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Полугодишњи извјештај о пословању Јавног предузећа за комуналне 

дјелатности „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ представља 

вјеродостојан приказ резултата пословања Предузећа остварених за 

период јануар – јун 2022. пословне години. 

 

Извјештај обухвата податке о шестомјесечном пословању Предузећа по 

организационим јединицама и Финансијски извјештај. 
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1. УВОД 

 

 

Извјештај о оствареним резултатима пословања ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ 

за првих шест мјесеци 2022. године припремљен је у циљу информисања купаца и корисника 

услуга предузећа, те оснивача – Скупштине Брчко дистрикта БиХ, о најзначајнијим показатељима 

пословања, прије свега о реализацији електроенергетског биланса, обиму производње и 

дистрибуције воде, количинама прикупљеног и депонованог отпада, одржавању и уређењу јавних 

и зелених површина, те реализацији плана пословања, плана људских ресурса и плана улагања.  

 

Основне дјелатности обављане су на задовољавајућем нивоу, посебно дистрибуција и 

снабдијевање електричном енергијом и испорука воде у градском подручју, док је одређених 

потешкоћа било у прикупљању и одвозу отпада због честих кварова на возилима, те у испоруци 

воде у локалним водоводним системима којима предузеће управља, због недостатка воде на 

извориштима.  

 

ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ је у периоду 01.01.- 30.06.2022. године 

остварило укупне приходе у износу од 24.913.108 КМ, укупне расходе у износу од 24.612.528 

КМ, те остварило добит у износу од 300.580 КМ, што је опширније образложено у Извјештају о 

финансијским показатељима пословања предузећа за првих шест мјесеци 2022. године.  

 

Презентоване информације у овом извјештају о пословању могу послужити за реално и 

објективно сагледавање резултата пословања у прва два квартала текуће године, те за 

доношење пословних одлука о побољшању резултата пословања ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. 

Брчко дистрикт БиХ у наредном периоду, а све у циљу дугорочне одрживе успјешности и развоја 

предузећа, уз повећање ефикасности и уважавање интегрисаног система управљања. 

 

Овај извјештај, у сажетом издању, сачињен је на основу извјештаја свих организационих 

јединица у предузећу, те су сви процеси опширније описани у извјештајима сектора, служби, 

одјељења и радних јединица предузећа.  

 

Извјештаји и планови пословања предузећа објављени су на званичној интернет страници 

предузећа.  
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1.1. Оснивање предузећа  
 

Јавно предузеће „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ основано је Одлуком Скупштине 

Брчко дистрикта БиХ број: 0-02-022-81/07 од 26.06.2007. године („Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ“ број: 20/07, 21/07, 24/08.) и уписано у Регистар код Основног суда Брчко 

дистрикта БиХ под бројем: 096-0-Reg-07-000889 од 28.12.2007. године. Предузеће послује од 

01.01.2008. године у складу са Одлуком о оснивању и Законом о јавним предузећима Брчко 

дистрикта БиХ. 

 

1.2. Дјелатност предузећа  
 

Основне дјелатности ЈП „Комунално Брчко“ су дистрибуција,  снабдијевање и трговина 

електричном енергијом, производња и дистрибуција воде, прикупљање, транспорт и депоновање 

отпада, чије обављање је уређено кроз организациону структуру од четири радне јединице: 

 РЈ Електродистрибуција, 

 РЈ Водовод и канализација,  

 РЈ Чистоћа, и  

 РЈ Администрација. 

 

1.3. Руководство предузећа  
 

Јавним предузећем „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ управља Управни одбор од пет 

чланова, који за свој рад одговара оснивачу – Скупштини Брчко дистрикта БиХ.  

 

Скупштина Брчко дистрикта БиХ је у Управни одбор ЈП “Комунално Брчко” именовала:  

 Давора Нинића, предсједник УО 

 Драгана Томића, потпредсједник УО 

 Мирсада Хасанбашића, члан  

 Муамера Ахметспахића, члан 

 Сашу Вркачевића, члан. 

 

У складу са одлуком, чланови Управног одбора именовани су на период од четири године, 

почевши од дана именовања, уз могућност поновног именовања, с тим да исти чланови не могу 

бити именовани више од два пута узастопно.  

 

С обзиром да су Анто Илић и Миодраг Перановић дали оставке, Скупштина Брчко дистрикт БиХ је 

дана 22.12.2021. године  именовао Давора Нинића и Драгана Томића за чланове Управног 

одбора. 

 

Управни одбор Јавног предузећа “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко дистрикт БиХ именовао је  

17.4.2019. године Кемала Атића за вршиоца дужности директора ЈП “Комунално Брчко”, а 

6.6.2019. године га и изабрао на позицију директора предузећа.  

 

Након измјене Закона о јавним предузећима, ЈП “Комунално Брчко” било је у обавези да 

изабере и два замјеника директора. Функцију замјеника директора за техничке послове од 

01.07.2019. године  обавља Драган Јелисић, а функцију замјеника директора за стручне и 

административне послове од 23.9.2019. године обавља Бранка Ђурић. 
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3. КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА  

 

 

Мисија ЈП “Комунално Брчко” -  Наша мисија је да пружамо услуге дистрибуције и снабдијевања 

електричном енергијом, производњу и дистрибуцију воде, прикупљање и одводњу отпадних вода, 

прикупљање и депоновање отпада те одржавање хигијене јавних површина. Све услуге су на 

нивоу прописаног квалитета, максимално прилагођене захтјевима корисника. Послујемо 

транспарентно, поштујући законске прописе, примјењујући највише стандарде у области 

управљања пословним процесима и развијамо партнерске односе са корисницима наших 

услуга, институцијама, добављачима те осталим заинтересованим странама.   

 

 

Наша визија – Желимо бити примјер успјешног предузећа које пружа комуналне услуге у складу 

са највишим стандардима квалитета, остварујући задовољство купаца, запослених и шире 

друштвене заједнице, те предузеће које стално унапређује процесе рада и систем пословања, 

интегришући питање заштите животне средине, бриге за запосленике и посјетиоце, те 

безбједност информација у све радне активности. 

 

ТЕМЕЉНЕ ВРИЈЕДНОСТИ :  

- Професионалност – у обављању послова и задатака запосленици поступају исправно, 

праведно и непристрасно, те савјесно и одговорно, у складу са највишим 

професионалним стандардима, прописима и роковима, изграђујући при томе односе 

међусобног повјерења и сарадње; 

- Усмјереност на купце – препознајемо потребе наших купаца, те доприносимо 

остваривању њихових циљева, нудећи им високо-квалитетну услугу;  

- Еколошка освијештеност – темеље за будуће генерације градимо заједно са локалном 

заједницом, при томе омогућавајући заштиту животне средине, побољшање квалитета 

живота заједнице у којој послујемо, као и одрживи развој;  

- Тимски рад – пружање квалитетне услуге и стварање нових вриједности за ширу 

заједницу, резултат је тимског рада. Заједничким дјеловањем придоносимо развоју 

предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког појединог запосленика, као и 

посебности окружења у којем послујемо;  

- Лични развој – сваки наш запосленик посједује потенцијал и на нама је да омогућнимо 

потпуни развој вјештина и стручних знања које посједује. Посебно цијенимо и подстичемо 

развој наших људских потенцијала у циљу стварања додатне вриједности за свакога од 

њих понаособ, као и предузећа у цјелини.  

