
 

Poslovni plan usvojen, finansijski vraćen na doradu  
 

 

Na sjednici Skupštine Brčko distrikta BiH održanoj 27. aprila 2022. 

godine poslanici su usvojili Plan poslovanja preduzeća za 2022. 

godinu, dok za Finansijski plan za tekuću godinu nisu dali saglasnost, 

te je povučen sa dnevnog reda. Poslanicima su se za govornicom 

obratili predsjednik Upravnog odbora Davor Ninić i zamjenik direktora 

Dragan Jelisić, koji je odgovarao na poslanička pitanja.  

 

Na skupštinskom zasijedanju donesena je i odluka da se našem 

preduzeću dodijeli zaduženje održavanja javnih gradskih česmi. Ranije 

su o česmama brinule mjesne zajednice, međutim novi Zakon o 

budžetu ne predviđa više dodjelu sredstava za te namjene, te će ova 

dodatna obaveza našem preduzeću biti definisana tokom maja, pose-

bno obaveza koja se odnosi na finansiranje poslova na održavanju ovih 

javnih dobara.  

 

 

 

 

Romske zastave ispred objekata JP “Komunalno Brčko” 
 

Povodom Međunarodnog dana Roma, koji se obilježava 8. aprila, 

ispred zgrade Uprave Javnog preduzeća “Komunalno Brčko” u ulici 

Tina Ujevića i administrativnog objekta u Studentskoj ulici, na nekoli-

ko dana postavljene su romske zastave. 
 

Ovu čast i podršku romskoj nacionalnoj manjini, menadžment 

preduzeća je odlučio da ukaže u ponedjeljak 4. aprila, kada je u 

posjeti preduzeću boravila Mejra Šećić, poslanica u Skupštini Brčko 

distrikta BiH ispred romske nacionalne manjine.  
 

U našem preduzeću zaposleno je i nekoliko pripadnika romske 

zajednice, iako ih u obavljanju radnih zadataka to nikako ne izdvaja 

od ostalih zaposlenika, s obzirom da sa kolegama ravnopravno dijele 

poslovne obaveze.  
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Отворене пријаве за 10. изложбу мјешанаца  
 

Сектор за збрињавање напуштених животиња, који дјелује у оквиру Радне јединице “Чистоћа”, у суботу  14. маја 

2022. године организује 10. традиционалну изложбу паса мјешанаца. Изложба ће бити одржана у Градском парку 

са почетком у 12:00 часова. Сви заинтересовани власници своје псе могу да пријаве за изложбу до 10. маја 2022. 

године.  
 

“На изложби могу да учествују сви уредни и социјализовани пси, мјешанци или без педигреа, о којима власници 

брину, али немају баш прилике да их покажу. Услови за учешће на изложби су да је пас вакцинисан против 

бјеснила, да је чист и уредан, да слуша власника, односно да је социјализован у сусрету са људима и другим псима, 

што ће управо и да оцјењују судије кинолошког савеза на изложби. Наша изложба је једна од ријетких на којој 

мјешанци могу да покажу да су једнако вриједни и важни као и расни пси. Захваљујемо се и ове године 

Кинолошком савезу Брчко дистрикта БиХ, који на тај дан организују Државну изложбу паса свих раса, јер на нашу 

изложбу мјешанаца гледају као на саставни дио те манифестације”, кажу у Сектору за за збрињавање напуштених 

животиња. 
 

Побједницима ће бити додјељени пехари и захвалнице, као и пригодни поклони. Пријаве за учешће власници паса 

могу да преузму на шалтеру протокола предузећа у улици Тина Ујевића 66 у Брчком, гдје их попуњене могу и 

предати. Такође, пријаве можете затражити и путем е-маила, те их попуњене и послати на е-маил адресу zel-

jka.tomic@komunalno.ba или факс 049/216-118, а можете их преузети и на интернет страници предузећа.  

