
                            
         REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

        OPĆINA NOVA KAPELA 

          OPĆINSKI NAČELNIK 

 
KLASA: 351-01/21-01/02 

URBROJ:2178/20-01-21-2 

Nova Kapela, 03.02.2020.godine 

 
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 

94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 47. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 4/14, „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18, 32/18, 2/20), a u skladu s Planom 
gospodarenja otpadom na području općine Nova Kapela za razdoblje od 2017.-2022. godine, Općinski 

načelnik podnosi Općinskom vijeću: 

 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela 

za 2020. godinu 

 

 

1. UVOD 

 

Prostorna i geografska obilježja 

Općina Nova Kapela smještena je u istočnom dijelu Republike Hrvatske, u središnjem dijelu Brodsko-

posavske županije. Općina Nova Kapela na zapadnoj strani graniči s općinama Davor i Staro Petrovo Selo, na 

južnoj s Bosnom i Hercegovinom-rijeka Sava, na sjevernoj s gradom Požegom, te na istočnoj s općinom 
Oriovac i gradom Pleternica.  

Površina općine iznosi 129,08 km2, što čini 6,36 % površine Brodsko-posavske županije. 

Općina Nova Kapela ustrojena je sa sjedištem u naselju Nova Kapela, a obuhvaća još 11 naselja: Batrina, Bili 
Brig, Donji Lipovac, Dragovci, Gornji Lipovac, Magić Mala, Pavlovci, Seoce, Siče, Srednji Lipovac i Stara 

Kapela. 

 

Stanovništvo 

Demografski podaci temelje se na podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine. Općina Nova Kapela broji 

4.227 stanovnika, od čega 2.056 muškaraca i 2.171 ženu. Prosječna starost stanovništva iznosi 42,6 godine. 

Gustoća naseljenosti iznosi 32,75 stanovnika na km2. 
 

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela donijelo je Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022. 

godine na 4. sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine, te je Odluka o usvajanju objavljena u „Službenim 
novinama Općine Nova Kapela“ br. 25/17 od 20.12.2017. godine. 

 

 

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 

 

Općina Nova Kapela u 2020. godini osigurala je: 

- javnu uslugu prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. 
- odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. 

- učinila radnje sprječavanja odbacivanje otpada na način suprotan Zakonu, te uklanjanje odbačenog otpada. 

 

 

 

 



Mjere za uključivanje svih domaćinstava u sustav organiziranog odvoza komunalnog otpada 

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanje čistoće u dijelu 
koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u općini Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 24/04). 

Sukladno navedenoj Odluci Općina je inzistirala kod koncesionara da svakom kućanstvo dodjeli spremnik i o 

svemu podnese pisani izvještaj. 

 

Socijalna komponenta 

Koncesijskim ugovorom regulirana je socijalna komponenta na način da staračka i samačka domaćinstva 
plaćaju uslugu 20,00 kn + PDV.  

 

 

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE NOVA KAPELA 

 

I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela usvojen 19. kolovoza 2015. godine  

(„Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 05/15 i „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 16/06);  
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nova Kapela usvojen 26.04.2018. godine („Službene 

novine Općine Nova Kapela“ br. 3/18). 

 
Postupanje s otpadom 

Prostornim planom Brodsko-posavske županije definirana je lokacija Centra za gospodarenje otpadom na 

lokaciji „Šagulje“ u gradu Nova Gradiška.   
Predviđene se minimalno 3 ili 4 pretovarne stanice  prema gravitacionom području. 

Reciklažna dvorišta,  građevine namijenjene razvrstavanju i privremenom skladištenju otpada moguće 

je izgraditi  unutar građevinskih područja gospodarsko proizvodne namjene.  
Po potrebi u više naselja ili samo u središtu općine formiralo bi se unutar granica građevinskog područja 

reciklažno dvorište, iz kojeg bi se prikupljeni otpad slao na jedno od  lokacija pretovarnih stanica. U cilju 

ostvarenja ovakvoga odlagališta potrebno je da nadležno komunalno poduzeće, koje zbrinjava otpad, pripremi 
odgovarajući sustav sakupljanja otpada. 