- Одговорност и посвећеност -   сваки наш запосленик одговорно приступа сваком задатку, 

те даје максимум у постизању најбољих резултата и остварењу постављених циљева.  

  

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ : 

- Финансијска самоодрживост предузећа по свим дјелатностима,   

- Квалитетна услуга, у складу са захтјевима купаца и важеће легислативе,   

- Материјално-техничка опремљеност предузећа у складу са потребама и захтјевима 

пословних процеса,    

- Водећи снабдјевач електричном енергијом купаца у Брчко дистрикту БиХ,   

- Повећани капацитети и компетенције предузећа за обављање комуналне дјелатности,   

- Одржани и унапријеђени системи управљања,   

- Ефикасно управљање људским ресурсима.  
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4. ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА  
 

ЈП „Комунално Брчко“ послује поштујући и примјењујући захтјеве Система управљања 

квалитетом у складу са међународним стандардом ISO 9001:2015, затим Система управљања 

околином у складу са ISO 14001:2015, Система управљања заштитом и безбједношћу на раду у 

складу са OH&S 45001:2018 и у складу са Системом управљања сигурношћу информација у 

складу са ISO 27001:2013, који су интегрисани у јединствен систем управљања. 
 

Циљеви и планирани резултати у свим сегментиима пословања предузећа реализовани су уз 

поштовање дефинисане Политике квалитета, Политике заштите животне средине, OH&S политике 

и Политике сигурности информација, које су јавности доступне на интернет страници предузећа 

комунално.ба и у свим објектима предузећа видно истакнуте. 
 

4.1. Циљеви квалитета за 2022. годину  
 

Циљеви квалитета за 2022. годину су усвојени када и План пословања предузећа, с обзиром да 

су саставни дио Плана. Управни одбор усвојио је на циљеве сједници одржаној 29.12.2021. 

године. Циљеви и њихово остварење закључно са 30.6.2022. године, дати су у табеларном 

приказу: 

 
Р.БР. ЦИЉ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

РОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

РЕАЛИЗАЦИЈА У 

ИЗВЈЕШТАЈНОМ 

ПЕР. 

1.  Смањење губитака 

електричне енергије на 

ниво испод 10% 

шеф РЈ 

Електродистрибуција 

 

31.12.2022.  

Циљ остварен. 

губици ел. ен. = 

9,92% 
2.  Очитање крајњих купаца 

у проценту већем од 

99,0% 

шеф РЈ 

Електродистрибуција 

 

31.12.2022. 

Циљ остварен -  

очитано 99,93% 

купаца 
3.  Стављање под даљински 

надзор за очитање свих 

купаца који имају 

полуиндиректно бројило 

и већих купаца из 

категорије 0,4 kV остала 

потрошња 

шеф РЈ 

Електродистрибуција 

 

31.12.2022. 

У току је 

процедура 

набавке. УО 

треба да донесе 

Одлуку о додјели 

уговора за 

набавку нових 

цца 100 ком 

бројила 
4.  Рад на имплементацији 

усвојених ISO стандарда 

у циљу унапређења рада 

Фабрике воде  

шеф РЈ Водовод и 

канализација 

 

31.12.2022.  

Реализације циља 

планирана за  III 

квартал 

5.  Остварити процент 

наплате свих услуга од 

96,50% (97% наплата 

електричне енергије, 

94,50 % наплата воде и 

90% наплата услуге 

одвоза смећа), по 

текућој фактурисаној 

 

помоћник директора 

за логистику  

помоћник директора 

за финансије 

 

 

31.12.2022. 

Циљ остварен – у  

извјештајном 

периоду 

фактурисано 1.1.-

30.6.2022, 

наплаћено 1.1.-

31.7.2022. - 

остварена 
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реализацији 

Наплата  акумулираних 

потраживања   из 

предходних година у 

износу 500.000 КМ 

наплата  свих 

услуга 98,51% 

(99% ел.ен; 

94,77% вода и 

90,62% одвоз 

смећа) 
6.  95% примљених захтјева 

и рекламација ријешено 

у дефинисаним 

роковима 

шеф Службе за 

односе с купцима и 

шефови РЈ  

31.12.2022. Циљ остварен -  

96,18% 

примљених 

захтјева и 

рекламација 

ријешено у 

дефинисаним 

роковима ( 

95,33% Електро; 

95,10% ВиК; 

95,82 Чистоћа и 

98,31% Админ.) 
7.  Остварена просјечна 

оцјена задовољства 

купаца 3,9 у систему од 

1-5 

шеф Сектора за 

прикључке и 

рекламације 

 

шефови РЈ  

31.10.2022. Реализације циља 

планирана за III 

квартал 

8.  Остварен бољи 

финансијски резултат по 

РЈ Чистоћа за 5% у 

односу на 2021. годину 

Шеф РЈ Чистоћа 31.12.2022. Циљ није осварен 

30.6.2021.= 

73.075 КМ; 

30.6.2022.           

-33.126 КМ 
9.  Ресертификовано 

предузеће за Систем 

управљања квалитетом у 

складу са ISO 9001:2015   

менаџер квалитета  31.12.2022. Реализације циља 

планирана за III 

квартал 

10.  Ресертификовано 

предузеће за Систем 

управљања сигурношћу 

информација у складу са 

ISO 27001:2013   

менаџер квалитета 28.2.2022. Циљ је остварен. 
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5. РЈ АДМИНИСТРАЦИЈА  

 

 

Радна јединица Администрација једна је од четири радне јединице у Предузећу која својим 

циљевима, активностима и радним задацима настоји да одржава и унапређује квалитетан однос 

са купцима, а уједно је и подршка у раду осталим радним јединицама. 

 

Дјелатност Радне јединице Администрација обавља се кроз Канцеларију директора и четири 

одјељења:  

 Одјељење за опште и административне послове,  

 Одјељење за финансије и рачуноводство, 

 Одјељење за логистику и  

 Одјељење за развој и инвестиције.  

 

 Канцеларија директора пружа подршку у раду Управном одбору и директору 

Предузећа кроз припрему и координацију активности, праћење реализације 

одлука највишег руководства, те припрему планова и извјештаја за ефикасно 

управљање Предузећем. Из Канцеларије директора се иницирају и реализују 

контроле и интерне ревизије свих сегмената пословања Предузећа, као и 

активности које су усмјерене на изградњу квалитетних односа са јавношћу и 

стварање препознатљивог и позитивног имиџа Предузећа у јавности. 

 

  

 Одјељење за опште и административне послове управља људским ресурсима, 

проводи поступке јавних набавки, брине о канцеларијском пословању и 

токовима документације у Предузећу, те о техничком и физичком обезбјеђењу 

имовине и лица у Предузећу. У саставу Одјељења су Служба за људске ресурсе 

и опште послове, Служба за протокол и администрацију и Служба набавке.  

 

  

 Одјељење за финансије и рачуноводство проводи финансијску политику 

Предузећа, управља новчаним токовима, примјењује рачуноводствене 

стандарде и припрема финансијске анализе и извјештаје. У саставу Одјељења 

су Служба за финансије и контролинг и Служба за рачуноводство.  

