
 

Nove tarife električne energije u primjeni od 1.1.2022. godine  
 

 

Državna regulatorna komisija za električnu energiju donijela je 15. decembra 2021. godine Odluku o tarifama za 

snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu BiH i Odluku o tarifama za usluge 

distribucije električne energije u Brčko distriktu BiH, kojima se regulišu cijene za usluge snabdijevanja i distribucije 

električne energije na području Brčko distrikta BiH koje će biti u primjeni od 1.1.2022. godine.  

 

Odluku o tarifnim stavovima za isporuku električne energije kvalifikovanim kupcima iz kategorije potrošnje 35 kilovol-

ti, 10 kilovolti i javna rasvjeta u Brčko distriktu BiH Upravni odbor Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko 

distrikt BiH usvojio je 30. decembra 2021. godine, te su i ove tarife u primjeni od 1.1.2022. godine.  

 

Prema novim tarifama dolazi do neznatnog povećanja cijene električne energije – prosječno povećanje za kategoriju 

domaćinstva iznosi 3,77%, prosječno povećanje za kategoriju pravnih lica  iznosi 3,65% i  prosječno povećanje za kat-

egoriju velikih kupaca i javne rasvjete  iznosi 3,98 %. 

 

Tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema sezoni – u višoj sezoni od 01.10. – 31.03. i u nižoj sezoni od 

01.04. – 30.09., dok se prema dobu dana veći dnevni tarifni stavovi primjenjuju od 06:00 – 22:00 sata tokom zim-

skog računanja vremena, odnosno od 07:00 – 23:00 tokom ljetnjeg računanja vremena, a manji dnevni tarifni stavo-

vi od 22:00 – 06:00 sati tokom zimskog računanja vremena, i od 23:00 – 07:00 sati tokom ljetnjeg računanja 

vremena.  

 

Za domaćinstva, veći dnevni tarifni stavovi primjenjuju se prema dobu dana, i to od 07:00 – 13:00 sati i od 16:00 do 

22:00 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 08:00 – 14:00 sati i od 17:00 do 23:00 sata tokom 

ljetnjeg računanja vremena, dok su manji dnevni tarifni stavovi u primjeni od 13:00 – 16:00 sati i od 22:00 – 07:00 

tokom zimskog računanja vremena i od 14:00 – 17:00 i od 23:00 – 08:00 sati tokom ljetnjeg računanja vremena, te 

nedjeljom.  

 

Tarifni statovi za snabdijevanje i distribuciju električne energije nisu se mijenjali od 1.4.2020. godine. Od tada do 

danas došlo je do drastičnog porasta cijene kilovat časa električne energije, te smo primorani da korigujemo cijene, 

da bi mogli nesmetano da preuzimamo i isporučujemo električnu energiju kupcima sa kojima imamo ugovornu 

obavezu.  

 

Nove tarife dostupne su na web stranici u meniju Korisnički servis – Cjenovnik na linku: https://komunalno.ba/

cjenovnik/ . 
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  MJESEČNI BILTEN 

МЈЕСЕЧНИ БИЛТЕН  Наставак састанака са представницима мјесних заједница и у јануару 
  

Руководство ЈП „Комунално Брчко“ покренуло је у децембру прошле 

године иницијативу да се кроз састанке са представницима мјесних 

заједница добију прецизније информације о задовољству квалитетом 

услуга које предузеће пружа, са циљем да се отклоне недостаци, 

смањи број рекламација, као и да се постигне већи ниво задовољства 

корисника и даваоца услуга. 

  

У сриједу 26. јануара одржан је трећи састанак са представницима 

мјесних заједница, којем су присуствовали представници МЗ Брка, 

Ограђеновац, Горњи Рахић, Чанде, Ћосети, Маоча, Рашљани, Паланка, 

Исламовац, Штрепци, Горњи Зовик, Шаторовићи, Боће, Бодериште и 

Доње Дубравице. 

  

Примједбе и приједлози које су изнијели представници мјесних заједница, унесени су у записник и достављени 

директору на даље поступање. У фебурару ће бити организован још један састанак са представницима мјесних 

заједница који до сада нису учествовали у овим скуповима, одржаним у Омладинском центру у Брчком. 

  

Радни састанци су организовани у координацији са Пододјељењем за подршку мјесним заједницама, невладиним 

организацијама и удружењима грађана, које дјелује при Одјељењу за стручне и административне послове Владе 

Дистрикта, уз учешће запосленика предузећа: службеника за односе с јавношћу, шефа Одјељења за развој и 

инвестиције, шефа Службе за развој, главног пројект менаџера, руководилаца радних јединица, шефа Службе за односе 

с купцима, те приправника. 
 

Привремено скраћено радно вријеме благајне     
 

Од 19. до 29. јануара 2022. године шалтери благајне у улици Тина Ујевића 66 

радили су скраћено, односно само прву смјену, од 07:00 – 15:00 часова 

радним данима, а суботом уобичајено од 07:00 – 12:00 h.  

