
 

Potpisan Projektni ugovor „Zeleni gradovi 2 – Vodovod Brčko“ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor „JP Komunalno Brčko“ Kemal Atić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić i direktorica EBRD-a u 

BiH Manuela Naess potpisali su 10. maja 2022. godine u Vijećnici projektni ugovor „Zeleni gradovi 2 – Vodovod 

Brčko“.  

 

Potpisivanjem ugovora Distriktu su stavlјena na raspolaganje sredstva u visini od 6.500.000 evra za provođenje 

projekta poboljšanja vodosnabdijevanja, a ujedno i nastavljena  saradnja Brčko distrikta BiH i Evropske banke za 

obnovu i razvoj BiH (EBRD) u sklopu programa Zeleni gradovi.  

 

Potpisani projektni ugovor koncipiran je na pomoći u finansiranju izgradnje cjevovoda koji će doprinijeti regulaciji 

pritiska vode na čitavom urbanom području Distrikta, smanjenju gubitaka vode, ostvarenju uštede energije te 

povećanju pokrivenosti vodovodnom mrežom, što predstavlјa naredni korak koji Distrikt preduzima nakon što je 

prošle godine pristupio mreži zelenih gradova. 

 
 

 

Skupština usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju  

 

Skupština Brčko distrikta BiH usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP “Komunalno Brčko” 

za 2021. godinu. Ova tačka bila je na dnevnom redu 24. sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH.   

 

Nakon vraćanja Finansijskog plana poslovanja za 2022. godinu na doradu, ponovo je proslijeđen u skupštinske 

klupe, te se usvajanje i ovog dokumenta očekuje tokom juna.  
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  MJESEČNI BILTEN 

МЈЕСЕЧНИ БИЛТЕН  
  
Одржана  традиционална изложба паса мјешанаца 
  

У Градском парку у Брчком, у организацији Сектора за збрињавање напуштених 

животиња, и подршку Кинолошког савеза Брчко дистрикта БиХ, 14. маја 

одржана је 10. традиционална изложба паса мјешанаца. На изложби су могли да 

учествују сви вакцинисани, уредни и социјализовани пси, мјешанци или без 

педигреа, о којима власници брину, али немају баш прилике да их покажу. 

Оцјењивале су их судије Кинолошког савеза БиХ. Пријављени пси били су 

разврстани у три једноставне категорије – мали, средњи и велики пси, а 

равноправни учесници изложбе били су и пси збринути у азилу којим управља ЈП 

“Комунално Брчко”.  
 

У категорији малих паса мјешанаца побједници су били пси чији су власници Сњежана Цуљага, Андреа Јовановић 

и Горана Зекић, док су у категорији паса средње величине највише симпатија добили пси власника Невене 

Дебељковић, Горане Зекић и пас из Азила ЈП „Комунално Брчко“. У категорији великих паса мјешанаца награде су 

додијељене псима које су изложили Драган Ђукић, Бранимир Филиповић и Азил. 
 

Побједници изложбе паса мјешанаца су добили поклон пакет нашег предузећа, пехаре и захвалнице, као и 

поклоне предузећа Агринатура из Хаџића који су садржавали, храну, посуде за храну, играчке за псе и др. 

  
 

У насељу Грчица уклоњени пси из напуштеног објекта 
 

Поступајући по наредби Основног суда Брчко дистрикта БиХ, у присуству 

ветеринарског инспектора, те уз асистенцију припадника Полиције Брчко 

дистркита БиХ, 23. маја запосленици Сектора за збрињавање напуштених 

животиња, из два ненастањена објекта у МЗ Грчица, ухватили су укупно пет 

напуштених паса. 
 

Пси су смјештени у Азил за напуштене животиње, гдје ће провести 10 дана у 

изолацији уз здравствени надзор ветеринарске станице. Након истека тог 

периода се прави процјена понашања, свеукупног здравственог стања и 

одлучује о начину даљег поступања са псима.. 

