
 

 
  

АД „КОМУНАЛАЦ“ 
БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7 

Тел. :   055/210-147; Факс : 055/206-601 

е-mail:  info@komunalacbn.com  

Матични број  : 1028421  
   

ЈИБ  : 4400305650008 

ПИБ  : 400305650008 
Жиро рачуни : 554-001-00000055-13 

  555-001-00000700-03 

   

 

Служба комуналних услуга:       

055/241-480 

Служба пијачних услуга:               

055/204-821 

Служба одржавања градског зеленила:  

055/206-034 

www.komunalacbn.com 

Број : 2203/2021 

Датум : 19.03.2021. године 

 

ПРЕДМЕТ: Jавни позив за пријаву предузетника, правних лица и физичких лица за 

додјелу посуда за примарну селекцију амбалажног отпада 
 

У име АД ,,Комуналац“ Бијељина позивам Вас да доставите захтјев за додјелу посуда за 

примирану селекцију амбалажног отпада. Све информације у вези са овим поступком можете 

добити од лица које је овлаштено да води комуникацију у име Друштва са понуђачима: 

Контакт особа: Милан Маливојевић 

Телефон: 055/210-147 

Факс: 055/206-601 

e-mail: ambalaza@komunalacbn.com 

Интернет страна: www.komunalacbn.com 

1. Овим позивом се позивају сви заинтересовани кандидати за примарно одвајање амбалажног 

и другог рециклажног отпада да доставе захтјев за додјелу на кориштење посуда за одвајање 

амбалажног отпада (образац у прилогу овог позива).  

2. Посуде за амбалажни отпад које ће се додјељивати су: 

1) посуде (канте) за амбалажни отпад запремине 120l (162 комада). 

3. За дојелу посуда су прихватљиви сви кандидати – физичка лица, правна лица и предузетници 

који се налазе на територији Града Бијељина, а који су вољни одвајати амбалажни отпад, чије 

ће прикупљање и одвожење вршити АД „Комуналац“ Бијељина. 

4. Посуде ће се додјелити у количинама и запремини који су у складу са захтјевом кандидата, 

могућностима Друштва и реалним потребама за посудама.  

5. Кандидати ће посуде добити на кориштење на период до којег су вољни вршити раздвајање 

отпада, а међусобна права и обавезе ће бити дефинисани споразумом који ће потписати обjе 

стране. 

6. Минималан период на који се може потписати споразум је 6 мјесеци. 

7. Амбалажни отпад подразумјева: стаклене флаше, ПЕТ амбалажа, папир, картон, најлон 

(транспарентни и нетранспарентни), алиминијумске лименке и други амбалажни отпад.  

8. Позив за доставу захтјева је отворен  у периоду од 19.03.2021. године до  31.12.2021. године, 

или до додјеле свих предметних посуда.  

9. Начин достављања захтјева : 

- путем поште, адресa: Милоша Црњанског 7, 76300  Бијељина, АД „Комуналац“ Бијељина; 

- путем факса, на број: +38755/206-601; 

- путем електронске поште, на адресу: ambalaza@komunalacbn.com, 

- на интернет страници понуђача. 

-  
                                                                                 В.д. директора Друштва 

 

                                                                               ___________________ 

     м.п.               Дико Цвијетиновић 

Достаљено:               

- заинтересованим лицима путем интернет странице Друштва, 

- у прилогу документације Пројекта,           

- архиви Друштва. 
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ПРИЛОГ 2 

 
  

ЗАХТЈЕВ ЗА ЗА ДОДЈЕЛУ НА КОРИШТЕЊЕ ПОСУДА ЗА ОДВАЈАЊЕ 

АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ 

 

Брoj Захтјева: ________________ 

Дaтум: ___.____.2021. године 

 

 АД „Комуналац“ Бијељина 

 Улица Милоша Црњанског 7 

 Бијељина 

 

 

Кандидат (сва поља у табели обавезно попунити, осим ПДВ броја, ако није обвезник): 

Нaзив и сjeдиштe   

Aдрeсa   

ИДБ/JИБ  

Брoj жирo рaчунa  

ПДВ број (ако је обвезник)  

Aдрeсa зa дoстaву пoштe  

Електронска пошта (e-mail)  

Кoнтaкт oсoбa  

Брoj тeлeфoнa  

Основна дјелатност:  

 

Овим Захтјевом за додјелу посуда горенаведени кандидат захтјева од АД „Комуналац“ 

Бијељина да се на кориштење додијеле сљедеће посуде за примарно раздвајање амбалажног 

отпада и то: 

____________________________________на адреси:_________________________________ 
 (посуда из позива)          

____________________________________на адреси:_________________________________ 
 (посуда из позива)          

____________________________________на адреси:_________________________________ 
  (посуда из позива) 

____________________________________на адреси:_________________________________ 
  (посуда из позива) 
 

Споразум о кориштењу посуда ће се склопити на период од________ мјесеци. 

 

Потпис овлаштеног лица: ______________________________ 

 

 

Мјесто и датум:  Бијељина, ___.____.2021. године 

 

 

Печат предузећа: 

  

 

 



ПРИЛОГ 2 

 
  

ЗАХТЈЕВ ЗА ЗА ДОДЈЕЛУ НА КОРИШТЕЊЕ ПОСУДА ЗА ОДВАЈАЊЕ 

АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 

 

Брoj Захтјева: ________________ 

Дaтум: ___.____.2021. године 

 

 АД „Комуналац“ Бијељина 

 Улица Милоша Црњанског 7 

 Бијељина 

 

 

Кандидат (сва поља у табели обавезно попунити, осим ПДВ броја, ако није обвезник): 

Име и презиме   

Aдрeсa   

Број личне карте  

Шифра корисника:  

Електронска пошта (e-mail)  

Брoj тeлeфoнa  

 

 

Овим Захтјевом за додјелу посуда горенаведени кандидат захтјева од АД „Комуналац“ 

Бијељина да се на кориштење додијеле сљедеће посуде за примарно раздвајање амбалажног 

отпада и то: 

 

____________________________________на адреси:_________________________________ 
 (посуда из позива)          
 

____________________________________на адреси:_________________________________ 
 (посуда из позива)          
 

 

 

 

Споразум о кориштењу посуда ће се склопити на период од________ мјесеци. 

 

 

 

 

Мјесто и датум:  Бијељина, ____.____.2021. године 

 

 

  

 


