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  MJESEČNI BILTEN 

МЈЕСЕЧНИ БИЛТЕН  
 

USVOJENI ŠESTOMJESEČNI IZVJEŠTAJI O POSLOVANJU PREDUZEĆA I UO 
 

Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je 23. 

novembra 2022. godine na 32. redovnoj sjednici 

Izvještaj o poslovanju preduzeća za period januar 

– jun 2022. godine, kao i Finansijski izvještaj o 

radu preduzeća za isti, šestomjesečni period.  
 

Izvještaje je prethodno na 29. redovnoj sjednici 

održanoj 5. septembra 2022. godine usvojio i 

Upravni odbor JP „Komunalno Brčko“. 
 

Skupština je ujedno usvojila i izvještaje o radu 

Upravnog odbora preduzeća za prošlu 2021. 

godinu, kao i prvih šest mjeseci tekuće 2022. 

godine. 
 

Izvještaje je prezentovao predsjednik Upravnog 

odbora Davor Ninić.  

 

USVOJEN NOVI CJENOVNIK RJ 

ČISTOĆA  

Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH 

usvojili su na 33. redovnom zasijedanju 

održanom 30. novembra 2022. godine 

novi cjenovnik kojim se povećava cijena 

odvoza i deponovanja otpada.  
 

JP „Komunalno Brčko“ – RJ Čistoća 

vršila je uslugu prikupljanja, odvoza i 

deponovanja otpada prema cijenama 

usvojenim 2005. godine. S obzirom da se od tada do danas drastično povećala cijena koštanja realizacije ove 

usluge, preduzeće je bilo primorano 

da zatraži od osnivača minimalno 

povećanje cijene za ovu uslugu. Za 

pravna lica cijena se povećava za oko 

33%, a za fizička 44%. To znači da će 

domaćinstva umjesto dosadašnjih 

6,60 KM za neograničenu količinu 

kućnog smeća plaćati 9,50 KM.  
 

Novi cjenovnik, te razloge za 

povećanje cijena, za šta je neophodna 

saglasnost Skupštine Distrikta, 

poslanicima je izložio predsjednik 

Upravnog odbora preduzeća Davor 

Ninić.  
 

Osim predsjednika Upravnog odbora, 

poslanicima se obratio i direktor preduzeća Kemal Atić, koji je odgovarao na više pitanja poslanika.  



 

ИЗВЈЕШТАЈ РЕГУЛАТОРА НАКОН ОБАВЉЕНОГ НАДЗОРА  
 

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.  
 

Извјештај након обављеног регулаторног надзора о испуњавању обавеза, које предузеће има у складу са 

додијељеним лиценцама, достављен је у новембру 2022. године. У извјештају се, између осталог, наводи да 

је неопходно да ЈП „Комунално Брчко“ поштује одредбе Услова за кориштење лиценце за обављање 

дјелатности дистрибуције, као и трговине и снабдијевања електричном енергијом,  
 

ДЕРК посебно истиче „неопходност испуњавања обавеза које се односе на потпуно рачуноводствено 

раздвајање дјелатности дистрибуције и снабдијевања, као и свих других дјелатности које нису везане за 

електроенергетски сектор“.  
 

Државни регулатор указао је и на „неопходност регулисања међусобних власничко – правних односа 

између институција Брчко дистрикта БиХ и ЈП „Комунално Брчко“ у погледу имовине која је у функцији 

дистрибуције електричне енергије у Дистрикту“.  

 

ПРЕИСПИТИВАЊЕ СУК И СУО СИСТЕМА ОД СТРАНЕ РУКОВДСТВА  
 

У четвртак 10. новембра 2022. године реализован је 

редован годишњи састанак руководства на којем су 

преиспитивани Систем управљања квалитетом у складу 

са ISO 9001:2015 и Систем управљања заштитом 

животне средине у складу са ISO 14001:2015. 

Руководиоци Одјељења у оквиру Радне јединице 

Администрација, шефови, односно извршни 

руководиоци, радних јединица Чистоћа и 

Електродистрибуција, менаџер квалитета и асистент 

директора, презентовали су резултате пословних 

процеса у својим организационим јединицама, који се 

одвијају у складу са наведеним системима. На састанку 

је донесено неколико закључака, са циљем унапређења 

ова два система управљања, по којима предузеће 

послује од 2010. (СУК), односно од 2011. (СУО) године.  
 