 
 

Са јавне површине уклоњена два власничка пса 
 

На простору насеља Столин и Буквик, запосленици Сектора за збрињавање напуштених животиња 30. маја 

ухватили су и смјестили у Азил два пса, њемачког овчара и мјешанца. Пси су чиповани, односно имају власнике, а 

уклоњени су са јавне површине на основу пријава грађана. Власници су путем друштвених мрежа и средстава 

информисања замољени да преузму своје псе, најдаље у року од 10 дана од уклањања са улице, а уколико то не 

учине, биће санкционисани од стране ветеринарске инспекције. 

 

Садња сезонског украсног цвијећа  
 

У оквиру активности на уљепшавању града, на простору пјешачке зоне, у првој половини 

маја запосленици Службе за јавну хигијену започели су садњу сезонског цвијећа у 

постојеће жардињере. Трг младих украшен је прелијепим петунијама у живописним 

бојама. 
 

На Булевару мира и Тргу правде, као и у МЗ 

Маоча, постављене су нове жардињере са 

украсним топијарима, у комбинацији са 

трајницама. Топијари су узгојне форме 

дрвенастих биљака, добијене посебним 

начином обликовања и његовања. 
 

Такође, извршено је и орезивање дрвећа, 

као и уклањање сувих стабала, која су могла представљати опасност 

за грађане. 

ЈКП У ЗАЈЕДНИЦИ 

www.komunalno.ba;      

fb/jpkomunalnobrcko;      

youtube.com/user/komunalnobrcko 



 

RJ Elektrodistribucija: Vanredna intervencija na DV 35 kV Brod – Seonjaci  
 

Zaposlenici Službe za održavanje mreže Radne jedinice Elektrodistribucija, 3. 

maja imali su vanrednu intervenciju na dalekovodu 35 kV Brod-Seonjaci u 

šumskom reonu sela Vitanovići.  
 

„U slabo pristupačnom šumskom području iz korjena se izvalilo stablo i palo 

preko žica 35 kV dalekovoda. Naša ekipa uspjela je za kratko vrijeme da oslo-

bodi žice sječom stabla i korištenjem užadi kojima su oslobođene preostale 

grane koje su bile zakačene za žice. Zbog ovog slučaja došlo 

je do kratkotrajnog prekida u snabdijevanju električnom en-

ergijom okolnog područja, koje je brzo privremeno ponovo 

snabdjeveno putem dvostranog napajanja sa TS 35/10 kV 

Gornji Rahić“, kažu u RJ Elektrodistribucija.  
 

RJ Elektrodistribucija svake godine provodi rasjeku područja 

ispod svih dalekovoda, ali se dešavaju i ovakve situacije, u 

kojima stabla, koja su viša od žica dalekovoda, usljed raznih 

faktora, padnu preko žica. Brzom intervencijom spriječeno je 

oštećenje dalekovoda i duži prekid kupaca u snabdijevanju 

električnom energijom. 
 

 

 

RJ ViK: Veće curenje na vodovodnoj mreži u Ivicima 
 

Tokom dana u petak, 13. maja 2022 godine, dogodila se havarija na distributivnom cjevovodu u ulici Bakije Selimovića u 

mjesnoj zajednici Ivici, preko puta gradskog mezarja. Sanacija je počela ubrzo nakon saznanja da se kvar dogodio, a nas-

tavljena je i u subotu 14. maja 2022 godine, kada je i završena u popodnevnim časovima. Tokom izvođenja radova, 

učesnici u saobraćaju pozvani su na dodatni oprez prilikom vožnje u zoni rada. Tokom izvođenja radova bilo je 

obustavljeno vodosnabdijevanje potrošača u neposrednoj blizini mjesta sanacije. 
 

 

Apel stanovništvu seoskih područja – vodu koristiti isključivo za lične potrebe  
 

Početkom maja, rukovodstvo preduzeća uputilo je apel stanovništu ruralnog područja da 

racionalno koriste vodu.  
 

