Zbirka medijskih objava
VladaBrckoDistrikta_kliping_dnevno,
za razdoblje 15. 8. 2019
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Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

Sindikat Brčko propada: U Brčkom registrovan novi
sindikat, Sindikat javne uprave Brčko Istaknuto

Nakon što su zaposlenici u Vladi Brčko u obrazovanju napustili Sindikat Brčko distrikta BiH i formirali
sindikat za obrazovanje sada je formiran još jedan pod nazivom Sindikat javne uprave Brčko distrikta BiH.
Sve glasnije se govori kako je Sindikat Brčko distrikta slabiji i da ima sve manje članova, a posebno na tu
pojavu uticala je informacija da je jedna osoba iz rukovodstva Sindikata Brčko distrikta BiH zaposlena u
Vladi sa falsifikovanom diplomom.
Redakcija “infobrcko.com” je nekoliko puta pokušala dobiti komentar od lidera Sindikata Brčko Ilije
Kalajdžića međutim na mail nije odgovoreno.
Sindikat Brčko distrikta aktivno već godinama šuti kada su u pitanju stečene lažne diplome i ostaje
nejasno, kako se može šutjeti i na ovom važnom problemu kada slogan iz Sindikata upravo šalje poruku da
je i ovaj dio problem društva. Sindikat i dalje uporno pokušava da sebe predstavi kao jedinu organizaciju
koja radi na rješavanju radničkih prava u Distriktu, ali bez rezultata.
Zbog toga u Brčkom u zadnji period formiraju se novi sindikati gdje zaposlenici istinski žele da konačno
ostvare sva svoja prava koja su stvaljana pod tepih svih ovih godina.
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Brčko: Prekinuta 65. redovna sjednica Vlade
Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine saopćila je danas da je zaključila dnevni red 64. redovne
sjednice.

Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

Srijeda, 14/08/2019 13:53

Foto: Vlada BDBiH
Novinar: Adis Mujdanović
Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine saopćila je danas da je zaključila dnevni red 64. redovne
sjednice.
Otvorena je 65. redovna sjednica, na kojoj su članovi Vlade usvojili tonski zapis sa 70. i 77. vanredne
sjednice.
Zasjedanje je prekinuto kod razmatranja Kriterija za realizaciju Programa stambenog zbrinjavanja,
sanacije/rekonstrukcije neuslovnih/porušenih stambenih jedinica na području BDBiH, koje je predložio
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Odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja, navedeno je u saopćenju.
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Radio televizija BN, Danas u Srpskoj - 18:00
Država: Bosna i Hercegovina
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Aktivisti Crvenog krsta najviše pažnje posvetili
djeci i mladima
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У току цвјетање амброзије – кренуле алергије

У току је цвјетање амброзије – биљке која је знатно распрострањена и на нашем простору. У циљу
спречавања ширења амброзије која изазива алергијске проблеме код великог броја људи, а на основу
Одлуке Владе дистрикта о обавезном уклањању и уништавању амброзије, грађани и институције су
обавезни да уклањају ову биљку с пољопривредног земљишта и других површина у свом окружењу.
Миодраг Васић, вршилац дужности главног инспектора Инспектората дистрикта каже да
Инспекторат до сада није запримио ни једну пријаву грађана у вези са уклањањем амброзије, али да
је било пријава за напуштена дворишта, окућнице и друге површине, па је током уклањања отпада и
кошења уклањана и амброзија.
С обзиром да дистрикт нема Закон о обавезном уклањању амброзије, законског упоришта за казне,
онима који не уклањају амброзију, нема, али на темељу рјешења пољопривредног инспектора казне
могу бити и до хиљаду марака.
Амброзија је врста корова која може да расте било где, а наша клима јој је изузетно погодна и има је
на сваком ћошку. Обично цвјета од августа до новембра када је концентрација њеног полена у
ваздуху на врхунцу. У већини дијелова наше државе, врхунац сезоне алегрије је средином
септембра. Управо из тог разлога у већим градовима се организује уништавање ове биљке. Полен
амброзије изазива симптоме алергије код много људи широм свијета, а само неки од њих су: кијање,
цурење носа и свраб у грлу. Скуп свих ти симптома се обично назива и поленска грозница или
сезонски алергијски ринитис. Код многих људи се у ово доба године јављају симптоми који
подсjeћају на прехладу, али алергију ћете препознати тако што дуже траје од обичне прехладе и
погоршава се кад сте напољу.
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Брчко: Засједање владе прекинуто код разматрања
критеријума за стамбено збрињавање

Влада Брчко дистрикта данас је закључила дневни ред 64. редовне сједнице Владе и отворена је 65.
сједница на којој су чланови Владе усвојили тонски запис са 70. и 77. ванредне сједнице.
Засједање је прекинуто код разматрања Критеријума за реализацију Програма стамбеног
збрињавања, санације/реконструкције неусловних/порушених стамбених јединица на подручју
Брчко дистрикта БиХ, које је предложило Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена
питања.
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U Brčkom više parking
mesta, ali gužve ostale

DOĐU iz
EVROPE, ALI

PARKIRANJE
NEĆE DA PLATE
Bez obzira što su u poslednjih mesec dana otvorili 73 nova parking
mesta, u IP „Putevi Brčko" kažu da i dalje imaju problem sa

nedovoljnim brojem parkirališta.

