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Broj predmeta: 02.01-00201/21 

Broj akta: 02.07/1-23-AF-001 

Brčko, 28.1.2021. године 

 

 

На основу члана 27а. став (2) Закона о јавним предузећима у Брчко дистрикту БиХ – пречишћен текст 

(«Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број: 22/18 и 05/20), а у вези члана 5. став (1) и члана 14. 

тачка а) Правилника о запошљавању у ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикта БиХ – пречишћен 

текст, број:  01-05935/15 од 27.05.2015. године, Комисија за запошљавање р а с п и с у ј е: 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

за пријем запосленика у радни однос 

У ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ Д.О.О. БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ 
    

 

РЈ АДМИНИСТРАЦИЈА 

1.Радник на обезбјеђењу – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Врши обезбјеђење лица и  имовине ЈП Комунално Брчко; у обављању службених 

задатака поступа одлучно у циљу осигурања потребног реда; добро познаје законе, интерна аката и 

друге прописе из те области; води евиденцију улазака и излазака странака и возила, те остале 

евиденције које су предвиђене за одређени објекат; по потреби прати посјетиоце до одредишта; води 

евиденцију кључева од објеката ЈП Комунално Брчко; на вријеме преузима дужност те прије 

примопредаје смјене, провјерава исправност везе и других средстава, исправност стања објекта које 

обезбјеђује; свакодневно врши прегледе свих објеката, радних просторија, опреме и инсталација и о 

уоченим недостацима обавјештава надређеног; предузима мјере противпожарне заштите и у случају 

ватрогасне интервенције обавезан је да приступи гашењу пожара; води рачуна о паркингу за странке 

и запослене и упозорава на слободна мјеста;  

Минимални услови: Стручна спрема : ССС/КВ  

Радно искуство: 1 (једна) година искуства на истим или сличним пословима 

Број извршилаца: 1 

 

 

2 .Инфо службеник – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Комуникација са корисницима путем инфо телефона (Позивни центар) и Инфо-

пулта; пружање информација о дјелатности и услугама ЈП Комунално Брчко и актуелним 

обавјештењима; прикупљање и евидентирање сугестија, притужби и рекламације корисника и  њихово 

евидентирање у програмском рјешењу; одговарање на позиве корисника путем бесплатне инфо 

линије; пружање помоћи и давање савјета купцима при подношењу захтјева; прикупљање сервисних 

информација; обавјештавање о промјенама у испоруци услуга; дистрибуција информативних и 

промотивних материјала;  

Минимални услови: Стручна спрема : ССС, ИВ степен – друштвеног/техничког смјера 

Радно искуство: 6 (шест) мјесеци на истим или сличним пословима 

Посебни услови: Изражене вјештине комуникације; познавање рада на рачунару. 

Број извршилаца: 1 
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РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 

 

1.Електромонтер за ТС – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Ради у екипи за одржавање свих врста трафо-станица; обавезан је да познаје 

електроенергетске објекте на којима ради, њихове карактеристике, системе и начин напајања 

електричном енергијом, прилазне путеве и др.; при раду на објектима обавезно тражи налог за рад, 

средства заштите на раду, осигурање безнапонског стања објекта на коме треба да ради; одговоран је 

за квалитет изведених радова; одговоран је за средства везе, алат и материјал са којим ради; уколико 

руководи екипом или самостално изводи радове, одговоран је за правилну и рационалну употребу 

изузетог материјала, те поврат у магацин преосталог и старог – демонтираног материјала; Минимални 

услови: Стручна спрема: КВ  електротехника/енергетика 

Радно искуство: 6 (шест) мјесеци радног искуства у струци. 

Посебни услови: Познавање стања објеката. 