Pretovarna stanica je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada  namijenjenog 

transportu prema centru za gospodarenje otpadom. Pretovarnu stanicu moguće je izgraditi u izdvojenim 

građevinskim područjima gospodarske namjene (I), uz prethodnu analizu transportnih putova, opravdanost 
izgradnje i definiranje iste odlukom županijske skupštine. 

 

 

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE NOVA KAPELA 

 

„Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022. godine“ donijelo je Općinsko vijeće na 4. sjednici 

održanoj 19. prosinca 2017. godine, te je Odluka o usvajanju objavljena u „Službenim novinama Općine Nova 
Kapela“ br. 25/17, od 20.12.2017. godine. Izrađivač Plana je EKO SAVJETNIK d.o.o. Slavovnski Brod.  

„Plan gospodarenja otpadom za radoblje od 2017.-2022. godine“ prije nego je donesen, dostavljen je Brodsko-

posavskoj županiji, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša na prethodnu suglasnost, a 
suglasnost je dana 7. prosinca 2017. godine. 

 

„Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022. godine“ za Općinu Nova Kapela temelji se na 
ciljevima Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.godine (N.N. br. 3/17), te 

članka 17. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (N.N. br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) kojim su 

preneseni zahtjevi članka 28. Okvirne direktive o otpadu. 

 

Programska polazišta i ciljevi 

Sprječavanje nastanka otpada, povećanje iskorištenja korisnih sirovina, unapređenje sustava gospodarenja 

posebnim kategorijama otpada, smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže u neusklađena odlagališta, 
smanjenje količine biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, unapređenje 

sustava gospodarenja opasnim otpadom. 

 

 



5.    ANALIZA, OCJENA  STANJA I POTREBA  U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU  

OPĆINE NOVA KAPELA, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA  

 

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na svojoj 5. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donijelo je 

Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području općine Nova Kapela („Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18). 
 

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na svojoj 18. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je 

Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Nova Kapela, kojom se obavljanje  navedene javne usluge dodijelilo 

tvrtci „Komunalac Davor“ d.o.o. OIB: 65665226983, sa sjedištem u Davoru, Ivana Gundulića 35, do 

31.12.2020. godine. 
 

Općinski načelnik Općine Nova Kapela dana 19.12.2019. godine dao je tvrtci „Komunalac Davor“ d.o.o. 

suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području općine Nova Kapela za 2020. godinu: Domaćinstva (120 l) 36,00 kn, Staračka i samačka 
domaćinstva (120 l) 20,00 kn, Industrijsko poslovni prostori (120 l) 36,00 kn, Industrijsko poslovni prostori 

(1100 l) 340,00 kn (navedene cijene su bez PDV-a). 

 

Komunalni otpad 

Usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada osigurana je za svih 12 naselja na području 

općine: Bili Brig, Nova Kapela, Batrina, Dragovci, Stara Kapela, Donji Lipovac, Srednji Lipovac, Gornji 
Lipovac, Pavlovci, Seoce, Siče, Magić Mala. 

Obuhvaćeno je 100 % stanovništva i sva kućanstva. (Prema popisu iz 2011. godine na području općine živi 

4.202 stanovnika u 1.436 domaćinstva) te  svi gospodarski i poslovni subjekti (Registrirana je 41 fizička osoba 

-obrta i  25 pravnih osoba)  te sve ustanove i institucije: Osnovna škola sa područnim škola, Dječji vrtić, Župa 
BDM Nova Kapela, Domovi  za starije i nemoćne u Novoj Kapeli, Batrini, Magić Maloj, Lokalna i mjesna  

samouprava, Fina, Pošta, javni prostori i dr.  

 
Komunalni otpad odvozi se jedan (1) puta tjedno prema unaprijed utvrđenom rasporedu. 

Također se odvoze jedan puta tjedno veliki kontejneri ( 1100 l ) sa groblja i javnih površina.  

 

Na području općine u domaćinstvima zaduženo je 973 spremnika (kanti) za odlaganje otpada pojedinačne 
zapremine od 120 l. Za pravne osobe i obrte zaduženo je ukupno 5 spremnika 1100 l. 

Na mjesnim grobljima i javnim zgradama (društveni domovi) postavljeno je 19 kontejnera od 1100 l. 