 

Прољетња садња и уређење града 
 

Средином априла, запосленици Службе за јавну хигијену почели 

су садњу цвијећа. Нови изглед, украшен петунијама, добиле су 

жардињере центру града. Осим тога, редовно се проводе 

активности на уређењу других јавних површина, кошењу 

травњака, као и орезивању стабала. Санитарно орезивање 

стабла реализовано је код вртића Радост у центру и Балонград у 

Еш насељу, те уклоњена сува и потенцијално опасна стабла и 

гране дрвећа 
 

Сви послови проводе се према захтјеву инвеститора – Одјељења 

за јавне послове Владе Дистрикта.  

 

 

ЈКП У ЗАЈЕДНИЦИ 

 

www.komunalno.ba;      

fb/jpkomunalnobrcko;      

youtube.com/user/komunalnobrcko 



 

U aprilu realizacija besplatne akcije odvoza krupnog otpada  
 

U petak 1. aprila 2022. godine počela je proljećna besplatna akcija odvoza krupnog otpa-

da. Ovu aktivnost JP “Komunalno Brčko” je, u skladu sa Zakonom o komunalnim 

djelatnostima Brčko distrikta BiH, u obavezi da provodi dva puta godišnje.  
 

„Vozilo za prikupljanje i transport otpada svakodnevno obilazi lokacije predviđene za 

odlaganje otpada po danima i planu po mjesnim zajednicama. Odvoz krupnog otpada 

vršimo i po pozivu građana, ukoliko je riječ o većim količinama, kao i po pozivu in-

spekcijskih organa, ukoliko je krupni otpad odložen van za to predviđenih mjesta. Isto 

tako, prilikom redovnog odvoza komunalnog otpada, po dojavama naših radnika sa 

terena, takođe se vrši odvoz ove vrste otpada,“ kažu u Radnoj jedinici „Čistoća“, koja op-

erativno realizuje ove akciju.  

 

Pod kabastim otpadom podrazumijevaju se dijelovi starog pokućstva, namještaja, sanitari-

ja i sl., te pozivamo sugrađane da izvrše 

proljećno čišćenje i iskoriste akciju da se be-

splatno riješe ove vrste otpada, s obzirom da 

se odvoz krupnog otpada inače naplaćuje. 
 

Građanima je, za više informacija, na raspolag-

anju besplatni info broj 0800 505 07, a 

raspored odvoza otpada po danima i lokacija-

ma dostupan na web i facebook stranici.  

 

 
 

Sanirani potporni stubovi cjevovoda preko Štrepačke rijeke  
 

Zaposlenici Službe za održavanje vodovodne mreže RJ Vodovod i kanalizacija 27. i 28. 

aprila izvodili su radove na održavanju vodovodne mreže na mostu preko Štrepačke rijeke. 

Na ovoj lokaciji nalaze se dvije cijevi koje vodom snabijeva-

ju sela Zovik, Boće, Boderište, Gornje Dubravice, Šato-

roviće, Štrepce i dio prigradskog naselja Begovača.  
 

“Radi se na sanaciji oštećenja koja su prije nekoliko godina 

nastala prilikom rekonstrukcije mosta i tada privremeno 

riješena sa naše strane. Tadašnji izvođač radova, iako je 

bio u obavezi, nije otklonio oštećenja, te smo mi sada 

prinuđeni da trajno riješimo problem, da ne bi došlo do 

urušavanja potpornih stubova i nosača cijevi, što bi uzroko-

valo da pomenuta sela ostanu bez vode i čime bi nastala 

šteta bila daleko veća”, kažu u Radnoj jedinici “Vodovod i 

kanalizacija”.  
 

Radovi se izvode vlastitim materijalno – tehničkim i ljud-

skim resursima. 
 

“Pristupili smo samostalnom izvođenju radova, po fazama, 

a ukoliko neku od faza ne bi mogli realizovati, onda bi sa-

mo za te faze raspisali javni tender. Za sada, iako u oteža-

nim uslovima i sa nedostatkom opreme, radovi dobro 

napreduju. Smatramo da ćemo ove radove uraditi bolje, 

kvalitetnije i sigurnije od bilo kojeg vanjskog izvođača”, ističu u RJ Vodovod i kanalizacija”. 
 