 

  

 Одјељење за логистику је кроз своје активности усмјерено на сарадњу, 

комуникацију и стално унапређење односа с купцима, те позиционирање 

имиџа Предузећа у јавности и заштиту на раду. У оквиру Одјељења 

организоване су Служба за односе с купцима, Служба за управљање ризицима 

и Служба за транспорт. 

  

   

 Одјељење за развој и инвестиције се кроз своје активности бави одржавањем  

интегрисаног система управљања, управљањем пројектима, одржавањем 

опреме, возила и објеката Предузећа. Одјељење активности проводи кроз 

Службу за развој и Службу за одржавање и подршку. 
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6. ЉУДСКИ РЕСУРСИ  

 

 У пословном окружењу, у којем су технологије и информације свима доступне, предузећа своју 

конкурентску предност могу градити само на једном ресурсу - својим запосленицима, њиховим 

способностима, знањима и мотивацији. 

 

Имајући у виду да унапређење организационе структуре предузећа и развој кадрова представља 

оквир за повећање ефикасности у циљу пружања квалитетнијих услуга и остварењу принципа 

усмјерености предузећа према корисницима, развој људских ресурса је идентификован као 

стратешко усмјерења.   

6.1. Структура запослених на нивоу предузећа на дан 30.6.2022. године  

 

На дан 30.6.2022. године укупно је запослено 460 особа, од чега на неодређено 433, на 

одређено 18 и приправника 9.  Преглед квалификационе структуре запослених на одређено и 

неодређено на дан 30.6.2022. године (без приправника): 

 
Квалификације  Укупно  

ВСС 80 

ВШС 5 

ССС 129 

ВКВ 28 

КВ 114 

НК 95 

Укупно 451 

 

Национална структура запослених по РЈ на дан 30.6.2022. године (без приправника): 

 

 РЈ 

Администрација 

РЈ 

Електродистрибуција 

РЈ Водовод и 

канализација 

РЈ Чистоћа Укупно 

Бошњаци 70 44 25 61 200 

Срби 75 46 34 32 187 

Хрвати 18 12 12 16 58 

Остали 2 - - 4 6 

Укупно 165 102 71 113 451 

 

Полна структура запосленика на дан 30.6.2022. године (без приправника): 

 

Пол Укупно 

Мушкарци 363 

Жене 88 

Укупно: 451 



Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП „Комунално Брчко“  за период 1.1..-30.6.2022.  

12 

 

7. ОДНОСИ С КУПЦИМА   

 

Купци и корисници услуга ЈП “Комунално Брчко” су у периоду од 1.1. – 30.6.2022. године 

остварили 15.689 појединачних контаката са Службом за односе с купцима, кроз више канала 

комуникације – позивом, лично, кроз захтјеве и др. Путем бесплатне инфо линије 0800 505 07 

купци су остварили контакт са Позивним центром кроз 7.084 позива, упутивши рекламације, 

жалбе, питања, захтјеве или похвале за рад предузећа. Најчешће постављена питања, упућена 

путем бесплатне инфо линије, била су о услугама предузећа, цјеновнику, радном времену 

благајни и условима уласка у објекте (због COVID-19), одвозу кућног опада, прекиду 

водоснабдијевања у локалним водоводима, јавној расвјети и другим сервисним информацијама. 

Сектор за прикључке и рекламације евидентирао је 4.563 захтјева, а остали у оквиру службе 

4.042 захтјева, информације или рекламације.  

 

96,18  % примљених захтјева и рекламација  ријешено  је у дефинисаним роковима: 95,33 % 

ријешених захтјева-рекламација за РЈ „Електродистрибуција“, 95,10% ријешених захтјева-

рекламација за РЈ „Водовод и канализацију“, 95,82 % ријешена захтјева-рекламације за РЈ 

„Чистоћа“ и 98,31% ријешених захтјева-рекламација из области послова РЈ „Администрација“.  

 

Према показатељима петомјесечног извјештаја и фактурисаној реализацији за период 1.1.-

30.6.2022. године, а наплаћеној за период 1.2.-30.6.2021. године, те збирног извјештаја за овај 

период у 2022. години, са освртом на дио наплаћене реализације из претходних година, Служба 

за односе с купцима је, по апсолутним показатељима за шестомјесечни период, остварила 

наплату свих услуга од 98,51% - односно 99 % наплата електричне енергије, 94,77 % наплата 

воде и 90,62 % наплата услуге одвоза смећа. 

 

Покретање принудних мјера наплате допринијело је остварењу планираних процената наплате 

свих услуге, те и значајаној наплати дијела потраживања из претходних година. Примјењене су 

сљедеће мјере принудне наплате: 

 Издато 626 налога за  искључење електричне енергије  

 Искључено са мреже 68 купаца електричне енергије 

 Издате 564 опомене пред искључење и утужење за воду  

 Издато 1.199  опомена пред утужење за смеће   

 Утужено 680 купаца ради наплате дуга за смеће  

 Утужено 211 купаца ради наплате дуга за воду. 

 

Купцима је омогућавамо и плаћање дуга на рате, те је у извјештајном периоду потписано 106 

уговора о отплати дуга на рате, и то 76 уговорао отплати дуга за електричну енергију у 

вриједности од 79.065,27 КМ, 21 уговор о отплати дуга за воду у вриједности од  10.653,16 КМ, 

те 9 уговора о отплати дуга за услуге одвоза смећа у вриједности од 4.148,14 КМ.   

 

На шалтерима благајне у извјештајном периоду наплаћени су рачуни у вриједности од 

12.310.417,71 КМ, од тога на шалтерима благајне у Брчком наплаћено је 11.217.958,66 КМ, 

благајни у Горњем Рахићу 712.839,48 и благајни у Сеоњацима 379.619,57.  
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8. РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА  

 

 

Основни задатак Радне јединице Електродистрибуција је испорука квалитетне електричне 

енергије за 36.000 купаца које електричном енергијом снабдијева ЈП “Комунално Брчко”. 

Електродистрибуција обезбјеђује годишњу испоруку око 270 ГWх електричне енергије, те 

управља и одржава електромрежу коју чини 100 km далековода 35 kV, 410 далековода 10 kV, 

осам чворних трафо станица 35/10 kV и 476 трафо станица 10 (20) / 0,4 kV.   

 

Радна јединица Електродистрибуција организована је кроз рад сљедећих служби:  

 Техничка служба, 

 Служба за одржавање мреже, и 

 Служба за контролу и прикључке.  

 

 

8.1. Нове тарифе електричне енергије у примјени од 1.1.2022. године   
 

Државна регулаторна комисија за електричну енергију донијела је 15. децембра 2021. године 

Одлуку о тарифама за снабдијевање електричном енергијом у оквиру универзалне услуге у Брчко 

дистрикту БиХ и Одлуку о тарифама за услуге дистрибуције електричне енергије у Брчко дистрикту 

БиХ, којима се регулишу цијене за услуге снабдијевања и дистрибуције електричне енергије на 

подручју Брчко дистрикта БиХ које су у примјени од 1.1.2022. године.  

 

Одлуку о тарифним ставовима за испоруку електричне енергије квалификованим купцима из 

категорије потрошње 35 киловолти, 10 киловолти и јавна расвјета у Брчко дистрикту БиХ, 

Управни одбор Јавног предузећа „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ усвојио је 30. 

децембра 2021. године, те су и ове тарифе у примјени од 1.1.2022. године.  

