
 

MOBILNA TRAFOSTANICA INSTALIRANA U DUBRAVAMA 
 

U naselju Dubrave, u neposrednoj blizini osnovne škole, 21. juna izgorjela je 

trafostanica prenosnog odnosa 10/0,4 kilovolti, kojom je napajan školski i 

okolni objekti. Uzrok požara nije poznat, a ugasili su ga pripadnici Profesional-

ne vatrogasne jedinice Brčko.  

 

Odmah narednog jutra, zaposlenici RJ Elektrodistribucija pristupili su 

privremenom rješavanju ovog problema, odnosno instalaciji mobilne tra-

fostanice, koju je preduzeće nabavilo prošle godine upravo za potrebe nepla-

niranih, vanrednih, situacija – havarija, nepogoda i nesreća koje dovode do 

prekida u isporuci električne energije krajnjim kupcima.  

 

“Javnom preduzeću Komunalno Brčko - radnoj jedinici Elektrodistribucija, u 

maju prošle godine isporučene su dvije mobilne trafostanice - mobilna tra-

fostanica  sa mobilnom platformom 10(20)/0,4 kV, snage 1x630 kVA, sa 

vanjskim posluživanjem i mobilna trafostanica  sa mobilnom platformom 10

(20)/0,4 kV, snage 1x1000 kVA, takođe sa vanjskim posluživanjem. Ova dva prenosna elektroenergetska uređaja finansirana su 

sredstvima granta, koji je Javnom preduzeću Komunalno Brčko odobrila Vlada Brčko distrikta BiH u oktobru 2020. godine“, kažu 

u RJ Elektrodistribucija. 

 

Mobilna trafostanica, 10(20)/0,4 kV snage 1x630 kVA, direktno je priključena na dalekovod, a s obzirom na snagu koju 

posjeduje, može da opslužuje manje naselje. 

 

Ideja o nabavci mobilnih trafostanica, koje je na području BiH prvo nabavilo i uključilo u elektrodistributinu mrežu upravo naše 

preduzeće, javila se još 2014. godine, kada je Brčko, ali i našu i susjedne države, pogodila velika poplava. Tada su brojni 

elektroenergetski objekti morali biti isključeni sa napajanja zbog ugroženosti od nabujale vode, a dio stanovništva bio je bez 

snabdijevanja električnom energijom duži period. Da smo tada imali mobilne trafostanice, mnoga ugrožena područja mogla su 

biti snabdjevena električnom energijom, pozicioniranjem trafostanica na mjesta koja voda nije ugrožavala. Ideja je nasreću 

realizovana prošle godine, zahvaljujući naporima rukovodstva preduzeća i podršci OHR-a, i upravo sada se vidi njena puna 

opravdanost. 

 

Ove mobilne trafostanice pogodne su i kao privremeni priključci za industrijska postrojenja, koja čekaju izgradnju vlastitih 

trafostanica, ali i za druge slučajeve gdje je električna struja neophodna, a ne postoji mogućnost standardnog snabdijevanja.  
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У плану унапређења у области управљања отпадом са МЗ Илићка 
 

У циљу унапређења стања у управљању отпадом кроз сарадњу 

са корисницима услуга, представници ЈП „Комунално Брчко“ 

одржали су 15. јуна радни састанак са руководством и 

мјештанима мјесне заједнице Илићка, у просторијама ове МЗ.  

 

На састанку су представници ЈП "Комунално Брчко" Драган 

Јелисић, замјеник директора за техничке послове, Исмета 

Османовић, главни пројект менаџер, те приправнице Ања 

Ђурић и Андреа Лазукић, упознали предсједника Дамјана 

Дунџића и представнике МЗ Илићка са активностима које 

предузеће проводи у области управљања отпадом и 

успостављања рада претоварне станице у Брчком.  

 

Осим тога, анализиран је успостављени начина пружања 

услуга прикупљања отпада из МЗ Илићка и изнесени су 

приједлози за унапређење и успостављање селекције комуналног отпада од осталих врста отпада, на мјесту 

настанка у овој мјесној заједници. 

 

Мјештани МЗ Илићка изразили су задовољство због успостављања рада претоваре станице у Брчком и одвоза 

дијела отпада из текуће производње на регионалну депонију у Зворник, те су изразили спремност за укључивање у 

активности које ће за резултат имати искориштавање биоразградивог отпада и отпада погодног за рециклажу, а са 

циљем да се смањи укупна количине отпада намијењена за трајно одлагање. 

 

Посебно истичу да се радују провођењу најављених активности санације постојеће депоније и трајном рјешавању 

проблема везаног за одлагање отпада у Брчко дистрикту БиХ. 