„Apelujemo na stanovništvo naselja Šatorovići, Palanka i Brka, ali i ostalih naselja, da 

vodu iz lokalnog vodovoda koriste isključivo za lične i higijenske 

potrebe domaćinstava, ne za zalijevanje plastenika i bašta, jer 

se time ugrožava proces vodosnabdijevanja. Inspekcijske službe 

će u narednom periodu obilaziti teren i kontrolisati svrhu po-

trošnje vode iz lokalnih vodovoda i preduzimati aktivnosti iz svo-

je nadležnosti“, istaknuto je u saopštenju.  
 

S obzirom na povećanje dnevne temperature, porasla je i 

potrošnja vode, koju izvorišta ne mogu da opsluže, zbog 

ograničenog kapaciteta i količine vode na izvorištima i u 

rezervoarima. Iz istog razloga, u selima Bukvičkog platoa skoro 

svakog dana tokom maja, realizovani su radovi na poboljšanju 

protoka vode.  
 

Kako je krajem maja saopšteno iz Vlade Brčko distrikta BiH, u 

ovoj godini trebalo bi da bude realizovan projekat izgradnje 

novog cjevovoda i spajanja naselja Brka na sistem fabrike vode.  

 
 
 
 

 

Представници предузећа на радном састанку у Полицији Дистрикта  
 

12. маја 2022. године у просторијама Полиције Брчко дистрикта БиХ одржан је састанак којем су, осим представника Полиције, 

присуствовали и представници, односно руководиоци у ЈП “Комунално Брчко”, ЈП “Путеви Брчко”,  Инспекторату Владе Брчко 

дистрикта БиХ и Дирекцији за финансије.  
 

На састанку, којем су у име нашег предузећа присуствовали замјеник 

директора Бранка Ђурић и шеф РЈ ВиК Василије Васиљевић, разматрана 

је проблематика крађе поклопаца са шахтова и сливника, те оштећења 

инфраструктуре путних комуникација, као и проблематика напада паса 

луталица на грађане. 
 

Током састанка је договорено да ће се у наредном периоду предузети 

заједничке планске активности, те да свака институција из своје 

надлежности предузети неопходне мјере да би се наведени проблеми 

свели на најмању могућу мјеру, а све у циљу сигурности грађана Брчко 

дистрикта БиХ. 

 

 

Интерни аудит Система управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду  
 

Интерни аудит Система управљања заштитом здравља и безбиједношћу 

на раду проведен је у складу са одобреним Програмом интерног аудита 

OH&S br. 1/2022 od 9.5.2022. године и требало је да буде реализован 

20. маја.  
 

С обзиром да нису аудитирани сви процеси како је то предвиђено 

програмом интерног аудита, аудит није могао бити завршен, те самим 

тим није ни оцијењен у складу са Радним упутством 9.2-01 Критеријуми 

за оцјену интерног аудита и категоризацију неусклађености. 
 

Ипак, у аудитираним организационим јединицама, аудитори су дали 

одређене препоруке за побољшање које су наведене у извјештају. 

Извјештај ће бити разматран почетком јуна на МС тиму, те донесене 

одређене превентивне/корективне мјере у циљу реализације датих 

препорука. 

 

 

Извршено узорковање проциједних вода на депонији  
 

У оквиру пројекта „Околински прихватљиво управљање постојаним органским 

загађујућим материјама (POPs) у индустријском и сектору управљања отпадом у 

Босни и Херцегoвини“, који на нивоу државе реализује Енова из Сарајева, а 

финансира UNDP-a, 31. маја извршено је узорковање проциједних вода и на 

брчанској депонији смећа. 

 

Наши запосленици, задужени за 

одржавање и управљање 

депони јом,  лицима ко ја 

реализују пројекат пружили су 

помоћ ангажовањем багера и 

ископима на више локација дуж 

граница депоније, према 

захтјеву тима истражилаца.  

 

Након испитивања проциједних вода, које се реализује на неколико локација у 

БиХ, биће познате четири најзагађеније депоније у БиХ, које ће бити саниране у 

складу са највишим свјетским стандардима. 

 

АКТУЕЛНОСТИ  AKTIVNOSTI RADNIH JEDINICA  