 

Према новим тарифама дошло је до незнатног повећања цијене електричне енергије – 

просјечно повећање за категорију домаћинства износило је 3,77%, просјечно повећање за 

категорију правних лица износило је 3,65% и просјечно повећање за категорију великих купаца и 

јавне расвјете 3,98 %. 

 

 

8.2. Реализација пројеката  
 

У извјештајном периоду, насељу Бијела извршено је каблирање 10 kV далековода ’’Бијела’’. 

Реализацијом овог пројекта, финансираног средствима гранта Владе Брчко дистрикта БиХ, 

ријешени су проблеми честих атмосферских пражњења на дионици 10 kV далековода ’’Бијела’’ 

од ТС 10/0,4 kV Бијела 2 до ТС 10/0,4 kV Бијела 8, што је стварало велике проблеме у 

електроенергетској мрежи, као и крајњим купцима електричне енергије.  

 

Такође, завршена је и изградња трафостанице БСТС 10/0,4 kV Поточари 11 коју је ЈП 

’’Комунално Брчко’’ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ изградило сопственим средствима. Циљ изградње 

трафостанице био је да се интерполацијом постојећих трафостаница скрати дужина 

нисконапонске мреже и на тај начин поправи квалитет снабдијевања електричном енергијом 

крајњих купаца, који се нарочито односи на квалитет напона напајања. 
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Мобилна трафостаница инсталирана у Дубравама - У насељу Дубраве, у непосредној близини 

основне школе, 21. јуна изгорјела је трафостаница преносног односа 10/0,4 киловолти, којом је 

напајан школски и околни објекти. Узрок пожара није познат, а угасили су га припадници 

Професионалне ватрогасне јединице Брчко. Одмах наредног јутра, запосленици РЈ 

Електродистрибуција приступили су привременом рјешавању овог проблема, односно 

инсталацији мобилне трафостанице, коју је предузеће набавило прошле године управо за 

потребе непланираних, ванредних, ситуација – хаварија, непогода, поплава, земљотреса и 

других несрећа које доводе до прекида у испоруци електричне енергије крајњим купцима.  

 

Предузеће је прошле године набавило двије мобилне ТС, финансиране средствима гранта Владе 

Брчко дистрикта БиХ. Ове мобилне трафостанице погодне су и као привремени прикључци за 

индустријска постројења, која чекају изградњу властитих трафостаница, али и за друге случајеве 

гдје је електрична струја неопходна, а не постоји могућност стандардног снабдијевања. 

 

8.3. Редовне активности  
 

 

РЈ Електродистрибуција је и у 2022. години обезбиједила ефикасан дистрибутивни систем за 

испоруку електричне енергије крајњим купцима у Брчко дистрикту БиХ, те сигурно и поуздано 

снабдијевање електричном енергијом прописаног квалитета. 

 

У првих шест мјесеци 2022. године, за потребе конзума на територији Брчко дистрикта БиХ, 

набављено је 146.233.843 kWh електричне енергије, што је за 1,47 % више у односу на првих 

шест мјесеци 2021. године. Крајњим купцима је испоручено 131.720.809 kWh електричне 

енергије уз остварене губитке у дистрибуцији у релативном износу од 9,92 %. 

 

У 2022. години дошло је до знатног смањења дистрибутивних губитака који су износили 9,92 %. 

Губици су у оквиру просјечних остварених у другим дистрибутивним подручјима у БиХ, али упркос 

томе је неопходно наставити са активностима на њиховом даљем смањењу, које је детаљно 

обрађено кроз Оперативни план смањења губитака за 2022. годину.   

 

Кадровска попуњеност РЈ Електродистрибуције у 2022. години није у складу са важећом 

систематизацијом, односно постоји одређен број непопуњених позиција, у првом реду 

недовољна кадровска попуњеност позиција инжињера електротехнике, ВКВ и КВ 

електромонтера. Суочени смо са проблемом одласка стручног кадра електро струке због 

напуштања фирме, одласка радника у пензију и на плаћено одсуство. Због свега наведеног, у 

наредном периоду неопходно је кадровско попуњавање упражњених радних мјеста и стварања 

бољих услова рада кроз ново финансијско вредновање рада стручног кадра дефицитарне 

електроструке, да бисмо зауставили негативан тренд одлива  стручне радне снаге, а у циљу 

побољшања квалитета рада, што имплицира остварењу очекиваног финансијског резултата РЈ 

Електродистрибуција. 

 

8.4. Биланс електричне енергије  
 

Набавка електричне енергије у 2022. години вршена је од МХ “Електропривреда РС“ а.д. 

Требиње, набављено је 146.233.843 kWh електричне енергије, купцима је испоручено 

131.720.809 kWh електричне енергије уз укупно остварене губитке у дистрибутивној мрежи у 

апсолутном износу  од  14.513.034 kWh или у релативном износу од 9,92 %. 
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Преузете количине електричне енергије у периоду јануар – јуни 2021./2022. година дат је у 

сљедећој табели: 

 

Мјесец Набављена електрична енергија у kWh 

I-VI 2021. I-VI 2022. 

Јануар 29.729.989 31.996.988 

Фебруар 26.341.075 26.201.543 

Март 27.876.037 28.488.143 

Април 23.410.951 22.710.838 

Мај 18.235.241 18.182.014 

Јун 18.485.788 18.654.317 

Укупно 144.079.081 146.233.843 

 

 

 

Просјечна набавна цијена електричне енергије у  2022. години износи 10,8560 пф/kWh, а 

мјесечни трошкови, за прву половину године, остварени по основу набавке електричне енергије 

приказани су сљедећом табелом: 

 

 

Мјесец 

Вриједност набављене 

електричне енергије у 

КМ (без ПДВ-а) 

Набављене количине 

електричне енергије у 

kWh 

Просјечна набавна 

цијена електричне 

енергије у pf/kWh 

Јануар 3.473.593 31.996.988 10,856 

Фебруар 2.844.440 26.201.543 10,856 

Март 3.092.673 28.488.143 10,856 

Април 2.465.489 22.710.838 10,856 

Мај 1.973.839 18.182.014 10,856 

Јун 2.025.113 18.654.317 10,856 

Укупно 15.875.146 146.233.843 10,856 

 

 

 

У првој половини 2022. године испоручено  је  131.720.809 kWh електричне енергије, док је у 

2021. години испоручено 128.163.070 kWh, што је за 2,7 % више. Испорука електричне 

енергије по категоријама потрошње за 2022. годину дата је у наредној табели: 

 

2022. Потр. на 

35 kV 

[kWh] 

Потр. на 

10 kV 

[kWh] 

Ост. потр. 

на 0,4 kV 

[kWh] 

Јавна 

расвјета 

[kWh] 

Домаћинст

ва [kWh] 

Неовлаш

т. 

