
 

Skupština usvojila Strateški plan poslovanja JP “Komunalno Brčko” i  

dala saglasnost na izmjenu Pravilnika o platama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 20. redovnoj sjednici održanoj u srijedu 23. februara 2022. godine pot-

predsjednik Upravnog odbora JP “Komunalno Brčko” Dragan Tomić upoz-

nao je poslanike u Skupštini Brčko distrikta BiH sa prijedlogom Strateškog 

plana JP “Komunalno Brčko” za period  2022 – 2024. godina. Obrazložio je 

sadržaj plana poslovanja za naredne tri godine, koji je Upravni odbor usvojio 

krajem prošle godine. Planom su definisani strateški ciljevi i aktivnosti 

preduzeća za naredne tri godine, usvojeni na osnvou strateških usmjerenja 

rukovodstva i zakonskih obaveza.  

  

Direktor JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH Kemal Atić takođe 

se obratio poslanicima Skupštine Brčko distrikta BiH, odgovarajući na bro-

jna pitanja koja su se odnosila na budući plan poslovanja i dosadašnji rad 

preduzeća, nabavku električne energije i promjenu tarifa od 1. januara 

2022. godine, odvoz i odlaganje otpada, (ne)funkcionisanje spalionice, nab-

avku vozila, zapošljavanje i sistematizaciju radnih mjesta i druge teme.  

 

Na istoj sjednici, Skupština je dala saglasnost na Strateški plan Javnog 

preduzeća „Komunalno Brčko“ za period 2022-2024. godina, saglasnost na 

izmjenu odluke o isplati toplog obroka i saglasnost na izmjenu Pravilnika o 

platama i drugim primanjima zaposlenih u JP “Komunalno Brčko”.  

 

Sa dnevnog reda je povučena tačka koja se odnosila na davanje saglasnosti na Plan poslovanja preduzeća 

za 2022. godinu. 
 

U toku je izrada Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju preduzeća za 2021. godinu, koji će se, nakon 

što ga usvoji Upravni odbor preduzeća, takođe naći pred brčanskim poslanicima.  
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  MJESEČNI BILTEN 

МЈЕСЕЧНИ БИЛТЕН  Састанци са представницима мјесних заједница Брчко 

дистрикта БиХ  
 

Руководство ЈП „Комунално Брчко“ покренуло је у децембру прошле 

године иницијативу да се кроз састанке са представницима мјесних 

заједница добију прецизније информације о задовољству грађана 

квалитетом услуга које предузеће пружа, са циљем да се отклоне 

недостаци, смањи број рекламација, као и да се унаприједи сарадња 

између предузећа и становника који користе наше услуге. Четврти 

састанак и уједно посљедњи у овом циклусу, са представницима више 

мјесних заједница одржан је 2. фебруара у Омладинском центру у Брчком.  

 
 

Одржавање и уређење  јавних  

зелених површина  
 

Запосленици Службе за јавну хигијену Радне јединице 

Чистоћа током фебруара започели су припреме за 

прољећно уређење града. Сунчани дани искориштени 

су, између осталог, за санитарно орезивање стабала и 

грмова на јавим површинама. 
 

Осим тога, колеге су радиле и на изграбљивању 

травњака и орезивању и уређењу грмова и другог 

ниског украсног растиња на више локација у граду. 

 
 

Удомљавање као стална активност азила  
 

У азилу којим управља ЈП “Комунално Брчко” тренутно се налази 350 одраслих напуштених паса и више штенаца.  
 

Наш хигијеничарски сервис, привремени азил за псе након уклањања са јавне површине, а прије удомљавања, 

налази се у насељу Брод, у бившој бази McGovern. Ријеч је о склоништу за псе опремљеном кућицама, 

преграђеним боксовима, у којима пси добијају храну, воду и медицинску његу. Неки од паса пролазе и обуку на 

полигону, коју проводе наши запосленици, међу којима је и кинолог.  
 

Сви који желе да удоме пса, то могу да ураде сваког уторка и петка у периоду од 10:00 - 11:00 h, јер удомљавању 

присуствују и ветеринари Јавне ветеринарске станице Брчко, који микрочипују псе. Удомитељ је дужан да попуни 

одређени образац о прихвату пса из азила и потврди да ће се бринути о њему. Такође је важно да је пунољетно 

лице, а важно нам је и да је лице спремно да се брине о псу у будућности. Невезано за термине удомљавања, 

заинтересовани могу да посјете азил сваког радног дана у периоду од 09:00 – 15:00 часова и одаберу свог новог 

љубимца. Удомљавање је наша стална активност, а сада је посебно неопходна, с обзиром да су капацитети азила 

попуњени, те смо путем јавних канала комуниакције позвали све љубитеље паса, који су у могућности, да постану и 

удомитељи ових дивних четвороножаца. 

 

 

 

ЈКП У ЗАЈЕДНИЦИ 



 

Realizacija projekata u RJ Elektrodistribucija  

 

U naselju Bijela tokom mjeseca februara izvršeno 

je kabliranje 10 kV dalekovoda ’’Bijela’’. Riječ je o 

jednom od sedam projekta za koji je 2018. 

godine. ’’Odlukom Vlade Brčko distrikta BiH o 

odobravanju Programa utroška sredstava za 

dodjelu grantova JP ’’Komunalno Brčko’’ d.o.o 

Brčko distrikt BiH izdvojeno 500.000 KM. Realiza-

cijom ovog projekta riješeni su problemi čestih 

atmosferskih pražnjenja na dionici 10 kV da-

lekovoda ’’Bijela’’ od TS 10/0,4 kV Bijela 2 do TS 

10/0,4 kV Bijela 8, što je stvaralo velike 

probleme u elektroenergetskoj mreži, kao i krajn-

jim kupcima električne energije.  