 

Наредне седмице, одржан је нови састанак, на којем је усаглашен план активности на сузбијању и уништавању 

амброзије, који ће бити проведен у МЗ Илићка у периоду јули – септембар, као и план активности на селекцији 

биоразградивог отпада и отпада погодног за рециклажу, који ће проводити мјештани МЗ Илићка уз подршку јавног 

предузећа. 

  

Обиљежен Свјетски дан заштите животне средине 
 

У просторијама Осме основне школе у Брки, запосленици ЈП „Комунално Брчко“,  поводом Свјетског дана заштите 

животне средине, 5. јуна, одржали су радионицу на којој су сумирани резултати пројеката из ранијег периода, те 

презентован почетак новог пројекта који проводи наше предузеће у сарадњи са Владом Брчко дистрикта БиХ.  

 

Наиме, од стране Владе Брчко дистрикта БиХ, имплементирана је прва фаза пројекта на изградњи и стављању у 

функцију претоварне станице у кругу градске депоније, са циљем да се прикупљени отпад одвози на регионалну 

депонију Црни Врх у Зворнику, чиме би се створили услови за санацију постојеће депоније. 

 

Такође, истакнута је важност одржавања сарадње 

и провођења заједничких активности између 

Владе Брчко дистрикта БиХ, ЈП „Комунално Брчко“ 

и образовних установа, као актера са посебном 

улогом у унапређењу заштите животне средине у 

свакој локалној заједници.   

 

Радионици је поред ученика, присуствовало 

руководство и наставно особље ове школе, док су 

наше предузеће представљале Исмета Османовић, 

Ања Ђурић и Андреа Лазукић. 

ЈКП У ЗАЈЕДНИЦИ 



 

Posjeta polaznika EU programa za mlade državne službenike 

 
Polaznici programa Evropske unije za mlade državne službenike (EU Scheme for 

Young Professionals in BiH) koji organizuje i provodi British Council, 9. juna bo-

ravili su u prostorijama JP “Komunalno Brčko”. Riječ je o grupi od pet polaznika, 

koji u okviru obuke namjeravaju izraditi dokument pod nazivom “Unapređenje 

efikasnosti poslovanja javnih preduzeće za prikupljanje i odvoz otpada”.  
 

Izvršni rukovodilac RJ Čistoća Luka Marić i šefica Službe za odnose sa kupcima 

Enesa Nikšić, upoznali su učesnike ovog programa o poslovnim procesima veza-

nim  za prikupljanje i odvoz otpada na području Brčko distrikta BiH, te naplatom 

izvršenih usluga. Imali su priliku da dobiju informacije i o projektu odvoza smeća 

na regionalnu deponiju Crni Vrh kod Zvornika. Najviše pitanja je bilo o stanju voz-

nog parka u RJ Čistoća, kao i načinima prevazilaženja problema naplate.  
 

Program EU za mlade državne službenike u BiH je projekat koji pomaže Bosni i 

Hercegovini pri razvoju profesionalnog i depolitizovanog sistema javne uprave. 

Program nudi stručno usavršavanje i mobilnost novoj generaciji državnih službenika koji su zaduženi za proces pridruživanja 

EU i koji će voditi promjene tokom procesa proširenja, te će pokriti ključna područja javne uprave i područja relevantna za pro-

ces EU integracija. Naše preduzeće istaklo je ovom prilikom spremnost za učestvovanjem i davanjem podrške svim projektima 

koji nas očekuju u procesima EU integracija. 

 
 
 

 

 

Uklonjen otpad u MZ Centar 5 

 
Na lokalitetu Prnjavor u MZ Centar 5, u neposrednoj blizini saobraćajnice, neodgovorni 

građani su upravo na Svjetski dan zaštite životne sredine, 5. jun, ostavili kadu prepunu 

građevinskog otpada (šuta). Iako odvoz šuta ne spada u poslove redovnog odvoz smeća, 

zbog činjenice da je ugroženo nesmetano odvijanje saobraćaja, naši zaposlenici su 6. 

juna uklonili ovaj otpad. Istaknuto je da ovakvi postupci zahtijevaju vanredno 

angažovanje radne snage i kamiona, te umanjuju mogućnost rada na redovnim 

poslovima.  
 

„Ovo nije prvi slučaj u kojem zaposlenici RJ Čistoća vrše vanredno uklanjanje, uz 

dodatno angažovanje tehničkih sredstava, a sve u cilju održavanja čistoće, urednosti i 

bezbjednosti u našem gradu. Zbog toga apelujemo na građane da, ukoliko imaju otpad 

ove vrste, pozovu JP „Komunalno Brčko“ i informišu se o načinu i uslovima zbrinjavanja 

istog“, ističu u RJ Čistoća. 
 