потрош. и 

корекциј

е [kWh] 

Укупно 

[kWh] 

Јануар 745.500 3.514.409 5.211.238 1.099.923 15.483.078 1.581.406 27.635.554 

Фебруар 945.000 3.326.845 4.470.268 919.231 13.900.689 -24.792 23.537.241 

Март 745.500 3.937.549 5.068.298 920.659 15.098.182 119.877 25.890.065 

Април 105.000 3.561.498 3.996.687 842.205 10.504.606 1.549.226 20.559.222 

Мај 346.500 3.277.170 3.735.327 681.399 8.857.710 -2.945 16.895.161 

Јун 976.500 3.286.789 4.034.508 591.475 8.294.501 19.793 17.203.566 

Укупно 3.864.000 20.904.260 26.516.326 5.054.892 72.138.766 3.242.565 131.720.809 
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Учешћа појединих категорија потрошње у шестомјесечној реализацији електричне енергије за 

2022. годину, изражено у процентима, приказује сљедећа табела: 

 
Категорија 

потрошње 

Потр. на 35 

kV  

Потр. на 10 

kV 

Ост. потр. на 

0,4 kV  

Јавна 

расвјета  

Домаћинств

а  

Учешће у 

реализацији (%) 

                

2,93     

             

15,87     

             

20,13     

                

3,84     

             

54,77     

 

 

У 2022. години (јануар-јуни) остварени су губици у апсолутном износу од  14.513.034 kWh, 

односно у релативном износу 9,92 %. У односу на остварене релативне дистрибутивне губитке у 

2021. години, када су износили 11,05 %,  смањени су за 10,22 %. 

 

Упоредни преглед губитака остварених у првих шест мјесеци 2021. и 2022. године дат је 

сљедећом табелом: 

 

 

МЈЕСЕЦ 

ГУБИЦИ 

2021. 

 

2022. 

kWh % kWh % 

Јан. 4.038.224 13,58 4.361.434 13,63 

Феб. 2.984.600 11,33 2.664.302 10,17 

Март 3.070.548 11,02 2.598.078 9,12 

Април 2.945.257 12,58 2.151.616 9,47 

Мај 1.283.837 7,04 1.286.853 7,08 

Јун 1.593.545 8,62 1.450.751 7,78 

Укупно 15.916.011 11,05 14.513.034 9,92 

 

У наставку је дат табеларни шестомјесечни приказ планираних и реализованих количина 

електричне енергије у 2022.години. 

 

2022. План набавке Набавка Однос-

Набавка/План 

[kWh] [kWh] [%] 

Јануар 31.900.000 31.996.988 100,30 

Фебруар 26.100.000 26.201.543 100,39 

Март 25.700.000 28.488.143 110,85 

Април 20.500.000 22.710.838 110,78 

Мај 19.100.000 18.182.014 95,19 

Јун 18.600.000 18.654.317 100,29 

Укупно 141.900.000 146.233.843 103,05 
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9. РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  

 

 

Радна јединица Водовод и канализација задужена је за производњу и дистрибуцију воде, у складу 

са захтјевима и стандардима које прописује Правилник о здравственој исправности воде за 

пиће, затим  управљање и одржавање главног транспортног и осталих цјевовода у градском и 

појединим локалним водоводним системима, те за одржавање канализационе мреже. Ова 

организациона јединица бави се и изградњом нових водоводних мрежа, нових водоводних 

прикључака, очитањем потрошње воде и организовањем рада на прикупљању и транспорту 

отпадних вода. У извјештајном периоду произведено је 1.937.635 м³  воде у Фабрици воде.  

 

У РЈ Водовод и канализација рад је организован кроз сљедеће организационе јединице:  

 Фабрика воде, 

 Служба за одржавање производње и транспорт воде до резервоара, 

 Служба за одржавање водоводне мреже и 

 Служба за одржавање канализационе мреже.  

 

Радна јединица Водовод и канализација одржава 214 km градске водоводне мреже, као и 

локалне водоводе:  

 извориште Домажић (Церик, Хргови, дио Дубрава) 

 извориште Стјепковица (Доња Скакава, Горња Скакава, Пањици, Приједор, Доњи Буквик, 

Горњи Буквик, Вујичичи, Гајеви, Буковац, Витановићи, Уловић) 

 резервоар Штрепци (Штрепци, Паланка, Брка, Боће, Бодериште, Зовик, Шаторовићи). 

 

Дужина канализационе мреже је око 170 km, ревизионих окана има 7.383, а прикључака на 

канализациону мрежу 7.500.     

 

 

9.1. Реализација пројектних активности  
 

Запосленици Службе за одржавање водоводне мреже РЈ Водовод и канализација у априлу су 

извели радове на одржавању водоводне мреже на мосту преко Штрепачке ријеке. На овој 

локацији налазе се двије цијеви које водом снабијевају села Зовик, Боће, Бодериште, Горње 

Дубравице, Шаторовиће, Штрепце и дио приградског насеља Беговача. Санирано је оштећење 

које је настало приликом реконструкције моста, које је претходно било привремено ријешено. 

Извођач радова на реконструкцији моста, иако је био у обавези, није отклонио оштећења, те смо 

ми, као пружалац услуге водоснабдијевања, били принуђени да трајно ријешимо проблем, да не 

би дошло до урушавања потпорних стубова и носача цијеви, што би узроковало да поменута села 

остану без воде и чиме би настала штета била далеко већа. Радови су изведени властитим 

материјално – техничким и људским ресурсима.  

 

У периоду од 14.02.-28.02.2022. године изведени су радови на изградњи 80 м водоводне мреже 

од ПЕХД ДН 100. Ријеч је и реализацији гранта  Владе Брчко дистрикта „Изградња водоводне 

мреже у улици Сабита Алаудина Ужичанина“. Сачињен извјештај о изведеним радовима и 

утрошку средстава достављен је Одјељењу за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ. 

 

У оквиру инвестиционог одржавања извршена замјена 42,5 м цјевовода од азбест цемента у 

улици Томе Максимовића 
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9.2. Редовне активности – водоводна мрежа  
 

Производња воде, фактурисана потрошња и детекција губитака дати су у сљедећој табели:  

 

2022 Количина 

произ. воде 

m3 

Количина 

фактурисане 

воде m3 

Проценат 

губитака 

% Мјесец  

Јануар 358.997 133.666 62.77 

Фебруар 297.990 120.507 59.56 

Март 313.176 124.491 60.25 

Април 300.358 122.422 59.25 

Мај 326.087 143.905 55.87 

Јун 341.027 141.835 58.41 

Укупно 1.937.635 786.826 59.40 

 

Реализоване су редовне контроле стања инсталација и објеката водоводне инфраструктуре у 

свим дијеловима градског и локалних водоводних система  под  управом предузећа. 

Организовано је асфалтирање рупа насталих приликом санација кварова на мрежи.  

 

У извјештајном периоду обављено је 177 детекција цурења у градском систему/на локалним 

водоводима, 137 мјерења притиска у градском систему/на локалним водоводима, 17 мјерења 

протока воде у градском систему/на локалним водоводима, 29 логера постављено и 14 цурења 

детектовано.  

 

Евидентиран је један застој у раду Фабрике воде. 10.02.2022. године плански је обустављена 

производња на Фабрици воде од 12.20-17.45 сати, због санације цурења на транспортном 

цјевоводу у Бањалучкој улици. 20.06.2022. године пријављено је цурење воде у машинском 

постројењу објекта Фабрике воде, у дијелу у којем су смјештене пумпе потисног вода. 

Активирана је муљна пумпа за избацивање воде из просторије, али цурење није санирано у 

извјештајном периоду. 