 

Предузеће је било принуђено да, због погоршања епидемиолошке ситуације, и 

оправданог одсуства запосленика с посла, организује рад благајне само у 

једној смјени, те смо о томе обавијестили и купце. Шалтери благајне у 

Сеоњацима и Горњем Рахићу радили су уобичајено.  

 

 

Посјета фирми Bihexo  
 

Запосленици РЈ Водовод и канализација и РЈ Администрација 12. јануара 2022. године били су гости приватног 

предузећа Bihexo д.о.о. из Сарајева. Ово предузеће један је од дугогодишњих партнера предузећа и овлаштени 

заступник неких од водећих свјетских компанија на тржишту водоводног материјала. 

 

Приликом посјете, колеге су обишле складиште материјала и 

присуствовали презентацији нових производа и материјала, на 

којој су представљене могућностима уградње. Са ове стручне 

едукације понијели су изузетно позитивне утиске, те је фирма 

Bihexo, како кажу, још једном оправдала повјерење које им 

указујемо. 

 

 

ЈКП У ЗАЈЕДНИЦИ 
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Ispiranje vodovodne mreže – Bukvički plato  
 

Tokom januara ekipe Službe za održavanje vodovodne mreže skoro svakodnevno su radile 

na ispiranju i čišćenju vodovodne mreže na području tzv. Bukvičkog platoa. Na ovom lo-

kalnom vodovodu, koji održava naše preduzeće i preuzelo 

ga je u izvedenom stanju, zbog uskih cijevi, odnosno cijevi 

manjeg profila koje su korištene tokom gradnje, došlo je do 

začepljenja  sedrom i otežanog ili potpuno nemogućeg 

protoka vode.  

 

S obzirom da je riječ o kompleksnom poslu koji će 

trajati duže vrijeme, zamolili smo korisnike za 

strpljenje, te da i oni očiste  kućne instalacije. Ra-

dovi su obustavljani svega nekoliko puta usljed 

kišnog vremena ili niske temperature.  

 

Radovi će biti nastavljeni i u februaru, a njihovim 

okončanjem mještani sela Bukvik, Vitanovići, Bu-

kovac, Ulović i Lukavac imaće bolji protok i  

kvalitetnije snabdijevanje vodom.  

 Ovaj vodovodni sistem snabdijeva se sa izvorišta Stjepkovica putem 

rezervoara u Gajevima.  

 

 

Uklanjanje novogodišnjih ukrasa  
 

Krajem novembra, kao i svake godine, zaposlenici RJ Elektrodis-

tribucija počeli su sa postavljanjem novogodišnje rasvjete, odnosno 

uključivanjem fiksnih dekorativnih elemenata. Sredinom decembra 

postavljeni su i novi ukrasi, koje je naše preduzeće nabavilo na os-

novu namjenski dodjeljenog granta Vlade Brčko distrikta BiH. Novi 

ukrasi postavljeni su u centru grada—ispred Vijećnice i na Trgu mla-

dih, a riječ je o ukrasnoj jelki, kuglama, natpisima Brčko i ukrasu 

koji podsjeća na veliki upakovan poklon. Krajem januara počelo je 

gašenje ukrasa i njihovo skladištenje do nove zimske sezone.  

 

 

Održavanje zelenila  
 

 

Tokom januara zaposlenici Službe za javnu higijenu, osim 

redovnog održavanja čistoće glavnih gradskih saobraćajnica, 

šetališta i drugih javnih površina obuhvaćenih Planom 

održavanja Vlade Distrikta, radili su i na uvezivanju mladih 

stabala, kao i zamjeni dotrajalih kočeva. 

 

U naselju Bukvik orezana su stabla mladog kuglastog bagrema, 

koja je oštetio snijeg.  

 

 

 

 

 

 

Обиљежен Међународни дан возача и аутомеханичара  
 

Међународни дан возача и аутомеханичара обиљежава се сваке 

године 15. јануара. 

 

Ове године, управо на свој дан, у суботу 15. јануара, празник су 

обиљежили и возачи и механичари ЈП “Комунално Брчко” из све 

четири радне јединице предузећа.  

 

У организацији Канцеларије директора, организовано је дружење за 

ове раднике, као важну карику у реализацији свих послова 

предузећа.  

 

Осим активних радника, дружењу су присуствовали и радници у 

пензији, који су обављали послове возача или аутомеханичара.  

 

Директор предузећа Кемал Атић уручио је свима захвалнице за 

посебне заслуге и допринос у реализацији пословних резултата 

предузећа.  

 

Радници су се захвалили директору за овај гест бриге за раднике, а 

дружење је протекло у  пријатној атмосфери . 

 

 

 

 

 

АКТУЕЛНОСТИ  AKTIVNOSTI RADNIH JEDINICA  
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