Radovi na uređenju javnih površina  

  

Radovi na zređenju i održavanju javnih zelenih površina realizovani su i tokom juna, a u 

skladu sa Planom i programom Odjeljenja za javne poslove. 17. juna, uređenjem nekoliko 

lokacija u gradu, ekipe RJ Čistoća završavale su posao orezivanja i uklanjanja suvih i opasnih 

stabala u centru grada na pješačkoj šetnici. Intenzivno se radilo i na uklanjanju ocvalih 

ružičnjaka i cvjetova, radi poboljšanja i uspješnije sljedeće cvatnje.  

  

Mašinsko košenje svih prioriteta realizuje se po 

planu i programu Odjeljenja za javne poslove Vlade 

Brčko distrikta BiH.  

  

“Iskoristili smo lijepe i sunčane dane za tretiranje pločnika po cijelom gradu protiv korova 

totalnim herbicidom, kao i tretiranje insekticidima žive ograde i ružičnjaka. U ove sunčane 

dane, naše ekipe u večernjim časovima zalijevaju sve biljne vrste, počevši od cvjetnih gredi-

ca, ružičnjaka, mlade žive ograde, mladih stabala”, kažu u RJ Čistoća.   

  

Apel – ne uništavati sadnice 
 

Apelovali smo na nesavjesne građane, vandale, da ne lome i ne uništavaju mlada stabla, kao 

što je to učinjeno u naselju Meraje, gdje je polomljeno 10 komada sadnica ginko bilobe, i na 

Malezijskom putu. 

 

 

 

 

Набављен уређај за макро и микро лоцирање кварова на подземним кабловским водовима 
 

 

Радна јединица Електродистрибуција провела је набавку тренутно 

најсавременијег преносног уређаја за микро и макро лоцирање кварова на 

подземним дистрибутивним кабловским водовима.  

 

„Приликом испоруке, представник добављача провео је обуку за кориштење 

овог инструмента за раднике РЈ Електродистрибуција. На овај начин створена је 

могућност брзог приступања откривању и отклањању кварова на подземним 

дистрибутивним кабловским 

водовима напонског нивоа 

од 0,4 kV до 35 kV, без 

потребе за ангажовањем 

услуге трећих лица“, кажу у РЈ Електродистрибуција.  
 

Код кварова на подземним електроенергетским кабловским 

водовима, а нарочито код радијалних кабловских водова гдје не 

постоји могућност алтернативног напајања крајњих купаца, јако 

је битно да се квар открије и отклони у што краћем временском 

периоду,  да би безнапонско стање трајало што краће, односно 

да би се у што краћем временском периоду успоставило 

нормално функционисање електродистрибутивне мреже.   

 

 

Изградња цјевовода -  на помолу рјешење проблема водоснабдијевања у МЗ Грбавица 
 

Представници Владе и Скупштине Брчко дистрикта БиХ и нашег 

предузећа разговарали су 1. јуна 2022. године са руководством Мјесне 

заједнице Грбавица о проблемима комуналне инфраструктуре у тој 

мјесној заједници, а посебно о рјешавању проблема 

водоснабдијевања. 
 

На састанку је најављено да ће реализацијом пројекта изградње 

главног транспортног цјевовода, у дужини од 18 километара од фабрике 

воде, бити ријешен највећи дио проблема водоснабдијевања у 

Грбавици. 
 

Радови на изградњи главног транспортног цјевовода би требали почети 

овог љета, а новац за реализацију тог пројекта у износу од 6.500.000 

евра обезбијеђен је у сарадњи с Европском банком за обнову и развој, наводе из Владе Дистрикта. 

 

 

МС тим одобрио израду нове верзије процедуре „Прикупљање, транспорт и депоновање отпада“ 
 

На 64. сједници одржаној 30. јуна, МС тим је формирао радну групу која ће 

израдити нову верзију процедуре „Прикупљање, транспорт и депоновање отпада“, 

са намјером да се обухвати и активности одвоза отпада 

ван Дистрикта.  

 

Усвојени су околински и ISMS  програми. МС тим је 

предложио да се што прије реализује измјена 

процедуре Одржавање јавних површина и дефинише 

начин рада Зимске службе. Такође, предложено је да се 

реализује корективна акција везана за примјену новог 

     цјеновника услуга предузећа.  

АКТУЕЛНОСТИ  

AKTIVNOSTI RJ ČISTOĆA  