CVUEniDHČEVIĆ
gužve su od 9
časova u najužem delu grada u
takozvanoj crvenoj

Najveće
do

11

zoni, iako samo tridesetak metara od centra, na
nedavno završenom Bulevaru
uvek ima mesta za parkiranje. Tu smo u Ilici Uzunovića

iz pravca Bijeljine na ulazu u
grad otvorili 49, a u obližnjoj
Ulici Svetog Save devet novih
mesta. To su parking
u crvenoj zoni, dok smo
u plavoj zoni, u Ulici Desanke
Maksimović, otvorili 15 novi

parking
mesta

parking

mesta

-

kaže

Mato

ttrić, zamenik direktora „Putevi
Dod�edajeuŠtrosma-

Brčko"

jerovoj ulici

12 parking

mesta

iz plave prevedeno u crvenu
zonu jer se ova ulica nalazi u
užem delu grada i okružena
je ulicama u kojima parkirni
pripadaju crvenoj zoni
Promet automobila i gužva

na parkinzima
posebno
su
povećani u poslednjih dvade

i�V
yu.iiii.ua
Ima

>

_ IJi* _

naših građana iz

inostranstva koji leti dolaze u
Brčko i ne žele da plate kartu

za parkiranje. Osobama koje su
koristile parking a nisu platile
uslugu parkiranja izdajemo
dnevnu kartu koja omogućava
parkiranje na području celog
grada i važi 24 časa od mo
menta izdavanja Cena dnevne
karte je 14 KM, a ako se plati u
roku od sedam dana, onda je to
50 odsto manje - kaže Itrić.
On navodi da je predu-

„Putevi Brčko" sklopilo
s jednom firmom

zeće

sporazum

Londona kojoj dostavljaju

iz

setak dana, a razlog su godišnji
odmori i veliki broj građana

podatke o licima sa stranim
registarskim tablicama koji ne
plate uslugu parkiranja i koja

Brčko distrikta koji žive i rade
u inostranstvu, a leti gostuju u

dalje vodi postupak naplate.
Građanima Bil i koji izbtga

Porastao je i prihod
od korišćenja usluge parkiranja koji je oko 70.000 KM

vaju plaćanje usluge parkiranja
nakon isteka roka plaćanja

Brčkom.

mesečno i omogućava pokrivanje troškova rada više od 30
kontrolora naplate parkinga,
dnevne
nabavku parkomata,
karte i ostale troškove. IstoOvaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

Ili

je i broj
povećan
dnevnih karata koje se izdaju
kada je usluga izvršena a nije
vremeno,

plaćena

NAPLATA 00
2016. GODINE
Naplaćivanje usluge padali u Brthom uvedeno je

pivi put kn$m 2016. gocfine. Dnevna karta zamenfe
je doplatnu
kartu koja je
iznosila 20 KM, a koja je
zajedno sa blokiranjem

Vezla

I ifhovkn prameštaparitinBšta ospo-

njem sa

isnaprosudonfiApokicionoB
suda. Sud je obrazložio da
nepbćai# usluge parfaranja predstavlja povredu

obaveze između
torisnfcal JP .Putevi BrCto’
i da ot�ovomost korisnika
ugovorne

traži u postupku
pred
osnovnim sudom, što su
omogućBe izmene Zatona

o

tomunatnoj

šalju se opomene, a nakon
toga se u skladu sa Zakonom o
komunalnoj delatnosti pokreće
postupak prinudne naplate kod
nadležnog suda
- Imamo
spopotpisan
razum sa pet advokata koji
ma dostavljamo podatke. Sa
troškovima postupka
iznos

koji se na kraju mora platiti
sa dvadesetak KM dostigne
sumu i od 200 KM - kaže Itrić,

i dodaje da je u prošloj godini
oko hiljadu postupokrenuto
paka prinudne naplate.
U Brčkom je 1.628 parking
mesta, od čega 667 u crvenoj
681 u plavoj i 280 u zezoni. Oko 100 parking
mesta namenjeno je invalid-

zoni,

lenoj

nini licima. Ovde planiraju da
otvore još 100 novih parking
mesta, ali ne mogu reći kada će
biti jer to zavisi od Odeljenja
za urbanizam i pribavljanja
odgovarajućih dozvola.
to

-

king

Planirali smo nova parmesta u ulicama Brani-

slava Nušića,

Jovana

Dučića,

Ljudevita Gaja, Uzunovića i
Marina Đržića, ali to zavisi od
toga da B ćemo dobiti potrebne
građevinske dozvole - rekao
je Itrić.

■

oaatnostj.
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