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  MJESEČNI BILTEN 

МЈЕСЕЧНИ БИЛТЕН  

 

SUPERVIZOR ZA BRČKO DISTRIKT BiH U POSJETI JP „KOMUNALNO BRČKO“ 

 

Prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH i supervizor za Brčko distrikt BiH Jonathan Mennuti, posjetio je 25. 

oktobra 2022. godine naše preduzeće. U razgovoru sa direktorom preduzeća Kemalom Atićem, osim ostalih 

tema, najviše pažnje su posvetili uloženim naporima za kontinuirano snabdijevanje Brčko distrikta BiH 

električnom energijom u budućem periodu.  

 

Direktor Atić  upoznao je supervizora o detaljima sastanaka ranije održanog sa ministrom za energetiku i 

rudarstvo u Vladi Republike Srpske Petrom Đokićem, te nastojanjima da se građanima Brčko distrikta BiH 

obezbjedi snabdijevanje električnom energijom pod što povoljnijim uslovima.  

 

Supervizor je pohvalio napore koje ulaže 

rukovodstvo preduzeća, te naglasio svoju 

maksimalnu podršku u realizaciji ovog vrlo 

značajnog posla, kao i cjelokupnom 

funkcionisanju JP „Komunalno Brčko“.  

 

Takođe, bilo je razgovora i o saradnji sa 

institucijama distrikta, kao i realizaciji 

infrastrukturnih projekata iz nadležnosti JP 

„Komunalno Brčko“. 

 



 

НАСТАВЉЕНИ ПРЕГОВОРИ ЗА СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ  

 

У четвртак, 20.10.2022. године, у Бања Луци, у просторијама Министарства енергетике и рударства,  

одржан је састанак о снабдијевању Брчко дистрикта БиХ електричном енергијом за 2023. годину. 
 

Састанку су присуствовали Петар Ђокић, министар 

енергетике и рударства у Влади Републике Српске, са 

једне стране и Кемал Атић, директор ЈП „Комунално 

Брчко“, Драган Јелисић, замјеник директора и Армин 

Драпић, шеф РЈ Електродистрибуција, са друге стране. 
 

Састанак је наставак преговора и активности које води 

управа нашег предузећа, у настојању да грађанима 

Брчко дистрикта БиХ обезбједи континуирано, квалитетно 

и повољно снабдијевање електричном енергијом. 

ДЕРК ОБАВИО РЕГУЛАТОРНИ 

НАДЗОР У ЈП „КОМУНАЛНО 

БРЧКО“ 

Тим Државне регулаторне комисије за 

електричну енергију (ДЕРК) од 10. до 12. 

октобра провео је редован годишњи 

регулаторни надзор вршења 

електродистрибутивне дјелатности у нашем 

предузећу. Ријеч је о редовном надзору 

државног регулатора над пословањем 

предузећа које се односи на дјелатности 

дистрибуције, снабдијевања и трговине 

електричном енергијом, за које је предузеће лиценцирано.  

Предмет надзора Државне регулаторне комисије за електричну 

енергију били су редовност достављања извјештаја, поштовање 

услова за коришћење лиценци (за снабдијевање, дистрибуцију и 

трговину), финансијски показатељи и примјена одлуке о тарифним 

ставовима за купце који се снабдијевају у оквиру универзалне услуге 

(домаћинства и остала потрошња), затим увид у примјену тарифа за 

купце који се снабдијевају на тржишту, увид у пословне активности 

из области које се не односе на дистрибуцију и снабдјевање 

електричном енергијом, провођење активности у поступку 

раздвајања дјелатности, власништва над средствима за обављање 

дјелатности, квалитет снабдјевања електричном енергијом, 

енергетски показатељи, те план набавке електричне енергије за 

наредни период.  

Непосредно прије регулаторног надзора, Јавном предузећу 

„Комунално Брчко“ продужена је Лиценца за обављање дјелатности 

трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији 

Брчко дистрикта БиХ за период 1.11.2022. – 31.10.2027. годину. 

АКТУЕЛНОСТИ  



 

JESENJE UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA  

 

Po nalogu Odjeljenja za javne poslove – Pododjeljenja za puteve i parkove Vlade Brčko distikta BiH, zaposlenici 

RJ Čistoća tokom oktobra radili su na sadnji novih sadnica i popunjavanju cvjetnih gredica i aleja koje su stra-

dale tokom vrelih ljetnih dana. Posađeno je više od 4.000 sadnica dvogodišnjeg zimskog cvijeća na Trgu mladih 

i drugim predviđenim lokacijama, a uređenje Bulevara nastavljeno je sađenjem novih ružičnjaka i perunika u 

kombinaciji sa lavandom. 
 

„Ove godine radovi na zasadu sadnica otpočeli su sa ranom proljetnom sezonom, najprije sađenjem sezonskog 

jednogodišnjeg cvijeća, ruža, trajnica, topijarnih kultivara kojima smo ukrašavali žardinjere u užim gradskim 

dijelovima. Posađene su i znatne količine listopadnog drveća od kojih izdvajamo platan, lipu, kuglasti bagrem, 

javor, likvidambar, ukrasnu drvorednu krušku, kao i manje količine četinarskih vrsta kedrova i srebrne smrče,“ 

izjavio je Ešef Pamukčić, šef Pododjeljenja za puteve i parkove, koji vrši nadzor nad urađenim poslovima od-

ržavanja javnih zelenih površina. 

 

PRIKUPLJANJE LIŠĆA  

 

Prikupljanje opalog lišća, s početkom jeseni, je jedan od redovnih zadataka RJ Čistoća. Jesen sa sobom donosi 

nove vremenske uslove - mokro, hladno i vlažno vrijeme, koje u kombinaciji sa opalim lišćem na površinama 

kojima se kreću pješaci, donosi i veliku opasnost od okliznuća i doživljavanja povreda. 
 

Opalo lišće se ne smije ostavljati na travnjacima jer sprečava da travnjaci u jesen i zimu dobiju dovoljno 

svjetlosti i zraka. Ispod pokrova od lišća često se skuplja vlaga, što podstiče truljenje. Rezultat su ogoljena 

mjesta na travnjaku ili povećano stvaranje mahovine. 
 

Stoga su zaposlenici Službe za javnu higijenu tokom oktobra radili na prikupljanju i odvozu lišća sa javnih 

površina.  

AKTUELNOSTI U RJ ČISTOĆA  


