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  MJESEČNI BILTEN 

МЈЕСЕЧНИ БИЛТЕН  
 

Posjeta čelnih ljudi Distrikta našem preduzeću  
 

U zvaničnoj posjeti JP “Komunalno Brčko” 26. 
avgusta boravili su gradonačelnik Brčko distrikta BiH 
Esed Kadrić i zamjenik gradonačelnika Anto Domić, 
zatim predsjednik Skupštine Siniša Milić i pot-
predsjednik Skupštine Distrikta Ivo Filipović, te šef 
Odjeljenja za komunalne poslove u Vladi Brčko 
distrikta BiH Majazudin Vehabović i savjetnik 
gradonačelnika Esad Atić.  
 

Razgovarali su sa predsjednikom Upravnog odbora 
JP “Komunalno Brčko” Davorom Ninićem, direktorom 
preduzeća Kemalom Atićem i zamjenikom direktora 
Draganom Jelisićem o aktuelnim temama. 
 

Najviše pažnje posvećeno je razgovoru o nabavci el-
ektrične energije za narednu godinu, kao i realizaciji 
kapitalnih projekata i grantova, te poboljšanju vodos-
nabdijevanja i odvodnje otpadnih voda na području 
Brčko distrikta BiH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjerenje zadovoljstva kupaca  

U skladu sa zahtjevima Sistema upravljanja kvalitetom ISO 
9001:2015 i politikom kvaliteta, JP „Komunalno Brčko“ i 
ove godine provodi redovnu aktivnosti mjerenja 

zadovoljstva kupaca. 

Aktivnost provodi Služba za odnose s kupcima, koja poziva 
sve kupce i korisnike komunalnih  usluga da popune 
anketu i na taj način ocijene kvalitet, uslove i način pružanja usluga – distribuciju i snabdjevanje električnom energijom, 
proizvodnju i distribuciju vode, prikupljanje otpada, održavanje javnih površina, odnos prema kupcima, odnosno 
cjelokupan rad JP „Komunalno Brčko“. 

Anketne listiće kupci mogu popuniti na šalterima Blagajne i Info centra preduzeća svakim radnim danom od 7:00 do 
19:00 sati, preuzeti sa web stranice ili zatražiti putem info@komunalno.ba. Anketiranje se vrši i na terenu posredstvom 
revizora komunalnih usluga.  

Ovu aktivnost preduzeće realizuje još od 2010. godine, jer su kvalitet u poslovanju i usmjerenost na kupce strateška 
usmjerenja i temeljne vrijednosti kojima se preduzeće rukovodi. 

mailto:info@komunalno.ba


 Инсталирана нова трафо станица у МЗ Дубраве 

 

Након што је 21. јуна ове године изгорјела, 
запосленици РЈ Електродистрибуција су 29. августа 
почели са припремним радовима на постављању 
потпуно нове трафо станице 10/0,4 kV Дубраве 1 у 
мјесној заједници Дубраве. До инсталације нове трафо 
станице, на мјесту изгорјеле била је постављена 
мобилна ТС, набављена управо за случај хаварија и 
временских неприлика.  
 

Током претходна два мјесеца, употребом мобилне ТС, 
становништво ове мјесне заједнице имало је уредно 
напајање електричном енергијом. 
 

 

Крађа каблова уличне расвјете испод моста у 
Росуљама   
 

Поступајући по пријави грађана да на мосту преко 
Брке у насељу Росуље не ради улична расвјета, 
з а п о с л е н и ц и  С л у ж б е  з а  о д р ж а в а њ е 
електродистрибутивне мреже изашли су на лице 
мјеста, са намјером да отклоне квар. Додатним 
прегледом, уочено је да проблем није у сијалицама, него много већи и 
комплекснији. Електрична енергија за расвјетне стубове проведена је 
кабловима кроз цијеви испод моста, које су непознати починиоци 
оштетили, расјекли, те извукли и отуђили око 40 метара каблова.  
Наше предузеће је овај случај пријавило Полицији Брчко 
дистрикта БиХ. Отклањању оштећења приступиће се након 
што полиција изврши увиђај, сачини извјештај о почињењу 
овог кривичног дјела и надамо се расвијетли га, док је 
привремено рјешење за напајање стубова уличне расвјете 
изведено у року од три дана.  
 

Надзорни аудит за OH&S 

 

 

 

 

 

 

У петак 19. августа одржан је надзорни аудит 
Система управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду (OH&S - 

Occupational Health and Safety), који су провели аудитори серификацијске kuće DQS BH-bh cert. Они су провели 
контролу примјене процедура и захтјева система, као и поштовање одредби стандарда у пословању предузећа. 
Утврђено је да великих и малих неусклађености нема, те да се систем одржава, али су аудитори дали неколико 
препорука за побољшање функционисања система и примјене процедура које су прописане и усвојене у 
предузећу. Сренута је пажња и дата препорука да се уради нова контрола свих ПП апарата, затим да се избаце 
дрвене мердевине из употребе, да се провјеравају акредитације за све добављаче, да се нађе начин да се 
очитачи на терену квалитетније заштите од уједа паса и да се руководство генерално више бави ризицима од 
висине, eлектроудара, саобраћаја итд.  

 

АКТУЕЛНОСТИ  



Kvar u Fabrici vode  

 

U nedjelju 7. avgusta, tokom 
prijepodneva, došlo je do pucanja 
cijevi u krugu Fabrike vode.  
 