Број извршилаца: 1 

 

 

2.Очитач електричне енергије/достављач – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Врши очитање и контролу потрошача електричне енергије; уручује опомене 

потрошачима електричне енергије, који нису на вријеме измирили дуговање; врши обуставу даље 

испоруке електричне енергије потрошачима који нису измирили дуговање по испостављеној опомени, 

а на основу налога; врши поновно укључење потрошача по извршеној наплати дуга; врши контролу 

исправности мјерног мјеста, стање пломби на мјерним уређајима, податке о инсталираној снази и др., 

а по налогу непосредног руководиоца; врши замјену бројила ради баждарења или неисправности 

истог; о свим уоченим недостацима сачињава записник и доставља га непосредном руководиоцу; 

одговоран је за тачност података које доставља, као и за алат и опрему коју користи у раду; по потреби 

учествује у интервенцијама на енергетским објектима;  

Минимални услови; Стручна спрема: ССС/КВ – друштвена/техничка 

Радно искуство: 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим пословима 

Посебни услови: Познавање мјерних уређаја и познавање читачких кодова регистрованих потрошача. 

Број извршилаца: 5 

 

 

3.Радник на одржавању – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Ради у екипи на одржавању електроенергетских објеката; ради на ископу канала 

за полагање каблова, уземљења и др.; ради на копању рупа за све врсте стубова; ради на утовару и 

истовару материјала и опреме; свакодневно обавјештава непосредног руководиоца о обављеним 

активностима и одговара за ефикасност и квалитет обављених радова;   

Минимални услови: Стручна спрема:  НК 

Радно искуство:  са или без радног искуства. 

Број извршилаца: 1 

 

 

4.Електромонтер контролор – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Врши контролу потрошача електричне енергије; врши контролу исправности 

мјерног мјеста, стање пломби на мјерним уређајима, податке о инсталисаној снази и др., а по налогу 

непосредног руководиоца; врши замјену бројила ради баждарења или неисправности истог; о свим 

уоченим недостацима сачињава записник и доставља га непосредном руководиоцу; одговоран је за 

тачност података које доставља, као и за алат и опрему коју користи у раду; по потреби учествује у 

интервенцијама на енергетским објектима;   

Минимални услови:  Стручна спрема:  КВ  електротехника/енергетика. 

Радно искуство:  6 (шест) мјесеци радног искуства у струци. 
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Посебни услови: Познавање мјерних уређаја и организације мјерног мјеста 

Број извршилаца: 1 

 

 

5.Електромонтер контролор ВКВ – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Руководи екипом и носилац је радног налога на пословима везаним за контролу 

потрошача електричне енергије; врши контролу исправности мјерног мјеста, стање пломби на мјерним 

уређајима, податке о инсталисаној снази и др., а по налогу непосредног руководиоца; врши замјену 

бројила ради баждарења или неисправности истог; о свим уоченим недостацима сачињава записник и 

доставља га непосредном руководиоцу; одговоран је за тачност података које доставља, као и за алат и 

опрему коју користи у раду; по потреби учествује у интервенцијама на енергетским објектима;       

Минимални услови: Стручна спрема: ВКВ електротехника/енергетика. 

Радно искуство:   1 (једна) година радног искуства у струци. 

Посебни услови: Познавање организације мјерног мјеста и мјерних уређаја. 

Број извршилаца: 1 

 

 

6.Електромонтер за расвјету: на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Ради у екипи за одржавање јавне расвјете; по потреби и у изузетним случајевима 

привремено замјењује бригадира са свим правима, дужностима и одговорностима; обавезан је да 

познаје објекте јавне расвјете на којима ради, њихове карактеристике, системе и начин напајања 

електричном енергијом и др.; при раду на објектима обавезно тражи налог за рад, средства заштите на 

раду, осигурање безнапонског стања објекта на коме треба да ради; одговоран је за квалитету 

изведених радова; одговоран је за средства везе, алат и материјал са којим ради; уколико руководи 

екипом или самостално изводи радове, одговоран је за правилну и рационалну употребу изузетог 

материјала, те поврат у магацин преосталог и старог – демонтираног материјала; Минимални услови: 

Стручна спрема: КВ електротехиника/енергетика 

Радно искуство: 6 (шест) мјесеци радног искуства у струци. 

