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Broj predmeta: 02.01-01412/22 

Broj akta: 02.07/1-23-AF-002 

Brčko, 29.6.2022.  

 

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 ЧИСТОЋА 

1 Возач РЈ Чистоћа – 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;  

Минимални услови: Стручна спрема: КВ возач    

Радно искуство: 1 (једна) година  

Посебни услови: Положен возачки испит «Ц» категорије 

Број извршилаца: 1 

 

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 

1. Инжењер за расвјету – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Одговоран је за нормално функционисање јавне расвјете на подручју Брчко 

дистрикта БиХ; води бригу о дужини водова јавне расвјете, оптерећености, пресјецима, заштити од 

напона додира и не дозвољава да се прекораче техничке могућности постројења; планира и припрема 

пројекте за развој и изградње јавне расвјете на подручју Брчко дистрикта БиХ; припрема тендерску 

документацију за изградњу и реконструкцију јавне расвјете; учествује у изради планова санације и 

изградње објеката јавне расвјете; врши послове надзора приликом изградње и реконструкције јавне 

расвјете; координише са службом за прикључке и контролу по питању прикључка објеката јавне 

расвјете на електродистрибутивну мрежу; руководи израдом планова одржавања јавне расвјете; 

учествује у пријему новоизграђених објеката, одговоран је за ажурност техничке документације за 

објекте јавне расвјете у Брчко дистрикту БиХ;   

Минимални услови: Стручна спрема:  ВСС/ВШС електротехника - енергетика 

Радно искуство: 2 (двије) године радног искуства у струци 

Посебни услови: Познавање стања објеката јавне расвјете 

Број извршилаца: 1 

 

2. Електромонтер за мреже ВКВ – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Обавља послове одржавања електро дистрибутивне мреже; преузима налоге и 

руководи екипом за послове одржавања ремонта, ревизије и интервенција на електроенергетским 

објектима; 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 
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коме треба да ради; одговоран је за квалитет изведених радова, осигуран рад екипе и примјену 

средстава и мјера заштите на раду; одговоран је за средства везе, алат и материјал са којим ради;   

Минимални услови: Стручна спрема: ВКВ електротехника - енергетика 

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

Посебни услови: Познавање стања објеката 

Број извршилаца: 1 

 

3. Шеф Техничке службе – на неодређено вријеме 

Опис радног мјеста: Учествује у изради годишњих планова радне јединице; надзор над изградњом 

објеката; организује, даје задатке и прати рад техничке службе; даје приједлоге за програме 

реконструкције и изградње енергетских објеката, организује послове за припрему потребне 

документације за пројекте реконструкције и изградње; даје пројектне задатке за инвестиционо-

техничку документацију; организује израду потребне инвестиционо-техничке документације за 

изградњу  објеката као и санацију и реконструкцију дотрајалих објеката; ради на изради идејних 

рјешења за већа насеља и урбане цјелине; учествује у изради и реализације плана набавке електричне 

енергије; врши анализу предвиђеног пораста потрошње електричне енергије на нивоу радне јединице; 

анализира сва важнија збивања из техничке оперативе у погледу рада  постројења; сарађује на 

анализи трошкова по врстама објеката за редовно и инвестиционо одржавање; ради на усавршавању 

погонске и техничке документације; учествује у комисијама: за ревизију постојећих 35 и 10 кВ 

објеката, у комисијама за интерне техничке пријеме за новоизграђене  35 и 10 кВ објекте; 

организација рада диспечерске службе, прати оптерећење система и предлаже оптимална уклопна 

стања система. 

Минимални услови: Стручна спрема: ВСС електротехника - енергетика 

Радно искуство: 5 година радног искуства, 1 година искуства на руководећим позицијама. 

Посебни услови: Познавање организације електродистрибуције и стања електро-енергетских објеката; 

Напредни ниво кориштења рачунара; Познавање страног језика; Способност за тимски рад и као члан 

и као вођа тима; Изражене организационе способности и способности руковођења. 

Број извршилаца: 1 

 

 

Право пријаве на Конкурс имају кандидати који поред наведених услова испуњавају опште услове за 

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 30.06.2022. до 08.07.2022. 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.комунално.ба. 

http://www.komunalno.ba/
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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 

08.07.2022. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