 

Такође, од 146 примљених захтјева за прикључење на водоводну мрежу, реализовано је 94 

(шест за правна лица, осам за стамбено – пословни објекат, 71 за физичка лица, од тога девет 

легализација и шест измјештања прикључка. Обављено је 214 испирања (градске и локалних) 

водоводне мреже на хидранатима и муљним испустима након прикључења и санација, плус 

свакодневно испирање и одзрачавање на локалним водоводним системима и приликом 

мјерења притиска на хидрантима.  Замијењен је један хидрант, издато 99 комуналних 

сагласности, обављене 64 примопредаје инсталација и реализовано 120 учешћа у припреми 

техничке документације прикључка. 
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Од јануара до јуна реализоване су сљедеће санације:  

Санације  На водоводној 

мрежи 

На 

прикључку 

У шахту На хидрантима Укупно  

Јануар 4 2 0 1 7 

Фебруар 3 13 4 1 21 

Март  19 15 2 0 36 

Април  10 11 1 0 22 

Мај 2 14 16 0 32 

Јун  1 22 2 1 26 

Укупно  39 77 25 3 144 

 

Очитање потрошње воде реализовано је у складу са Планом очитања и расположивих 

кадровских и материјално – техничких ресурса: 

  

Мјесец 

 

Број рег. 

водомјера 

Град - 

бр.рег.вод 

Село-

бр.рег.вод. 

Даљинско 

очитање 

Број 

неочит. в.  

Јануар  23.688 14.107 4.158 5.423 2.457 

10,37 % 

Фебруар  23.727 14.140 4.164 5.423 2.520 

10,62 % 

Март  23.736 14.148 4.165 5.423 2.354 

9,89 % 

Април  23.769 14.159 4.170 5.440 2.659 

11,18 % 

Мај 23.747 14.163 4.173 5.411 2.456 

10,34 % 

Јун 23.795 14.263 4.174 5.358 2.364 

9,93 % 

 

Купцима је упућен 2.501  захтјев за контролу мјерних мјеста у становима са даљинским 

системом очитања. Ријешено је 1.579 захтјева (63,14 %), а у рјешавању се налази 922 захтјева 

(36,86 %). 

Замјена водомјера Даљински Аналогни 

Јануар 8 15 

Фебруар 10 44 

Март 56 7 

Април  73 1 

Мај  64 1 

Јун 70 9 

Укупно  281 77 
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У складу са Правилником о здравственој исправности воде за пиће (Службени лист БиХ 40/10) и 

у складу са активностима на обезбјеђењу хемијске и микробиолошке исправности воде за пиће, 

вршено је планско узорковање воде на тачкама градског и локалних водовода. Контрола 

квалитета воде за пиће проводи се према Плану контроле квалитета и одредбама Правилника о 

здравственој исправности воде за пиће БиХ на два нивоа - у лабораторији Пододјељења за Јавно 

здравство, путем које надлежни инспектор Брчко дистрикта БиХ врши провјеру здравствене 

исправности воде за пиће. Врши се контролна  физичко-хемијска анализа, која се примарно на 

дневном нивоу  проводи и у лабораторији предузећа. Микробиолошка анализа врши се у 

микробиолошкој лабораторији Јавног здравства и Јавне здравствене установе. 

 

Резултати свих анализа су на задовољавајућем нивоу. Када је ријеч о микробиолошком прегледу, 

од 156 узорака у градској водоводној мрежи, 13 је било неисправно, док је свих 47 у Фабрици 

воде било исправно, односно негативно. У оквиру процеса физичко – хемијске анализе 

реализовано је укупно 408 анализа узорака воде. Екстерна лабораторија је од 85 узорака имала 

један позитиван, док је интерна лабораторија од 323 контролисана узорка имала два 

неодговарајућа. На локалним водоводима обављено је 115 микробиолошких прегледа, од којих 

је шест узорака било неисправно, док су од укупно 121 физичко – хемијске анализе сви узорци 

били уредни.   

 

Након добијања позитивних узорака, предузимање су потребне радње, након којих је 

узорковање понављано, а добијени резултати који одговарају прописаним захтјевима.  

 

Сви радни процеси у радној јединици одвијају се отежано усљед недовољног броја запосленика, 

због боловања, неплаћених одсустава, пензионисања и других оправданих разлога изостанка са 

радног мјеста, а отежано је и проналажење одговарајућих замјена. 

 

9.3. Локални водоводни системи под управом ЈП “Комунално Брчко“  
 

РЈ Водовод и канализација обавља континуиран надзор  над водним објектима и дистрибутивном 

мрежом над  локалним водоводним системима  Штрепци, Стјепковица и Домажић - Орманица, 

провјера рада пумпи, стање водозахвата, количине хлора, стање вентила и хидраната на 

водоводној мрежи, чишћење одводних и дренажних канала, одржавање зона непосредне 

санитарне заштите, испирање водоводне мреже, нивелација компензационих посуда. 

 

Надзор водних објеката под управом ЈП „Комунално Брчко“ на локалним водоводима изводи се у 

континуитету у складу са планом. Сви водни објекти на локалним водоводним системима 

Исламовац, Стјепковица и Орманица су функционални. Проблеми са водоснабдијевањем, који се 

огледају у повременом паду притиска који узрокује и прекиде  водоснабдијевања,  изражени  су 

на   Буквичком платоу, у насељу Брка, повремено у насељу Шаторовићи и код појединих купаца 

на подручју Церика. На подручју Буквика и Церика провођене су радње из домена оперативног 

одржавања. Током маја и јуна у Буквику су реализовани радови на испирању цјевовода и 

чишћењу цјевовода од седре.  

 

Апел становништву сеоских подручја – воду користити искључиво за личне потребе  

Почетком маја, руководство предузећа упутило је апел становништу руралног подручја да 

рационално користе воду. Апеловано је на становништво насеља Шаторовићи, Паланка и Брка, 

али и осталих насеља, да воду из локалног водовода користе искључиво за личне и хигијенске 

потребе домаћинстава, не за залијевање пластеника и башта, јер се тиме угрожава процес 

водоснабдијевања. 
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С обзиром на повећање дневне температуре, порасла је и потрошња воде, коју изворишта не 

могу да опслуже, због ограниченог капацитета и количине воде на извориштима и у 

резервоарима. Из истог разлога, у селима Буквичког платоа скоро сваког дана током маја и јуна, 

реализовани су радови на побољшању протока воде.  

 

Предузеће је задужено за одржавање постојећих система, док капитална улагања планира 

надлежно одјељење.  

 

Извориште Стјепковица  

 Са изворишта Стјепковица врши се водоснабдијевање насеља: Стјепковица, Приједор, 

Доња и Горња Скакава, Пањик, Буквик, Вујичићи, Гајеви, Буковац, Уловић и Витановићи. 

