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Postignut dogovor o snabdijevanju Distrikta  

električnom energijom za 2023. godinu  
 

U drugoj polovini decembra intenzivirani su pregovori o snabdijevanju električnom energijom Brčko distrikta BiH 

za 2023. godinu sa snabdjevačem MH „Elektroprivreda“ RS. Posrednik u pregovorima bilo je Ministarstvo 

energije i rudarstva RS, a u pregovore su se uključili i gradonačelnik i Odjeljenje za komunalne poslove Vlade 

Distrikta.  
 

Na sastanku koji je 13. decembra 2022. godine održan u prostorijama Ministarstva energije i rudarstva RS,  

prisustvovali su, u ime domaćina, ministar Petar Đokić i Luka Petrović generalni direktor Elektroprivrede RS, 

dok je delegaciju Brčko distrikta BiH predvodio Esed Kadrić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH, a činili su je još: 

Majazudin Vehabović šef Odjeljenja za komunalne poslove, Kemal Atić direktor JP „Komunalno Brčko“ i Armin 

Drapić šef RJ Elektrodistribucija. 
 

Nakon sastanka u Banjaluci, održana je i vanredna sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH, kojoj je prisustvovao 

generalni direktor „Elektroprivrede“ RS Luka Petrović. On je rekao da će cijena isporuke električne energije 

Distriktu biti za 16 evra viša u odnosu na dosadašnju  i iznosiće  65 evra za 1.000 kilovat sati električne 

energije. Skupština je primila k znanju Informaciju o postupku ugovaranja električne energije za potrebe Brčko 

distrikta BiH u 2023. godini, uz zaključak da Javno preduzeće „Komunalno Brčko“ nastavi pregovore s 

Elektroprivredom Republike Srpske, koja se i jedina ponudila da nastavi da Distrikt snadbijeva električnom 

energijom po uvećanoj cijeni, ali, kako je istaknuto, manjoj od tržišne. U odnosu na 2022. godinu, cijena 

nabavke električne energije našem preduzeću uvećana je za 37,42% za narednu godinu. O izmjenama cijena 

za kupce, biće riječi početkom 2023. godine, s obzirom da je preduzeće krajem ove godine DERK-u podnijelo 

zahtjev za pokretanje novog tarifnog postupka. 

 

 

 

 

 



 

У ПРИМЈЕНИ НОВИ ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА 

ОДВОЗА СМЕЋА 
 

Обавијестили смо све кориснике наших услуга да је од 1. 

децембра 2022. године ступио на снагу нови цјеновник 

услуга одвоза смећа у Брчко дистрикту БиХ. Наиме, 

одлуком Управног одбора ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. од 

19. маја 2022 године, утврђен је нови цјеновник услуга 

одвоза смећа у Брчко дистрикту БиХ, на који је, у складу 

са позитивним законским прописима, на 33. сједници 

одржаној 30. новембра 2022. године, своју сагласност 

дала Скупштина Брчко дистрикта БиХ. Нови цјеновник је 

доступан на нашој web страници у менију Цјеновник. 
 

ПРЕДУЗЕЋЕ РЕСЕРТИФИКОВАНО ЗА СИСТЕМ 

КВАЛИТЕТА  (ISO 9001:2015) 

Институт за сертификацију система из Сарајева наш је 

нови партнер у области сертификације система 

управљања. Наиме, ова домаћа сертификацијска кућа 

изабрана је као најбољи понуђач за ресертификацију 

Система управљања квалитетом, за који је сертификат 

истицао 20. децембра 2022. године. Након 

дводневног аудита, проведеном у свим 

организационим јединицама предузећа, екстерни 

аудитори су изразили задовољство виђеним—односно 

имплементацијом и примјеном захтјева Система 

квалитета у складу са Међународним стандардном 

9001:2015. Дата је једна препорука за побољшање 

функционисања система, те више похвала. С обзиром 

да је аудит оцијењен позитивно, предузеће посједује 

сертификат за квалитет у наредне три године. Систем 

квалитета уведен је у пословање 2010. године.  

 

ОДРЖАНА 70. СЈЕДНИЦА МС ТИМА 
 

Чланови МС тима одржали су 28. децембра 2022. године (на 15. годишњицу оснивања предузећа) 70. 

редовну сједницу. На сједници је једногласно усвојен дневни ред од шест тачака, а кроз тачке 

разматран је Мјесечни извјештај о контроли 

мјера заштите на раду за октобар 2022. године. 

У складу са тим, донесене су двије одлуке—једна 

о провођењу корективне, друга о провођењу 

превентивне акције. Прва се односи на 

обезбјеђење нормалног функционисања 

Фабрике воде кроз несметано организовање 

смјена, а друга на организовање обуке из 

пружања прве помоћи. Анализирана су и 

четири записника о инцидентним ситуацијама у 

којима су наступиле повреде, односно смрт 

радника. Анализиран је и извјештај о 

проведеној корективној акцији, односно 

организацији санитарних прегледа за 

запосленике у Фабрици воде.  

АКТУЕЛНОСТИ  

Upravni odbor usvojio je Plan poslovanja i Finansijski plan 

poslovanja preduzeća za 2023. godinu i uputio ih na 

odobrenje Skupštini Brčko distrikta BiH.  



AKTUELNOSTI 

OŠTEĆENO VIŠE KONTEJNERA ZA ODLAGANJE OTPADA 

 

Zaposlenici Službe za upravljanje otpadom Radne jedinice Čistoća 

uočili su sredinom decembra da je došlo do oštećenja više malih 

kontejnera za odlaganje otpada, zapremine 1,1 metar kubni, u užem 

gradskom području. Naime, sa četiri kontejnera otuđen je po jedan 

točkić, a sa jednog sva četiri. Apelovali smo na nesavjesne građane da 

ne oštećuju imovinu, koju koriste svi građani Brčko distrikta BiH, te sa-

nirali oštećenja.  
 

POBOLJŠAN VOZNI PARK 

 

Za potrebe rada i kvalitetnog obavljanja posla, tokom novembra i decem-

bra 2022. godine, za Radnu jedinicu “Vodovod 

i kanalizacija” nabavljena su dva vozila  - teret-

ni kombi i manji kamion sa prikolicom, zatim, 

za potrebe Službe za održavanje caddy, za po-

trebe RJ Elektrodistribucija mini—bager, za od-

ržavanje puteva u zimskom periodu dva 

posipača soli, a početkom naredne godine 

biće isporučen još jedan teretni kombi. 
 

Vozila su obilježena prepoznatljivim natpisima 

i bojama JKP. 
 

Planom poslovanja za 2023. godinu, koji je 

proslijeđen Skupštini Distrikta na razmatranje 

i usvajanje, predviđena je nabavka još novih vozila—za održavanje kanalizacione mreže, cisterne, rovo-

kopača, kamiona sa kranom, zatim auto-smećara, auto-podizača i traktora, kao i kamiona sa dizali-

com.  