Odmah po dešavanju havarije, radnici 
Službe za održavanje vodovodne 
mreže pristupili su sanaciji kvara. Kvar 
je otklonjen u toku dana, a 
vodosnabdijevanje normalizovano do 

večernjih časova.  

 

 

 

Sastanak sa predstavnicima UG „Klub ljubitelja prirode“ – sankcionisati neodgovorno 

vlasništvo pasa  
23. avgusta u prostorijama RJ Čistoća, šef RJ Luka Marić, 
šef Službe za javnu higijenu Milenko Jurić i šefica Sektora 
za zbrinjavanje napuštenih životinja Željka Tomić, održali su 
sastanak sa Damjanom Dundžićem, predsjednikom 
Udruženja građanja „Klub ljubitelja prirode“ Brčko. 
Sastanak je inicirala ova nevladina organizacija, a na 
sastanku je bilo riječi o načinima borbe za smanjenje broja 
napuštenih pasa na ulicama i povećanju stope 
registrovanja/čipovanja pasa, koje je zakonom propisano, 
te sankcionisanju neodgovornih vlasnika pasa. 

„Na sastanku smo prisutnima predstavili ideju sa kojom 
ćemo nastupiti na zajedničkom sastanku svih nadležnih, 
koji ćemo organizovati nakon pojedinačnih sastanaka sa 
svima. Prisutni iz JP Komunalno Brčko su nam iznijeli svoje 
viđenje situacije, te smijerove u kojima bi se moglo i trebalo 

kretati da bi broj pasa na ulicama bio podnošljiv, a broj prijava i sankcija neodvornih vlasnika dovoljan da se 
shvati kako je ponašanje suprotno zakonskim normama kažnjivo, te kako je kažnjavanje vlasnika pasa, u 
slučaju neodgovornog vlasništva, obaveza nadležnih, a ne samo mrtvo slovo na papiru“, rekao je Dundžić 
nakon sastanka.  

Osim našeg preduzeća, iz ove NVO razgovarali su sa predstavnicima Pododjeljenja za veterinarstvo, te planiraju 
sastanke sa Inspektoratom i Policijom Brčko distrikta BiH. Cilj je da se sankcioniše neodgovorno vlasništvo 
pasa. 

Nepropisno odlaganje leševa životinja 
 

Zaposlenici RJ Čistoća, prilikom redovnog odvoza smeća, 10. avgusta su u kontejneru 
pronašli odbačen leš koze. 

„Moramo napomenuti da je odlaganje životinjskog otpada regulisano zakonom, a 
građani, koji tu vrstu otpada odlažu na nepropisan način, bi trebali biti svjesni 
mogućnosti kažnjavanja u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Takođe, 
neodgovornost pojedinaca u vremenu kada smo svjedoci izuzetnim toplinama, može 
dovesti do pojave niza zaraznih bolesti, te neželjenih posledica po zdravlje 
stanovništva“, saopšteno je iz preduzeća te apelovano na sugrađane da sa otpadom 
životinjskog porijekla postupaju u skladu sa zakonskim odredbama, te da prijave svako 
nepropisno odbacivanje životinjskih leševa. 

AKTUELNOSTI 



Подршка манифестацији „Градска регата – карневал на води 2022“ 

 

У организацији Наутичког клуба Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине 10. августа у Вијећници је одржан припремни састанак 
с владиним одјељењима, јавним предузећима, Полицијом Брчко 
дистрикта БиХ, као и невладиним организацијама које су пружиле 
помоћ током одржавања манифестације  „Градска регата – 
карневал на води 2022“, која се ове године одржавала под 
слоганом „Спортски карневал на Сави“. 
 

Састанку су присуствовали представници Капетаније Брчко, 
Одјељења за јавну безбједност, Одјељења за привредни развој, 
спорт и културу, представници Полиције Брчко дистрикта БиХ, 
Граничне полиција БиХ, ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“, ЈП  
„Комунално Брчко“, ЈП „Лука Брчко“ као и представници Ронилачког 
клуба „Немо“, Црвеног крста Брчко и Омладинског центра 
„Вермонт“. 
 

У име нашег предузећа, састанку су присуствовали Бранка Ђурић 
Жилић, замјеница директора и Адмир Муминовић, извршни 
руководилац РЈ Чистоћа. Регата је одржана у  недјељу 14. августа.  

 

Украси на шеталишту 

На иницијативу савјетника градоначелника Милоша Станкића, и 
уз подршку његових колега савјетнице градоначелника Славице 
Павловић и шефа Кабинета градоначелника Амира Софтића, 
градоначелник Есед Кадрић обезбједио је финансирање и 
реализацију пројекта украшавања дијела улице у централној 
градској шеталишној зони, између зграда „Клас“ и „Веселин 
Маслеша“.  
За постављање украса ангажовани су запосленици РЈ 
Електродистрибуција. 

 

Редовно залијевање цвјетних и дрворедних површина  

 

Ово љето је по свим показатељима било изнадпросјечно топло, а дуже 
вријеме, посебно током августа, владале су несносне врућине, које не 
погодује развоју и одржавању биљака због изразито сушног периода.  
Већ смо у неколико наврата објављивали текстове о уљепшавању нашег 
града, садњом цвијећа и украсног дрвећа, те 
добијали позитивне коментаре наших суграђана. 
У настојању да у љетњем периоду цвијеће остане 
украс Брчког, радници РЈ Чистоћа, у вечерњим 
часовима вршили су редовно залијевање 
садница у центру града. 
 

Такође, радило се и на одржавању чистоће 
града, као и прању улица. 

ЈКП У ЗАЈЕДНИЦИ 


