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  MJESEČNI BILTEN 

МЈЕСЕЧНИ БИЛТЕН  
 

Gubici električne energije za osam mjeseci 2022. godine na nivou 9,19% 
 

Gubici električne energije za osam mjeseci tekuće 2022. godine su na nivou 9,19% i najniži su za ovaj period od 

kada se gubici mjere u Elektrodistribuciji Brčko. To znači da manje od 10% distribuisane električne energije nije 

planski realizovano, što je prihvatljivo. Poređenja radi, 2021. godine gubici su bili na nivou 10,29%, 2019. godine 

10,03%, a 2018. godine 10,13%. Kontinuirano smanjenje gubitaka u elektrodistributivnoj mreži je jedan od ciljeva 

kvaliteta u poslovanju RJ Elektrodistribucija i preduzeća u cjelini, a ove godine planirano je da na ukupnom 

godišnjem nivou budu ispod 10%. Ukoliko se ovakav trend nastavi do kraja godine, cilj će biti ispunjen.  
 

Za realizaciju ovog cilja preduzimaju se brojne aktivnosti. Jedan od projekata koji je doprinio smanjenju gubitaka je 

daljinsko automatsko očitanje potrošnje električne energije - AMM sistem, u okviru kojeg je do sada ugrađeno više 

od 8.000 brojila kod kupaca električne energije. Osim toga, radi se i na izmještanju mjernih mjesta, zamjenama 

mehaničkih brojila digitalnim, u saradnji sa građanima radi se na otkrivanju neovlaštene potrošnje električne 

energije i sankcionisanju takvih pojava, te drugim mjerama u skladu sa akcionim planom na smanjenju gubitaka. U 

prošloj i prvoj polovini ove godine, u saradnji sa Vladom Distrikta, a putem sredstava granta, instalirano je ili 

zanovljeno nekoliko elektroenergetskih objekata, prije svega trafostanica i kablovskih vodova.  
 

Nabavka električne energije za osam mjeseci 2022. godine veća je za 1.01% u odnosu za isti period prošle godine, 

što je blago povećenja, dok su gubici električne energije manji za 9,78%. Pad gubitaka električne energije  je uticao 

na realizaciju za 2,25% u odnosu na isti period 2021. godine. 

 

 

 

 

 

  

 

 

ENERGETSKI POKAZATELJI ZA PERIOD JANUAR – AVGUST ZA TEKUĆU 2022.  I PRETHODNU  2021. GODINU   

    2021. godina 2022. godina RAZLIKA 

2022-2021 

INDEX 

2022/2021 

PROMJENA %   

1 NABAVKA kWh 184.753.300 186.615.688 1.862.388 1,0101 1,01   

2 REALIZACIJA 

kWh 

165.747.529 169.469.338 3.721.809 1,0225 2,25   

3 GUBICI kWh 19.005.771 17.146.350 -1.859.421 0,9022 -9,78   

4 PROCENAT 

GUBITAKA % 

10,29 9,19 -1,10 0,8932 -10,68   

Godina Gubici električne energije 

u % 

2008. 19,87 

2009. 16,99 

2010. 15,12 

2011. 14,39 

2012. 14,24 

2013. 13,06 

2014. 13,39 

2015. 13,08 

2016. 12,38 

2017. 11,39 

2018. 11,23 

2019. 10,72 

2020. 10,65 

2021. 10,90 

 

Od 2008. godine , od kada je JP 

“Komunalno Brčko” ovlašteni 

distributer i snabdjevač električnom 

energijom na teritoriji Brčko distrikta 

BiH, ukupni gubici električne energije 

na godišnjem nivou smanjeni su sa 

skoro 20% na 10%, a taj se trend 

namjerava nastaviti i u narednom 

periodu.  



Умањење рачуна за утрошену електричну енергију 
 

Предузеће је средином септембра обавијестило јавност да ће, на основу Одлуке о одобравању програма 

утрошка средстава донација за утрошак електричне енергије активним потрошачима из категорије 

домаћинстава за 2022. годину, коју је донијела Влада Брчко дистрикта БиХ, током септембра извршити 

раскњижавање дозначених средстава свим грађанима који имају право на донацију у складу са наведеном 

Одлуком. То значи да ће купцима рачуни за септембар бити умањени за одобрени утрошак. 

Наиме, Влада Брчко дистрикта БиХ је за ове намјене одобрила средства у износу од 1,605.000 КМ, с циљем 

побољшања лошијег социјалног стања грађана, насталог услијед погоршања економске ситуације. Новчана 

средства ће у складу са успостављеним критеријима бити додијељена грађанима као донација за утрошену 

електричну енергију, у појединачном износу од 53,52 КМ. 

