
 

POZIVNI CENTAR PONOVO U FUNKCIJI 24 SATA  
 

29.07.2022. obavijestili smo kupce da je od tog datuma Pozivni centar građanima ponovo na raspolaganju 

24 sata, kao i da je dalje besplatan za pozivaoca putem broja telefona 0800 505 07. 

 

Preduzeće je 2010. godine uvelo besplatnu info liniju za građane Brčko distrikta BiH koji su korisnici neke 

od usluga preduzeća, te od tada, tokom godine, bilježi više desetina hiljada poziva građana. Od aprila 2021 

godine, zbog tehničkih nedostataka, Pozivni centar nije radio u periodu od 15:30 – 19:00 sati. 

 

Funkcija Pozivnog centra jeste da kupcima olakša pristup informacijama, te da bez dolaska na šaltere 

preduzeća mogu da: 

■ Saznaju planske radove na elektro, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 

■ Dobiju informacije o održavanju javnih površina i odvozu otpada i druge dnevne servisne informacije 

■ Saznaju zašto je došlo do nestanka vode, odnosno električne energije 

■ Informišu se o načinima i obavezama prilikom podnošenja raznih zahtjeva, izjava ili prijava 

■ Prijave kvar na vodovodnoj i elektromreži 

■ Saznaju na koji način mogu da dobiju elektroenergetsku ili komunalnu saglasnost 

■ Saznaju kako da podnesu bilo koji zahtjev u vezi sa priključenjem na elektrodistributivnu, kanalizacionu 

ili vodovodnu mrežu ili privremenim odjavljivanjem sa elektrodistributivne, odnosno vodovodne mreže 

■ Prijave neovlaštenu potrošnju (krađu) električne energije ili vode 

■ Saznaju sedmični, odnosno mjesečni raspored odvoza otpada 

■ Prijave neizvršenu uslugu odvoza otpada 

■ Saznaju više o planu održavanja javnih i zelenih površina 

■ Upute zahtjev za intervenciju ekipe azila za pse 

■ Saznaju kako da udome psa iz azila 

■ Izvrše reklamaciju na bilo koju isporučenu uslugu 

■ Podrže neku od akcija ili kampanja JP „Komunalno Brčko“, upute primjedbu, pohvalu ili sugestiju za rad 

preduzeća i još mnogo toga. 

 

Preduzeće će nastaviti sa aktivnostima na unapređenju komunikacije sa kupcima, te poboljšanju kvaliteta 

pruženih usluga. 
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ОБУСТАВЉЕНА УСЛУГА ИСПОРУКЕ ВОДЕ У ЦИСТЕРНИ  

 
 

25.7.2022. Радна јединица Водовод и 

канализација обуставила је пријем 

захтјева за доставу воде у цистерни. 

Обавијештени су сви потенцијални 

купци да је предузеће, због велике 

потражње, присиљено да обустави 

примање нових захтјева за куповину и 

испоруку воде у цистернама.  

 

Предузеће располаже само једном 

цистерном која може да превози питку 

воду, односно воду која је у потпуности 

бактериолошки и микробиолошки 

исправна за конзумирање.  

 

Наставак пријема уплата за доставу 

воде на овај начин биће омогућен 

након извршења свих до сада 

примљених наруџби. 

 

 

 

ПОДРШКА ВИДОВДАНСКОЈ ТРЦИ  

 

 

ЈП „Комунално Брчко“ је и ове, као и претходних година, подржало 

реализацију Видовданске трке, као једног од најзначајнијих 

спортских догађаја у нашем граду, који је увршен у свјетски 

календар уличних трка.  

 

За потребе успјешне реализације ове манифестације, запосленици 

предузећа, уз сагласност управе, обезбједили су ормар са 

електричном струјом са више извода, ауто-корпу, додатне посуде за отпатке, сигурне шахтове, опрану 

стазу и цистерну са водом.   

 

 

НАЈАВЉУЈЕМО:  

 

■ Од 1. октобра увођење накнаде за правна и 

физичка лица за кориштење великих 

контејнера и ревизија досадашњих уговора 

са корисницима 

■ Мјерење задовољства купаца – крајем 

августа почеће редовна годишња активност 

на мјерењу задовољства купаца односом и 

услугама које предузеће пружа.  

