
 

Održan sastanak menadžmenta JP “Komunalno Brčko” i  

predstavnika sindikalnih organizacija  
 

 

U kancelariji direktora JP “Komunalno Brčko” 

18. marta održan je sastanak kojem su pri-

sustvovali u ime preduzeća Davor Ninić, 

predsjednik Upravnog odbora, Kemal Atić, 

direktor preduzeća, Dragan Jelisić i Branka 

Đurić, zamjenici direktora i Milka Glišić, šef 

Službe za ljudske resurse i opšte poslove, sa 

jedne strane i predstavnici sindikalnih organi-

zacija preduzeća i Distrikta, sa druge strane, 

odnosno predsjednik Sindikata Brčko distrikta 

BiH Igor Babić i koordinator za privredu 

sindikalne organizacije Predrag Marjanović, 

predstavnici Sindikata RJ Elektrodistribucija – 

predsjednik Zoran Gajić, kao i članovi Đorđe 

Vuković i Goran Grujić i predsjednik Sindikalne 

organizacije JP “Komunalno Brčko” Luka 

Marić. 

 

Sastanak su inicirali predstavnici sindikalnih 

organizacija, a tema je bila sistematizacija 

radnih mjesta i nova organizaciona šema 

preduzeća, čija je izrada u toku.  

 

Na sastanku je dogovoreno da će predstavnici 

sindikata uputiti dopis Upravnom odboru 

preduzeća sa zahtjevom da prisustvuju sjednici 

na kojoj će Upravni odbor razmatrati novi pri-

jedlog sistematizacije, da bi mogli aktivno da 

učestvuju u finalizaciji sistematizacije, odnosno 

organizacionog plana preduzeća, na šta po za-

konu imaju i pravo i obavezu.   
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  MJESEČNI BILTEN 

МЈЕСЕЧНИ БИЛТЕН  
 

 

„Сат за планету Земљу“ 
  

Канцеларија градоначелника и ЈП “Комунално Брчко” и ове године су подржали глобалну акцију “Сат за планету Земљу”. 

Тим поводом, у суботу 26. марта у периоду од 20:30 до 21:30 часова у брчанској централној градској зони колеге из РЈ 

Електродистрибуција угасили су свјетла, односно уличну 

расвјету, као допринос уштеди електричне енергије на 

глобалном нивоу.  
 

Сат за планету Земљу (engl. Earth Hour) глобални је догађај који 

организује WWF, а одржава се сваке посљедње суботе у марту 

сваке године. 
 

Циљ ове акције је позивање домаћинстава и предузећа на 

искључивање свјетала и осталих електричних уређаја на један 

сат ради подизања свијести о потреби предузимања акција 

везаних за климатске промјене. 
 

Сат за планету Земљу покренули су WWF и The Sydney Morning 

Herald 2007. године, када је 2,2 милиона становника Сиднеја 

учествовало у искључивању свих свјетала. Слиједећи примјер 

Сиднеја, многа друга мјеста широм свијета прихватила су 

догађај 2008. године 

  

РЈ ЧИСТОЋА 

 

Уређење грмова и травњака 
 

Запосленици Службе за јавну хигијену Радне јединице Чистоћа током марта радили су, између осталог, на уређењу, 

чишћењу и орезивању грмова, као и изграбљивању травњака првог и другог приоритета одржавања. 

 
РЈ ЧИСТОЋА  

 

Бесплатна акција 

одвоза крупног 

отпада 
 
 

Служба за управљање 

отпадом у априлу ће 

да реализује 

бесплатну акцију 

одвоза крупног 

отпада.  
 

Локације одлагања су 

          →  →  →  →  → 

ЈКП У ЗАЈЕДНИЦИ 

 

www.komunalno.ba;      

fb/jpkomunalnobrcko;      

youtube.com/user/komunalnobrcko 



 

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA  
 

Revizija elektroenergetskih objekata  

 

Zaposlenici RJ Elektrodistribucija u martu 2022. godine izvršili su 

reviziju 33 trafostanice 10/0,4 kV, odnosno TS Gluhakovac 4a, 

APA pivara, Čađavac 1, Čađavac 2, Gluhakovac 1, 2, 3 i 4, Potočari 

1, 2, 3,4, 5, 6, 8 i 9, Sombići, Pukiš 2, Stanovi 1, 2, 3 i 4, Buzekara 

1, 2 i 4, Sandići 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9.  
 