МС ТИМ УСВОЈИО НОВО УПУТСТВО ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ  
 

Један од закључака на претходним аудитима и преиспитивању 

руковдства био је доношење упутства о поступању и активностима 

предузећа у вријеме зимског периода и у ситуацијама када је ЈП 

„Комунално Брчко“ једно од предузећа које учествује у зимском 

одржавању улица и путева на подручју Брчко дистрикта БиХ.  С тим у 

вези, радна група коју је формирао 

директор, израдила је у новембру 

приједлог Радног упутства за 

одржавање проходности путева у 

зимском периоду—зимска служба. 

Упутство је разматрао и МС тим, те 

усвојио уз неколико сугестија, 

прослиједивши директору на одобрење.   

АКТУЕЛНОСТИ  



AKTUELNOSTI 

KVAROVI NA TRANSPORTNOM GRADSKOM CJEVOVODU  
 

U neposrednoj blizini graničnog prelaza u centru Brčkog, u subotu 12. novembra desila se havarija na grad-

skom cjevovodu, te je veliki dio grada ostao bez snabdijevanja vodom. Naime, tokom ranih popodnevnih sati 

došlo je do puknuća cijevi, te je iz tog razloga obustavljen transport vode na relaciji Fabrika vode – grad. Zapo-

slenici RJ Vodovod i kanalizacija su u najkraćem roku izašli na teren i započeli sa otklanjanjem kvara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj kvar saniran je u večernjim časovima istog dana, a dio kupaca u gradskom području, na nižim kotama, i 

desno od vodotornja Vrankićka prema gradu, dobio je vodu tokom popodnevnih i večernjih sati. Međutim u 

popodnevnim satima, takođe 12. novembra, otkriven je još jedan kvar na mreži i to u neposrednoj blizini stadio-

na Jedinstvo i starih gradskih bazena. Otklanjanju tog kvara pristupilo se narednog dana, u nedjelju 13. novem-

bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ova lokacija je bila izuzetno nepristupačna i radovi na lociranju i otklanjanju kvara otežani, ali su zaposlenici 

Službe za održavanje vodovodne mreže uspjeli da saniraju i ovaj kvar do popodnevnih sati u nedjelju, nakon 

čega je voda puštena za sve kupce koji se snabdijevanju sa Fabrike vode. Vodosnabdijevanje je normalizovano 

u noći 13. na 14. novembar.  

 

MJERENJE ZADOVOLJSTVA KUPACA 
 

U skladu sa zahtjevima Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i 

politikom kvaliteta, JP „Komunalno Brčko“ je i ove godine provelo redovnu 

aktivnosti mjerenja zadovoljstva kupaca. Aktivnost provodi Služba za 

odnose s kupcima. Kupci su popunjavanjem anketnih listića imali priliku 

da 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“. U anketi, koja je bila na 

dobrovoljnoj bazi, učestvovala su 273 kupca (domaćinstva i pravna lica), a ocjena zadovoljstva kupaca 

uslugama i radom preduzeća je 4,15.   



 

СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 
 

Рад Зимске службе званично је почео 1. новембра и трајаће до 31. марта наредне године. 
 

На залихама је ускладиштено 200 тона индустријске соли као и 760 тона другог посипног материјала, а у 

току је набавка нових количина, што би требало бити довољно за квалитетно обављање послова чишћења и 

одржавања саобраћајница и тротоара у зимским условима. 
 

Од механизације на располагању је шест комплета за одржавање саобраћајница, те шест комплета за 

одржавање тротоара, односно четири велика камиона и два трактора за саобраћајнице, те два мала 

трактора, три бацача снијега и фреза за чишћење снијега са тротоара, са свим потребним прикључцима. 
 

ЈП „Комунално Брчко“, у складу са одредбама из уговора са инвеститором ЈП „Путеви Брчко“, има обавезу 

чишћења градског подручја Дистрикта у оквиру табли насељеног мјеста Брчко, што подразумијева градске 

и приградске мјесне заједнице.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗНИЦИ ПРЕД ВРАТИМА – УКРАШАВАЊЕ ГРАДА  
 

Постављањем декоративне расвјете у центру Брчког почело је украшавање града, чиме градска управа 

показује намјеру да у данима празника наш град учинимо што љепшим и свечанијим свима који живе на 

овом подручју и који долазе у посјету дистрикту. 
 

Као и претходних година, запосленици ЈП „Комунално Брчко“ у задњој седмици новембра, почињу са 

постављањем декоративне расвјете, те других украса. У центру града је постављена и украшена јелка, а 

испред градске вијећнице и поште постављени су препознатљиви украси, који ће нашим суграђанима 

послужити за стварање незаборавних фотографија. 
 

Украшавањем града биће употпуњена манифестација „Чари зиме“ која почиње 3. децембра 2022. године. 

ЈКП У ЗАЈЕДНИЦИ 