 Расположивост водних објеката – главни објекти водоводног система (ВДС) Стјепковица 

су: Q Б1=2 l/s, QБ2=10 l/s, QБ3=15 l/s 

 

Резервоар Стјепковица В=2*100 м³ водом снабдијева подсистеме за: 

 Приједор (гравитационо) 

 Сеоњаке, Скакаву Доњу, Јагодњак, Г. и Д. Вукшић, Улице (гравитационо) 

 Пумпна станица за резервоар Виногради В=30 m³,  који снабдијева подсистеме: 

o Вујичићи (гравитационо) 

o Резервоар Гајеви В= 100 m³, који водом снабдијева Гајеве, Буквик, Витановиће, 

Буковац, Уловић, Лукавац 

 

Произведена количина воде у m³ 

Мјесец  

Јануар 34.898 

Фебруар 29.555 

Март 35.697 

Април 30.921 

Мај 34.901 

Јун 36.550 

УКУПНО 202.522 

 

На водоводном систему Стјепковица нису вршене редукције нити рестрикције у испоруци, али су 

евидентирани прекиди у испоруци воде код потрошача у Доњем Буквику и Брду Штерац, који су  

посљедица смањеног  попречног профила цијеви и смањеног протока, због наталоженог 

каменца и дуготрајне експлоатације. У току децембра 2021 и јануара 2022 године вршено је 

чишћење цјевовода од седре и уграђен већи број засуна и муљних испуста. Од фебруара до маја 

водоснабдијевање је функционисало уредно, док су од маја поново евидентирани повремени 

прекиди у испоруци воде код потрошача на брду Штерац, у Буквику и Лукавцу.  

 

Извориште Штрепци – Исламовац 

 Расположивост водних објеката:  

 бунар Б1, капацитета око 3 l/s  

 бунар Б5, капацитета  око 25-29 l/s  

 бунар Б3, капацитета око 10-12 l/s  

 Водом из резервоара Штрепци са изворишта Исламовац водом се снабдијевају: 

Штрепци, Паланка, Брка, Боће, Бодериште, Горњи и Доњи Зовик и Шаторовићи 

 

Произведена количина воде у м³  

Мјесец  

Јануар 50.962 
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Фебруар 46.372 

Март 50.399 

Април 47.119 

Мај 47.830 

Јун 48.692 

УКУПНО 285.374 

 

Усљед недовољне количине воде на изворишту, организован је рад запосленика у двије смјене, с 

циљем правовремене реакције на манипулацији системом, у сврху равномјерне расподјеле 

расположивих количина воде свим потрошачима. Проблеми су нарочито изражени у МЗ Брка. У 

току је процедура набавке услуге ревитализације бунара Б3 на изворишту Штрепци. Наиме, 

16.03.2022. године Влада Дистрикта донијела је Одлуку о одобравању програма утрошка 

средстава за додјелу капиталне донације ЈП „Комунално Брчко“ за изградњу и опремање бунара 

са водоцрпилишта Штрепци у висини 280.000,00 КМ.  

Извориште Домажић  

 Расположивост водних објеката: 

 бунар на изворишту Домажић капацитета око 10 l/s  

 Водом са Изворишта Домажић / Орманица снабдијевају се Хргови Доњи, Церик и дио 

Дубрава. 

 

Произведена количина воде у м³ 

Мјесец  

Јануар 39.275 

Фебруар 34.399 

Март 38.026 

Април 34.549 

Мај 37.363 

Јун 33.010 

УКУПНО 216.622 

 

У периоду април - јун евидентирано је више пријава и рекламација са овог подручја, које су се 

односиле на пад притиска и прекиде водоснабдијевања у Церику. 

 

9.4. Канализациона мрежа 
  

Служба за одржавање канализационе мреже обавила је 94 редовне контроле рада јавне 

канализације, 104 редовне контроле рада пумпних станица, обавила 103 чишћења РО 

(ревизиона окна) и уградила шест недостајућих поклопаца.  

 

Обављено и 270 хитних интервенција на примарној и секундарној мрежи, по запримљеним 

захтјевима  корисника (174) и властитим опажањима. Испоручено  40 цистерни воде ОШ 

Рашљани, испоручено   170  цистерни воде трећим лицима, обављено 37 услуга испирања и 

чишћења канализације по захтјеву и 19 црпљења септичких јама приватним и правним лицима.  

 

Током извјештајног период вршен је континуиран надзор и одржавање на пумпним станицама 

фекалне воде, локалитети Грбавица и Суљагића сокак. Ове пумпне станице представљају слабе 

тачке канализационог система на којима су кварови учестали, већим дијелом због недисциплине 

самих корисника услуга. 



Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП „Комунално Брчко“  за период 1.1..-30.6.2022.  

23 

 

10. РЈ ЧИСТОЋА  

 
Радна јединица Чистоћа задужена је за прикупљање, транспорт и депоновање отпада, затим 

љетне и зимско одржавање улица и путева на подручју Брчко дистрикта БиХ, у складу са 

уговорима, уређење и одржавање јавних и зелених површина према налогу инвеститора, 

збрињавање напуштених и паса луталица, те управљање градском депонијом. 

 

У РЈ Чистоћа рад је организован кроз двије службе: 

 Служба за управљање отпадом, и 

 Служба за јавну хигијену 

o Сектор за збрињавање напуштених животиња  

 

10.1. Прикупљање и одвоз отпада  
 

РЈ Чистоћа врши прикупљање отпада са цијеле територије Брчко дистрикта БиХ према распореду 

одвоза комуналног отпада, који је Управни одбор предузећа усвојио 9. фебруара 2015 године.  

 

У првом полугодишту прикупљено је 13.799,00 t кућног смећа, 24,06 t анималног отпада и 83,80 

t отпада из производње. Купци су упутили 72 рекламације на испоручене услуге, које су 

ријешене. Евидентирано је 4.203  одвоза великих контејнера (запремине 7 m³), те 97 ванредних 

одвоза отпада.  

 

У складу са Законом о комуналним дјелатностима, радна јединица је била у обавези да у априлу 

2022. године организује акцију бесплатног прикупљања крупног отпада. Акција је проведена и 

том приликом је прикупљено и депоновано око 50 т кабастог отпада.  

 

У фебруару 2022. године започела је реализација активности одвоза комуналног отпада из Брчко 

дистрикта БиХ на регионалну депонију „Црни врх“ у Зворнику. Пројекат је започео прије непуне 

три године, са циљем да се брчанска депонија, која се налази у градској зони, затвори. До сада је 

на депонији изграђена претоварна станица, те набављено вучно возило и двије 

самокомпактирајуће приколице за отпад из средстава Буџета Брчко дистрикта БиХ. Уговор о 

одвозу смећа из Брчког у Зворник, вриједан три милиона марака, потписао је у септембру 2019. 

године тадашњи шеф Одјељења за комуналне послове, на период од четири године. Носилац 

пројекта је Одјељење за комуналне послове, уз подршку и Владе и Скупштине Брчко дистрикта 

БиХ, док активност одвоза отпада реализује ЈП “Комунално Брчко”, међутим за реализацију ове 

активности још није потписан уговор са Владом Дистрикта. Ова активност, како је најављено из 

Владе, води ка затварању брчанске депоније, која се налази у градској зони, и отварању 

рециклажног центра на локацији Кладје недалеко од Брчког.  

10.2. Одржавање градске депоније  
 

Прикупљени и транспортовани отпад се депонује на градску депонију, гдје се врши његово 

планирање и прекривање инертним материјалом, ради спречавања пожара и других 

акцидентних ситуација. Планирање се врши грађевинским машинама булдожером и 

компактором.  