Посебни услови: Познавање стања јавне расвјете 

Број извршилаца: 1 

 

 

7.Дежурни електромонтер (ВКВ) – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Обавља послове дежурства у складу са актима организације (дежурство 24 х 

дневно); одговоран је за рад у својој смјени, осигурање мјеста рада као и примјену заштитних 

средстава; стара се о континуираној опскрби потрошача електричном енергијом; отклања кварове на 

мрежи по најави квара, на основу налога непосредног руководиоца или дежурног диспечера; све 

најаве квара, као обављене послове на отклањању квара обавезно уводи у књигу дежурстава; код 

већих кварова обавезно упознаје непосредног руководиоца или дежурног у припреми; прије почетка 

рада на објекту обавезно утврди начин искључења објекта, утврди безнапонско стање и подузима 

сигурносне мјере; обавезан је да познаје електроенергетске објекте, њихове карактеристике, локацију 

и приступне  путеве; одговоран је за примјену средстава заштите на раду; одговоран је за правилну 

употребу алата и средстава са којима ради; обавезно води уредну књигу примопредаје дужности; 

учествује у интервенцијама ради отклањања квара на објектима;  

Минимални услови: Стручна спрема: ВКВ електротехника/енергетика 

Радно искуство: 1 (једна) година радног искуства у струци. 

Посебни услови: Познавање стања мреже 

Број извршилаца: 1 

 

 

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

1.Очитач воде/достављач – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Врши очитавање водомјера потрошача воде према утврђеном плану; ажурно и 

уредно уноси податке у одговарајуће евиденције и обрасце; уредно доставља обавјештења 

потрошачима о потрошњи воде и уоченим кваровима; уредно и ажурно доставља податке шефу о 
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стању, недостацима, кваровима на мјерним инструментима кућним прикључцима и водоводној мрежи, 

врши отклањање кварова у шахтовима; врши отварање и затварање засуна на водоводној мрежи у 

случајевима утврђивања кварова, испитивања мреже, редукцијама по потреби; учествује у раду при 

редовним ремонтима водоводних објеката и опреме; при раду је дужан користити лична заштитна 

средства и проводити мјере заштите на раду, санитарне заштите и заштите од пожара и експлозија; 

одговоран је за тачно очитање, евидентирање података и доставу рачуна; евидентирање захтјева за 

контролу водомјера; замјена водомјера потрошача; подјела рачуна потрошачима;  

Минимални услови: Стручна спрема: ССС/КВ – техничка/друштвена 

Радно искуство: 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима   

Посебни услови: Познавање мјерних уређаја и водоводне мреже 

Број извршилаца: 2 

 

 

2.Радник на одржавању водоводне мреже – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Врши припремне радове на монтажи и демонтажи вањског и унутрашњег 

водовода (копање, сјечење, дизање, пријенос, утовар, ископ итд.); при раду користи се једноставним 

алатима и опремом; рад обавља под надзором стручних лица; регулација промета и осигурање радног 

мјеста; исијецање асфалта и ископ тла; црпљење воде из водоводних окана те затварање и отварање 

засуна  на цјевоводу; испуштање воде из цјевовода те црпљење исте из радне јаме; помоћни радови 

при изради кућних прикључака за индивидуалне стамбене објекте и за стамбено-пословне објекте са 

подземним чвором; помоћни радови при санацији квара на цјевоводу до ДН 160 мм.и од ДН 200 до 

ДН 500 мм; преглед одзрачивање и одмуљивање цјевовода; затрпавање рова након интервенције у 

слојевима, набијање и чишћење радилишта; редовни преглед и чишћење ревизионих окана, линије и 

објеката на њој (хидранти ,мостови, засуни, вентили); припремни радови при изради чворишта 

приликом изградње и реконструкције водоводне мреже; припремање водоводне линије за 

реконструкцију и асистирање извођачу радова;  

Минимални услови: Стручна спрема:  НК 

Радно искуство:  са или без радног искуства 

Број извршилаца: 1 

 

 

3.Водоинсталатер пословођа – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: врши монтажу и демонтажу вањског и унутрашњег водовода, радове изводи 