 

 

 

Takođe, tokom mjeseca februara, završena je 

izgradnja trafostanice BSTS 10/0,4 kV Potočari 11 

koju je JP ’’Komunalno Brčko’’ d.o.o. Brčko distrikt 

BiH izgradilo sopstvenim sredstvima.  

 

Cilj izgradnje trafostanice bio je da se interpol-

acijom postojećih trafostanica skrati dužina nis-

konaponske mreže i na taj način popravi kvalitet 

snabdijevanja električnom energijom krajnjih 

kupaca, koji se naročito odnosi na kvalitet napona 

napajanja. 

 

 

 

 
 

Sanacije vodovodne mreže  
 

 

Zaposlenici Službe za održavanje vodovodne mreže 10. februara 

otkrili su lokaciju većeg havarijskog kvar na cjevovodu DN 500 u 

Banjalučkoj Ulici. Na otkrivanju tačne lokacije kvara radilo se 

nekoliko dana. Odmah po otkrivanju lokacije u jutarnjim časovima, 

pristupilo se otklanjanju kvara, koje je trajalo do večernjih časova, a 

koje je uzrokovalo prekid vodosnabdijevanja u gradskom području.  
 

Zbog havarijskog curenja na vodovodnoj mreži u ulici Tome Maksi-

movića u Srpskoj Varoši, otkrivenog 23. februara, takođe se 

pristupilo sanaciji kvara. Zbog ovog curenja revitalizovan je i dio 

mreže u dužini od 60 metara, odnosno na ovoj dionici zamijenjene 

su dotrajale azbest – cementne cijevi novim pvc cijevima. Izvođenje 

radova uticalo je na vodosnabdijevanje u navedenoj i u ulicama Svet-

og Save, J. J. Zmaja i Josifa Pančića.  
 

Hitna intervencija na mreži izvedena je i 27. februara, u Mostarskoj 

Ulici, gdje je saniran kvar na DN 250.  
 

Tokom februara evidentirano je još nekoliko sanacija curenja na 

mreži i priključenja novih korisnika, a počela je i zamjena vodomjera.  

 

 

 

 

Почела активност одвоза комуналног отпада на депонију у Зворник 
 

У понедјељак 21. фебруара 2022. године започела је реализација активности одвоза 

комуналног отпада из Брчко дистрикта БиХ на регионалну депонију „Црни врх“ у Зворнику.  
 

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

налази у градској зони, затвори. До сада је на депонији изграђена претоварна станица, те 

набављено вучно возило и двије самокомпактирајуће приколице за отпад из средстава 

Буџета Брчко дистрикта БиХ. Уговор о одвозу смећа из Брчког у Зворник, вриједан три 

милиона марака, потписао је у септембру 2019. године тадашњи шеф Одјељења за 

комуналне послове, на период од четири године. 
 

Након дужег временског периода, сада су се 

стекли услови за почетак реализације овог 

пројекта. Носилац пројекта је Одјељење за 

комуналне послове, уз подршку и Владе и 

Скупштине Брчко дистрикта БиХ. Активност 

одвоза отпада реализује ЈП “Комунално Брчко”.  
 

Ова активност води ка затварању брчанске 

депоније, која се налази у градској зони, и отварању рециклажног центра 

на локацији Кладје недалеко од Брчког.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Крађа поклопаца са шахтова комуналне инфраструктуре 
  

ЈП „Комунално Брчко“ евидентирало је током јануара и фебруара повећан број 

отуђења поклопаца са шахтова комуналне инфраструктуре. 

  

Да би се спријечиле нежељене посљедице по учеснике у саобраћају, возила и пјешаке, 

односно угрожавање живота и материјалних добара, предузеће у оваквим 

случајевима дјелује интервентно, привремено обиљежавајући и затварајући отворе 

шахтова на јавним површинама. 

  

„На срећу, до сада није било несрећних случајева, односно повреда људи, пјешака, 

бициклиста, оштећења возила и других добара, чему су допринијеле досадашње 

активности и брзе интервенције, али не можемо гарантовати да, уколико се крађа 

поклопаца настави, неће доћи до тежих посљедица“, кажу у РЈ Водовод и канализација.  

  

Стога смо јавно апеловали на оне који отуђују ова јавна добра, чиме чине кривично 

дјело, да се суздрже од таквих радњи којима угрожавају живот и здравље грађана и 

уједно позвали суграђане који имају било каква сазнања о почињењу ових дјела, да их пријаве Полицији Брчко 

дистрикта БиХ, инспекцијим органима или ЈП „Комунално Брчко“.  

  

Осим што крађа поклопаца са шахтова представља висок безбједоносни ризик, 

проузрокује и финансијски трошак за предузеће. 

АКТУЕЛНОСТИ  AKTIVNOSTI RADNIH JEDINICA  

www.komunalno.ba;      

fb/jpkomunalnobrcko;      

youtube.com/user/komunalnobrcko 