Tokom izvođenja radova došlo je do prekida vodosnabdijevanja prema nabrojanim 

selima, o čemu su kupci blagovremeno obaviješteni i zamoljeni da pripreme zalihe vode. 

 

 

 

 

Од 1. априла обрачун електричне енергије по нижој (љетњој) тарифи 
 

1.4.2022. године почео је љетњи обрачун електричне енергије, који ће трајати 

до краја септембра. За близу 35.870 купаца електричне енергије са подручја 

Брчко дистрикта БиХ, у наредних шест мјесеци утрошена електрична енергија 

обрачунаваће се на основу нижих сезонских тарифних ставова. 
 

На основу Одлуке о тарифама за снабдијевање електричном енергијом у оквиру 

универзалне услуге у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине, нижи тарифни 

ставови за активну енергију примјењују се према добу дана, и то: 

■ већи дневни тарифни ставови 08:00 до 14:00 h и од 17:00 до 23:00 h 

током љетњег рачунања времена 

■ мањи дневни тарифни ставови (МТ), односно јефтина струја, примјењују се 

од од 14:00 до 17:00 h и од 23:00 до 08:00 h током љетњег рачунања 

времена, те недјељом. 
 

Државна регулаторна комисија за електричну енергију донијела је 15. децембра 

2021. године Одлуку о тарифама за снабдијевање електричном енергијом у 

оквиру универзалне услуге у Брчко дистрикту БиХ и Одлуку о тарифама за услуге 

дистрибуције електричне енергије у Брчко дистрикту БиХ, којима се регулишу 

цијене за услуге снабдијевања и дистрибуције електричне енергије на подручју 

Брчко дистрикта БиХ, а у примјени су од 1.1.2022. године. 
 

Одлуку о тарифним ставовима за испоруку електричне енергије 

квалификованим купцима из категорије потрошње 35 киловолти, 10 киловолти и 

јавна расвјета у Брчко дистрикту БиХ усвојио је Управни одбор Јавног предузећа 

„Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ 30. децембра 2021. године, те су и 

ове тарифе у примјени од 1.1.2022. године. Тарифни ставови за све категорије 

купаца су објављени на www.komunalno.ba у менију Кориснички сервис / 

Цјеновник. 

 

Успостављен редован одвоз отпада за Зворник  
 

У априлу 2022. године настављен је редован одвоз отпада на Регионалну депонију 

„Црни врх“ код Зворника. Ова активност почела је у фебруару, а сам пројекат је 

започео прије непуне три године, са циљем да се брчанска депонија, која се 

налази у градској зони, затвори. Из тог разлога, на депонији је изграђена 

претоварна станица, те набављена специјална возила за превоз отпада. 
 

Након што смеће с градске депоније буде превезено на регионалну депонију код 

Зворника, започеће и санација градске депоније, а упоредо и радови на 

изградњи Центра за управљање чврстим отпадом на локацији Кладје. 
 

Вучно возило и двије самокомпактирајуће приколице за отпад, која се користе у 

транспорту отпада, набављени су из 

Буџета Брчко дистрикта БиХ и предати нашем 

предузећу на кориштење. 
 

Уговор о одвозу смећа из Брчког у Зворник, 

вриједан три милиона марака, потписан је у 

септембру 2019. године, на период од четири 

године. Потписали су га Зоран Булатовић, тадашњи 

шеф Одјељења за комуналне послове Владе Брчко 

дистрикта БиХ и Александар Врачевић, директор 

Регионалне депоније „Црни врх“, а ЈП “Комунално 

Брчко” изводи послове транспорта отпада.  

 

АКТУЕЛНОСТИ  AKTIVNOSTI RADNIH JEDINICA  

http://www.komunalno.ba/