према пројектима, скицама, плановима без стручне помоћи других лица; издаје потребне задатке и 

упута радницима из своје групе; уноси техничке податке и израђује скице извршених радова, локацију 

гдје се изводе радови, уређује у складу са законом о заштити на раду, заштити од пожара и експлозије; 

учествује у детекцији квара на водоводним објектима и даје приједлоге за отклањање; ради извјештај о 

извршеним радовима и врши раздужења задужене опреме и материјала; одговоран је за одржавање 

водоводне мреже и изградњу прикључака; примопредаја радова наручиоцу; евидентирање кварова у 

шахту, уручење радних налога за кварове у шахту; врши организацију рада у одржавању водоводне 

мреже,  те распоређивање радника за рад; регулација промета и осигурање радног мјеста и исијецање 

асфалта; црпљење воде из водоводних окана те затварање и отварање засуна  на цјевоводу; 

испуштање воде из цјевовода те црпљење исте из радне јаме;. 

Минимални услови: Стручна спрема: ВКВ/ КВ –  водоинсталатер 

Радно искуство:   2 (двије) године 

Посебни услови: Познавање мјерних уређаја и водоводне мреже 

Број извршилаца: 1 

 

 

4.Електричар – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Врши редовну контролу електроенергетских постројења и одговоран је за исте; 

врши редовне и ванредне ремонте ел.-енергетских постројења; редовно прати утрошак ел. енергије и 

предлаже рационализацију исте; учествује у раду на доношењу периодичних и годишњих планова рада; 

предлаже провођење мјера заштите на раду за енергетска постројења и одговоран је за њих; 

одговоран је за одржавање електроопреме и уређаја у радној јединици водовод и канализација;  
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електро одржавање опреме и мјерно-регулационих уређаја и електронских  система; електро 

одржавање на пумпним станицама фекалне отпадне воде;  

Минимални услови: Стручна спрема:  ССС електротехничке струке - (ВКВ/КВ) 

Радно искуство:   6 (шест) мјесеци у струци 

Број извршилаца: 1 

 

 

 

 

5.Погонски лаборант – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: 

Испитивања физичко-хемијских карактеристика процеса и вршење свих врста анализа за фабрику 

воде,  фабрику “Зенон”  и постојеће бунаре; узорковање воде за пиће за потребе хемијске и 

бактериолошке анализе; хиперхлорисање  реконструисаних и ново изграђених цјевовода; припрема 

раствора за хемијске анализе; одржавање мјерних инструмената, лабораторијског  посуђа и 

лабораторијских просторија; калибрација мјерних инструмената; евидентирање и  обрада резултата 

анализа и испитивања (дијаграми,табеле), те извјештавање  претпостављених; редован обилазак 

погона фабрике воде и фабрике “Зенон”, као и узорковање воде из бунара;  

Минимални услови: Стручна спрема: ВШС – Инжењер технологије за воде технолошка или ССС - 

хемијска, прехрамбена 

Радно искуство:  6 (шест) мјесеци на истим или сличним пословима 

Број извршилаца: 1 

 

 

РЈ ЧИСТОЋА 

1.Возач – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Врши послове возача у складу са Законом о сигурности саобраћаја на путевима; 

брине о исправности  возила и обавља ситне поправке на возилима; врши прање и подмазивање 

возила; попуњава путне налоге, води евиденцију о пређеној километражи, утрошку горива и мазива, 

замјени гума и утрошку другог потрошног материјала; у обављању радних задатака обавезан је 

поштовати и примјењивати процедуре интегрисаног система управљања; обавјештава шефа Сектора 

за транспорт отпада о пређеној километражи, извршеним пословима; обавезан је да поштује прописе 

и мјере безбједности и заштите здравља,  те да користи  задужена колективна и лична заштитна 

средства;  

Минимални услови: Стручна спрема :   КВ возач    

Радно искуство: 1 (једна) година  

Посебни услови: Положен возачки испит «Ц» категорије 

Број извршилаца: 4 

 