Takođe, u martu 2022. izvršen je i pregled stanja dalekovoda 35 

kV i 10 kV, odnosno dalekovoda DV 35 kV Seonjaci, DV 10 kV 

Vodovod, DV 10 kV Ulice, DB 10 kV Krepšić, DV 10 kV Begovača, 

DV 10 kV Brod Bukvik, DV 10 kV Stolin, DV 10 kV Interplet, DV 10 

kV Vučilovac, DV 10 kV Marković Polje, DV 10 kV Gorice, DV 10 kV 

Lipovac, DV 10 kV Dizdaruša i DV 10 kV Maoča. 
 

„Poslovi revizije trafostanica i dalekovoda se vrše periodično i 

imaju za cilj pregled stanja elektroenergetskih objekata, otkrivanje 

eventualnih nedostataka i njihovo pravovremeno otklanjanje“, 

kažu u RJ Elektrodistribucija. 

 

VODOVOD I KANALIZACIJA  

 
 

Najznačajnije aktivnosti u radu RJ Vodovod i kanalizacija u martu 2022. su: 
 

Urađeno je 15 detekcija kojima su utvrđene lokacije curenja vode 

na mreži, a sanirano je 16 curenja vode na mreži. Lokacije na koji-

ma su izvođeni radovi na detekciji curenja i sanaciji su: Dr. Ab-

dulaha Bukvice 4, Šatorovići, Dejtonska 210, Klanac I br. 51, 

Dražena Petrovića 12, Prnjavor 43, Sinanagića 19, Bijeljinska 51, 

Suljagića Sokak 229, H. H. Jerkovića 7, Banjalučka 84 i Gornji 

Zovik. Lokacije curenja se svakodnevno utvrđuju i saniraju po prior-

itetu i intenzitetu curenja. 
 

U MZ Cerik povremeno dolazi do pada pritisaka na najvišim kotama 

zbog povećane potrošnje vode. Planirani su radovi revitalizacije 

bunara u Domažiću. Pokrenut  je tender za izbor izbođača radova 

na revitalizaciji pomenutog bunara, gdje bi po okončanju radova 

trebali dobiti veću količinu vode koja će obezbijediti uredno napa-

janje korisnika cijelog naselja uz znatno povećanje pritisaka. Bitno 

je naglasiti da potrošači imaju vodu, ali je slab pritisak na sprato-

vima objekata kod nekoliko potrošača koji se nalaze na najvišim 

kotama. 
 

U MZ Bukvik se izvode završni radovi na čišćenju cjevovoda i ugra-

đuju se potrebni vodni elementi koji će obezbijediti stabilno vodos-

nabdijevanje potrošača ovog naselja. 
 

Na mrežu je priključeno 13 novih kupaca. 
 

U GIS bazu podataka evidentirano je i ucrtano glavnog vodovodnog 

cjevovoda 1.380,05 m i priključnog cjevovoda 34,58 m, glavnog 

fekalnog cjevovoda 483,71 m i priključnog fekalnog cjevovoda 

123,53 m.  
 

Ugrađena su dva nova hidranta i izgrađen jedan zasunski šaht. Izvršeno  je sedam primopredaja instalacija po osnovu 

zahtjeva fizičkih i pravnih lica. 

 

 

 

 

 

Ресертификација Система управљања заштитом информација  
 

 

16. и 17. марта у предузећу је реализован екстерни ресертификацијски аудит Система управљања сигурношћу 

информација. Аудит је провео Амир Башић, овлаштени аудитор екстерне ресертификацијске куће DQS BH – bh cert 

из Сарајева. Током дводневног аудита, аудитиране су све организационе јединице предузећа, са нагласком на оне 

области које имају штићене информације о предузећу и купцима.  

 

Аудитор је констатовао да су испуњени сви захтјеви стандарда ISO 27001-2013, да се процедуре досљедно 

примјењују, као и да није уочио никаква одступања од имплеменираних процедура, те је препоручио продужење 

сертификата за наредне три године. Ипак, дао је и одређене препоруке за даље побољшање система, на чему ће се 

радити у наредних годину дана, када слиједи надзорни аудит од стране исте куће за сертификацију.  

  

Претходно је усвојена нова Политика сигурности информација: 

 

 

 

ISO АКТУЕЛНОСТИ  AKTIVNOSTI RADNIH JEDINICA  