 

Према евиденцији коју води Сектор обезбјеђења, на градску депонију је у периоду јануар-јун 

довежено 4.721 m³ инертног материјала. У истом периоду је довежено 588,24 t насипног 

камена гранулације 0 - 250 mm. 
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10.3. Санација дивљих одлагалишта отпада  
 

На основу рјешења које доноси комунални инспектор Инспектората Брчко дистрикта БиХ, 

предузеће санира дивља одлагалишта отпада на територији Дистрикта. У периоду 1.1. - 

30.6.2022. године  санирано је више дивљих одлагалишта смећа у којима је прикупљено и 

депоновано 2.070 m³. 

 

10.4. Одржавање јавних саобраћајних и зелених површина  
 

Одржавање јавних површина поздразумијева ручно и машинско чишћење уже градске зоне, 

средишњег и рубног дијела града које обухвата комплетно чишћење тргова, платоа и пјешачих 

стаза са тротоарима и евентуаним другим површинама, те комплетно чишћење тротоара и 

дијела коловоза улице у ширини од по 0,70 метара рачунајући од ивичњака према коловозу са 

обе стране улице од механичких нечистоћа, смећа, уклањања наслага  у риголама, те редовно 

пражњење корпица на саобраћајним јавним површинама.   

 

У оквиру послова на одржавању јавних саобраћајних површина са пражњењем корпица, 

сакупљањем отпадака, одвозом и депоновање сакупљеног материјала, те сакупљањем расутих 

тијела, очишћено је 7.508.480 m2, односно: 

 ужа градска зона 3.033.600 m² 

 средишњи дио града 4.304.000 m² 

 рубни дио града 170.880 m² 

 

Од јануара до краја фебруара (зимски период) ручно очишћено 2.700.800 m². Остали послови на 

зимском одржавању путева реализовани су у складу са Оперативним планом зимске службе ЛОТ 

1 – град.  

 

Ручно и машински опрано је 126.400 метара квадратних и 175.400 метара дужних јавних и 

саобраћајних површина.  

 

Одржавање зелених површина реализовано је у складу са Планом који доноси Влада Брчко 

дистрикта БиХ, о чему се води посебан извјештај (садња нових садница, одржавање постојећег 

зеленила, окопавање, заливање, орезивање и друге пратеће активности).  

 

Од 1.1. – 15.4.2021. године реализован је уговор о одржавању проходности путева у зимском 

периоду на подручју града. У овом периоду на пословима одржавања проходности путева 

обезбијеђено је стално дежурство уз ангажман специјалних возила. Запосленици Службе за јавну 

хигијену били су распоређени на послове чишћења снијега и каменог агрегата, а за рад на 

возилима били су ангажовани возачи Службе за управљање отпадом. 

 

И у овој радној јединици неопходно је кадровско попуњавање упражњених радних мјеста и 

стварања бољих услова рада, како радници не би напуштали радна мјеста, а попуњавање 

упражњених било отежано.  
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10.5. Збрињавање паса и анималног отпада  
 

Сектор за збрињавање напуштених животиња – паса, реализовао је у извјештајном периоду 

сљедеће активности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спалионица анималног отпада, за коју је Влада Брчко дистрикта БиХ још 2018. године издвојила 

грант од 300.000 КМ и која је набављена исте године, још није стављена у функцију, због 

недостајућих дозвола за рад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.б

р 
ПРЕДМЕТ     1.1  ДО 30.6.  

1. Број интервенција екипа на терену 174 

2. Број одраслих паса уклоњених са улице 173 

3. Број штенади уклоњених са улице 168 

4. Број паса преузетих из азила од стране 

власника  

3 

5. Број паса остављених у азилу од стране 

власника 

53 

6. Тријажа – број еутаназираних паса 1 

7. Тријажа – број еутаназираних штенади ----- 

8. Угинућа паса у азилу (одрасли пси) 148 

9. Угинућа паса у азилу (штенад) 65 

10. Број удомљених паса из азила 21+10 

11. Утрошена количина хране  за псе у 

гранулама 

9.120 kg 

12. Додатак прихрани паса  7.157 kg 

13. Захтјеви за ванредним интервенцијама 133 

14. Уклоњени лешеви и анимални конфисикати 

уклоњени са јавних површина  

563 kg 
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11. ЗАКЉУЧАК :  

Првих шест мјесеци 2022. године обиљежило је:  

  

 Предузеће је у извештајном периоду остварило добит у износу од 300.580 КМ, 

 Наплата потраживања за све услуге остварена у проценту од 98,51% 

 96,18  % примљених захтјева и рекламација  ријешено  је у дефинисаним роковима 

 Потписано 106 уговора о отплати дуга на рате 

 Предузеће ресертификовано за Систем управљања сигурношћу информација у складу са 

ISO 27001:2013   

 Нове тарифе електричне енергије у примјени од 1.1.2022. године 

 Набављено 146.233.843 kWh електричне енергије, а испоручено купцима 131.720.809 

kWh, 

 Губици у дистрибуцији електричне енергије остварени су у апсолутном износу од 

14.513.034 kWh, у релативном износу 9,92 %, а у односу на остварене релативне 

дистрибутивне губитке у 2021. години, када су износили 11,05 % и смањени су за 10,22 

%. 

 Извршено каблирање 10 kV далековода ’’Бијела’’ 

 Завршена изградња трафостанице БСТС 10/0,4 kV Поточари 11 

 Мобилна трафостаница инсталирана у насељу Дубраве до поправке изгорјеле ТС 

 Вршена редовна и квалитетна испорука електричне енергије, 

 Вршено редовно одржавање електроенергетских објеката, контрола постојећих и 

прикључења нових потрошача, 

 Произведено је 1.937.635 m³  воде у Фабрици воде, а купцима фактурисано 786.826 м³ 

 Просјечно губици воде у водоводном систему остварени су у износу од 59,40 %, 

 Обезбијеђен континуитет рада Фабрике воде и постројења за производњу и дистрибуцију 

воде за пиће, 

 Санирано оштећење цјевовода на мосту преко Штрепачке ријеке 

 Изграђено 80 м водоводне мреже у улици Сабита Алаудина Ужичанина 

 Замијењено 42,5 m цјевовода од азбест цемента у улици Томе Максимовића 

 Редовно вршено одржавање канализационе мреже, 

 Прикупљено 16.000 t свих врста отпада, 

 Започела реализација одвоза комуналног отпада из Брчко дистрикта БиХ на регионалну 

депонију „Црни врх“ у Зворнику 

 На основу рјешења Инспектората вршено уклањање дивљих депонија на територији 

Брчко дистрикта БиХ, 

 Реализовано одржавање, чишћење и прање јавних површина и саобраћајница у складу 

са плановима инвеститора – Одјељења за јавне послове, 

 Уредно одржавана проходност путева и других јавних површина у зимском периоду у 

складу са захтјевима ЈП „Путеви Брчко“ 

 Највеће потешкоће у раду евидентиране су у процесу испоруке воде локалним 

водоводима којима предузеће управља, с обзиром на ограничене капацитете изворишта 

и дотрајалу мрежу, те је с порастом температуре долазило до повећане потрошње воде, 

која није била увијек довољна за основне потребе купаца, што желимо да, уз подршку 

ресорног одјељења, наставимо рјешавати у надолазећем периоду; 

 Када је ријеч о људским ресурсима, неопходно је попуњавање упражњених радних мјеста 

у складу са траженим знањима и компетенцијама, као и стварање бољих услова рада и 

за већ запослене и за будуће запосленике, с обзиром на евидентан одлив радника у свим 

браншама. 

 

 


