Институције Брчко Дистрикта које раде за добробит заједнице
морају да буду врхунски приоритет

“Фискализација у Брчко Дистрикту биће завршена овог мјесеца и ја честитам Дирекцији за финансије
Брчко Дистрикта на уложеним напорима. Фискализацијом ће се ојачати владавина права, изједначити
услови за пословање и обезбиједити да се упоредо са растом приватног сектора прецизно утврде нови
нивои потрошње за евентуална будућа подешавања коефицијента за расподјелу прихода.
Ово је значајан корак у постављању темеља за бољу будућност и борбу против све чешћег мишљења да
једино емиграција може да обезбиједи сигурну и просперитетну будућност”, изјавио је супервизор за
Дистрикт Брчко Мајкл Скенлан након састанка са шефом Дирекције за финансије Матом Лучићем,
приликом његове дводневне посјете Брчком.
Супервизор Скенлан наставио је своје редовне консултације са представницима власти Брчко Дистрикта и
нагласио је значај усвајања новог Закона о буџету након љетне паузе како би се обезбиједило да
финансирање буде не само транспарентно него и сврсисходно и у служби унапређења сигурности, јавних
услуга и економског раста у Дистрикту.
Током састанака са представницима политичких странака, Синишом Голићем из ПДП-а, Ином ПамучкићКарагић, СББ, Адмиром Нурковићем, БДП и Радославом Богићевићем из НДП-а, супервизор је разговарао о
свеукупној ситуацији у Брчком, те их упознао о садржају разговара са представницима политичких
странака током ранијих посјета, односно о потреби постојања јединства у поновном позиционирању Брчког
као успјешног модела. “Нажалост, у неколико посљедњих година, политичари су заборавили да јавни
интерес мора да буде на првом мјесту”, нагласио је супервизор као главни проблем. Он је додао да је
“највећа обавеза свих јавних дужносника, било изабраних званичника било државних службеника, да
осигурају ефикасно и успјешно функционисање институција у Дистрикту које су у служби људима”.
Он се такође састао са представницима Јавног комуналног предузећа у Брчко Дистрикту како би
процијенио, на основу састанака које је недавно одржао са представницима надлежних ентитетских
власти и електропривреда, како се може побољшати сигурност снабдијевања електричном енергијом у
Брчко Дистрикту.
“Увијек се радујем сусретима са предузетницима, посебно младим. Они разумију да је раст приватног
сектора једини начин да Брчко Дистрикт постане активна и одржива заједница. Поздрављам стављање
јачег фокуса на јавно-приватну сарадњу у циљу унапређења пословне климе у Дистрикту. Живјети од
коефицијента 3,55% за расподјелу прихода није одржив модел. Према томе, постоји потреба да се брзо
покрене развој приватног сектора и отворе радна мјеста”, изјавио је супервизор Скенлан након састанака
са представницима Бимал групе, Привредне коморе, Пословног форума и Мреже младих предузетника
Лукс.
На крају његове пете посјете Брчко Дистрикту у овој години, супервизор Скенлан обишао је локацију моста
Брчко-Гуња, уз кратку посјету Гуњи (Република Хрватска), како би на лицу мјеста видио стање моста који је
сада затворен за саобраћај теретних возила: “Поздрављам иницијативу власти Брчко Дистрикта да
успоставе координацију са одговарајућим представницима власти у Хрватској и договоре се о заједничком
приступу у циљу брже реконструкције моста, укључујући и кориштење јавних средстава Брчко Дистрикта.
Ово је изузетно хитан пројекат за Дистрикт и ја ћу и даље да се залажем на свим нивоима и на обје стране
ријеке за његову брзу имплементацију”.