 

2.Референт економско-аналитичких послова – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: учествује у изради плана пословања, плана набавке и инвестиција; учествује у 

изради годишњих, полугодишњих, а по потреби и мјесечних финанцијских планова; прати, планира и 

анализира инвестиције; израђује анализе, извјештаје, информације и друге аналитичке материјале о 

извршењу планова; праћење, анализа и редовно извјештавања руководства о реализацији пословних 

планова; праћење показатеља (КПИс) на дневном, недељном, мјесечном, периодичном нивоу; прати 

законску регулативу у окружењу, кретања у  области збрињавања и депоновоња отпада БиХ;  

Минимални услови: Стручна спрема: ВСС/ВШС – друштвена 

Радно искуство: 1 (једна) година радног искуства на истим или сличним пословима 

Посебни услови: Познавање функционисања система прикупљања, депоновања отпада у Брчко 

дистрикту, те послова везаних за одржавање јавне хигијене 

Број извршилаца: 1 

 

 

Право пријаве на Конкурс имају кандидати који поред наведених услова испуњавају опште услове за 
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заснивање радног односа:  

1. да је држављанин БиХ 

2. да је пунољетан 

3. да је здравствено способан   

4. да се против њега не води кривични поступак. 

 

Кандидати који су заинтересовани за пријем у радни однос подносе Пријаву на оригиналном обрасцу 

Предузећа. Пријава на конкурс мора да садржи тачне и истините податке.  

 

Уз оригиналну Пријаву ЈП “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко дистрикт БиХ кандидат је дужан доставити 

копије сљедећих докумената којим се доказују испуњеност минималних и посебних услова:     

 

 диплому о завршеној школској спреми или други документ издат од образовних институција 

у Босни и Херцеговини (увјерење, потврда, свједочанство и др.). За дипломе које су стечене 

у иностранству након 06.04.1992. године потребна је нострификација; 

 увјерење или потврду о траженом радном искуству (документ треба да садржи сљедеће 

елементе: врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за 

конкретно радно мјесто, назив и опис радног мјеста, период радног ангажовања, те остали 

релевантни подаци за доказивање тражене врсте радног искуства.) 

   

Достављени документи морају бити на једном од званичних језика БИХ.  

Конкурс је отворен од  29.01.2021. до 10.02.2021. године. Заинтересовани кандидати могу преузети 

пријаву  на конкурс у просторијама ЈП „Комунално Брчко” д.о.о. Брчко дистрикт БиХ, ул. Тина Ујевића 

66,  Брчко дистрикт БиХ на Протоколу или на wеб адреси www.komunalno.ba. 

 

Пријаве се могу доставити путем поште или лично на адресу ЈП „Комунално Брчко” д.о.о. Брчко 

дистрикта БиХ, ул. Тина Ујевића 66, радним даном од 08:00 – 15.00 часова а најкасније до 

10.02.2021. године до 14:00 часова. Достављена документација неће се враћати. Неблаговремене, 

нејасне (неразумљиве) и непотпуне пријаве се неће разматрати.  

 

Напомена: Кандидати  који буду изабрани као најуспјешнији, дужни су у року од 8 дана од дана 

достављања обавјештења о резултатима конкурса доставити сљедећу документацију: 

1. увјерење о држављанству, не старији од 6 мјесеци (осим ако није трајног карактера),  

2. родни лист, не старији од 6 мјесеци (осим ако није трајног карактера), 

3. копију личне карте, 

4. овјерену копију радне књижице, 

5. увјерење о здравственој способности не старије од 6 мјесеци, 

6. увјерење о невођењу кривичног поступка, не старије од 6 мјесеци 

7. потврду о пребивалишту, 

8. копија текућег рачуна. 

 

Све информације у вези конкурса можете добити у Служби за људске ресурсе и опште послове на број: 

049/217-255. 

 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                       КОМИСИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

                                                                                                 ....................................................    

                                                                                                                      Директор 

                                                                                                             Кемал Атић, дипл.екон. 
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