље јачање
позитивних аспеката интегрираног школског система у Брчком.
Супервизор Скенлан такође је обишао Луку Брчко, нагласивши њену кључну важност за јачање развоја
инфраструктуре. Уколико се испуни обећање да се модернизација Луке заврши до краја 2020., она ће бити
темељ за покретање других инфраструктурних пројеката, који ће помоћи даљем расту привреде и
отварању нових радних мјеста, закључио је супервизор.
Текст обраћања првог замјеника високог представника/супервизора за Брчко можете пронаћи на wеб
страници ОХР-а