ЈКП У ЗАЈЕДНИЦИ 



 

U JULU ZAPOČELI REMONTI ČVORNIH TRAFO STANICA 

 
U četvrtak 21.07.2022. godine zaposlenici Radne jedinice Elektrodistribucijazapočeli su redovan godišnji 

remont osam čvornih trafo stanica prenosnog odnosa 35/10 kV. Remont će trajati do oktobra 2022. godine.  

 

Remonti se provode svake godine sa ciljem podizanja pogonske spremnosti čvornih trafostanica na viši nivo, 

ali i radi kontinuiranog, planskog i sistemskog održavanja ovih najznačajnijih i najvećih elektroenergetskih ob-

jekata u sistemu brčanske elektrodistribucije.  

 

Radna jedinica Elektrodistribucija remonte provodi samostalno, s obzirom da za to ima obučene ljude i po-

trebnu opremu.   

 

Riječ je o cjelodnevnim aktivnostima u kojima su radovi na remontu planirani od jutarnjih sati, od 7:00 ili 8:00 

sati, pa sve do 13:00, odnosno 16:00 sati. 

 

Dinamički plan remonta ČTS 35/10 kV za 2022. godinu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na lokacijama gdje je to moguće, radi se rekonfiguracija mreže i napajanje kupaca sa drugih elektroener-

getskih objekata, da bi što manji broj kupaca za vrijeme remonta bio bez električne energije.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
НОВИ ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА  

 

Управни одбор предузећа усвојио је нови 

цјеновник услуга предузећа.  

 

У цјеновнику су, у складу са промјенама на 

тржишту, кориговане цијене услуга које пружају 

све три радне јединице предузећа. Измјене се не 

односе на основне услуге – цијену киловатчаса 

електричне енергије, кубни метар воде и одвоз 

отада, него на остале услуге које предузеће 

пружа појединцима, приватним предузећима, 

институцијама и реализује на основу јавних 

овлаштења.  

 

Цјеновник је доступан на wеб страници на линку: http://komunalno.ba/cjenovnik  

 

 

ПРЕИСПИТИВАЊЕ OH&S СИСТЕМА 

 

14.7.2022. године одржано је редовно преиспитивање Система управљања заштитом здравља и 

безбједности на раду од стране руководства.  На сједници је усвојено пет закључака, које је потребно 

реализовати до 15. августа, а то су:  

■ реализовати интерни аудит процеса заштите на раду 

■ ријешити проблем и успоставити нормално 

функционисање Службе за управљање 

ризицима и несметан рад референта 

заштите на раду 

■ именовати радну групу за израду 

Правилника о ЛЗС, да би сви запосленици 

добили адекватну личну заштитну опрему у 

складу са пословима које обављају 

■ покренути иницијативу за измјену процедура 

интегрисаног система управљања да би се 

прописала одговорност замјеника 

директора у процесима предузећа 

■ хитно реализовати препоруку са интерног 

аудита која се односи на идентификацију 

опасности и процјену ризика за раднике 

који раде на пословима претоварне станице 

и транспорта отпада у Зворник. 

 

 

МС СЈЕДНИЦА  

 

На 65. сједници МС тима, на којем је била само једна тачка дневног реда, усвојена је измјењена и 

допуњена верзија процедуре Прикупљање, транспорт и депоновање отпада. Измјена се односи на процес 

претовара и транспорта отпада на регионалну депонију.  

АКТУЕЛНОСТИ  AKTIVNOSTI RJ  

Red. br. TRAFO STANICA PLANIRANI TERMIN VRIJEME ZASTOJA 

1.   BRČKO III 21.07.2022. (četvrtak) 08:00-16:00 

2.   ARIZONA 25.07.2022. (ponedjeljak) 08:00-13:00 

3.   BREZOVO POLJE 04.08.2022. (četvrtak) 08:00-16:00 

4.   KREPŠIĆ 12.08.2022. (petak) 08:00-16:00 

5.   BRČKO I 04.09.2022. (nedjelja) 07:00-16:00 

6.   BRČKO II 11.09.2022. (nedjelja) 07:00-16:00 

7.   SEONJACI 03.10.2022. (ponedjeljak) 08:00-16:00 

8.   GORNJI RAHIĆ 05.10.2022. (srijeda) 08:00-16:00 

http://komunalno.ba/cjenovnik