Право на ову врсту донације имају сви активни потрошачи из категорије домаћинстава, под условом да је 

носилац електричног бројила имао активну потрошњу у периоду 01.01. – 31.05.2022. године. По том критерију 

право на донацију стиче  29.987 активних потрошача. 

Из овог права су изузете особе које имају 

статус изабраног званичника, носиоца 

извршних функција или савјетника у 

институцијама Брчко дистрикта БиХ, 

руководиоца јавног предузећа или другог 

правног лица које је основао Брчко 

дистрикт БиХ, те именовани носиоци 

правосудних институција. 

Наведени износ ће на аналитичким 

картицама свих потрошача бити видљив 

као умањење обавеза у виду уплата, те ће 

бити приказан на рачунима за обрачунски 

мјесец  септембар 2022. године.  

 
 

Проведени интерни аудити СУК и СУО  
 

 

Посљедња два дана септембра проведени су редовни 

интерни аудити Система управљања квалитетом и 

Система управљања заштитом животне средине. Аудити су 

проведени у свим организационим јединицама, те су 

интерни аудитори контролисали идентификоване процесе, 

релевантне за ове системе.  

 

Оба аудита су оцијењена позитивно, с обзиром да 

нису евидентиране мање или веће неусклађености, 

док су аудитори након аудита Система квалитета 

забиљежили неколико препорука за побољшање 

система, који ће бити достављени руководиоцима.  

АКТУЕЛНОСТИ  



Nabavka novih kontejnera  

 

Tokom septembra, Radnoj jedinici Čistoća isporučeno je 60 novih 

kontejnera za odlaganje otpada zapremine 1,1 m³. 

Kontejneri su nabavljeni u okviru redovnih aktivnosti na zamjeni 

dotrajalih i oštećenih kontejnera, te će vrlo brzo biti raspoređeni na 

cijelom području Brčko distrikta BiH, gdje se ukaže potreba. 

 

Uklonjeno nagomilano smeće u Ulici Braće Ćuskić  

 

Zaposlenici RJ Čistoća su 15. septembra, po nalogu Inspektorata Brčko distrikta 

BiH, očistili prostor u ulici Braće Ćuskić u naselju Grčica, na kojem se nalazila 

velika količina smeća. Iako je sa te  lokacije, po nalogu nadležne inspekcije u 

skladu sa Odlukom br. UP-I-22-001590/22, od 23. avgusta 2022. godine, 

uklonjen kontejner, građani su nastavili odlagati smeće na istoj lokaciji.  

Gomila smeća nalazila se u naseljenom dijelu grada, te je predstavljala opasnost 

po zdravlje stanovnika koji žive u neposrednoj blizini. Na tom mjestu sada je 

postavljena tabla sa zabranom odlaganja smeća.  

 

Nepropisno odlaganje građevinskog otpada 
 

Neposredno nakon što su zaposlenici RJ Čistoća ispraznili veliki kontejner, 

koji se nalazi kod crpne stanice na Burića Brdu, uočeno je da su neodgovorni 

građani, u vrlo kratkom roku, isti napunili građevinskim otpadom. Kako je 

ovakvo ponašanje česta pojava, skrenuli smo pažnju javnosti da se u posude 

za odlaganje smeća isključivo smije odlagati kućno smeće. U skladu sa 

članom 206. Zakona o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, 

kućnim otpadom se ne smatraju: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog 

materijala, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, 

zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično. Takođe, 

članom 215. istog Zakona, zabranjeno je oštećivanje posuda za kućno 

smeće, ulivanje tekućine u njih, bacanje žeravice i vrućeg pepela, bacanje 

ostataka životinja, građevinskog otpada, glomazne kartonske ambalaže, 

dijelova kućnog namještaja i slično. 

Fizičkim Licima koja ne postupaju u skladu sa navedenim odredbama može 

se izreći kazna od 100 do 1.000 KM, a pravnim licima od 1.000 do 10.000 

KM. JP „Komunalno Brčko“, u okviru svoje djelatnosti, organizuje odvoz većih količina šljake, šuta, građevinskog 

otpada i sličnog materijala, po zahtjevu i o trošku vlasnika, odnosno izvođača radova, te isti deponuje na zakonom 

propisan način, dok dva puta godišnje organizuje besplatne akcije odvoza krupnog otpada.  

 

Uklanjanje divljih odlagališta   

 

Zaposlenici RJ Čistoća su 22. 

septembra izvršili vanredno 

čišćenje nekoliko divljih 

odlagališta smeća u gradskoj 

zoni, koje su napravili 

neodgovorni građani 

odlaganjem krupnog otpada.  

 

AKTUELNOSTI U RJ ČISTOĆA  

Najavljujemo : Besplatna 

akcija prikupljanja 

krupnog (kabastog) 

otpada biće realizovana u 

oktobru. Lokacije 

odlaganja dostupne na 

web i facebook stranici. 