Za dodatni komunalni otpad moguće je koristiti plastične vrečice s logom „Komunalac“ Davor. Vrečice se 
mogu nabaviti u tvrtki u Davoru kao i kod vozača kamiona na dan odvoza.  

 

Papir i plastika 
Za odvoz papira i plastike podijeljene su vreće od 120 l. Odvoz papira i plastike organiziran je jedan puta 

mjesečno. Raspored skupljanja i odvoza komunalnog otpada objavljen je na „Službenim stranicama Općine 

Nova Kapela“. 

 

Zeleni otoci 

U 12 naselja općine Nova Kapela postavljeni su zeleni otoci. Svaki zeleni otok ima 3 kontejnera (1100 l) te je 

na istima omogućeno odvojeno prikupljanje papira, plastike i stakla. Naselja u kojima su postavljeni zeleni 
otoci su Nova Kapela, Batrina, Dragovci, Bili Brig, Magić Mala, Siče, Donji Lipovac, Srednji Lipovac, Gornji 

Lipovac, Pavlovci i Stara Kapela. 

Korisni otpad koji se prikuplja predan je akreditiranom uporabitelju. 
 

Krupni otpad 

Sustav skupljanja krupnog (glomaznog) otpada uređen je na način da se uz najavu odvozi prvi četvrtak u 3. 

mjesecu i u 10. mjesecu tekuće godine. 

 

Građevinski otpad 

Odlaganje građevinskog otpada u Općini Nova Kapela nije rješeno budući da nije izgrađeno reciklažno 
dvorište građevinskog otpada niti je uspostavljeno odlagalište građevinskog otpada. 



Otpad koji sadrži azbest 

Sukladno odredbama članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (N.N. br. 
69/16) Općina Nova Kapela uputila je javni poziv vlasnicima/korisnicima građevina na kojima se nalazi 

ugrađeni azbest kao građevni materijal da dostave podatke o lokacijama tih građevina, kao podatke o procjeni 

količine, vrste i stanje materijala za koje je izvjesno da će postati azbestni otpad. 

 

Izgradnja reciklažnog dvorišta 

Prema čl. 35 Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje 
jednog reciklažnog dvorišta. 

Sukladno tome i novom  „Planu gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022. godine“ Općina Nova 

Kapela ima u obvezi i planu izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta. 
 

U 2020. godini izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta koje će se nalaziti na 

lokaciji Nova Kapela, Baruna Trenka 20, k.o. Nova Kapela, k.č.br.1227. Općina Nova Kapela je 17.04.2019. 

godine donijela odluku o kupnji nekretnina, koje su prema Prostornom planu uređenja Općine Nova Kapela 
označene kao gospodarska namjena, te je nakon izrade projektne dokumentacije pristupila ishodovanju 

građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta i pristupne ceste. 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



6.    PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 

SKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE 

OSTVARENJU CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA KAPELA 

 
Tvrtka ili naziv Područje s kojeg 

je otpad skupljne  

Broj 

stanovnika 

obuhvaćen 

skupljanjem 

Ključni 

broj 

otpada 

Naziv otpada  Ukupno sakupljeno 

(preuzeto u tekućoj 

godini) u tonama 

Komunalac 
Davor d.o.o. 

Općina Nova 
Kapela 

4202 20 03 01 Mješani 
komunalni otpad 

437,73 

    biorazgradivi 284,52 

   20 01 01 Papir i karton 4,94 

   20 01 02 Staklo 0 

   20 01 39 plastika 15,24 

   20 03 07 glomazni otpad 0 

 

 

7.    PODACI O POSTOJEĆIM I PANIRANIM GRAĐEVINAMA  I UREĐAJIMA ZA 

GOSPODARENJE OTPADOM, TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I 

LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM 

 

Odlagalište otpada 

Na području općine Nova Kapela ne postoji odlagalište otpada. Sav komunalni otpad odvozi se na odlagalište 

otpada Davor-Baćanska u općini Davor.  
 

Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju 

Općina Nova Kapela uspostavila je sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisnom odbacivanju otpada na 

području općine, te omogućila prijaviteljima dostupan obrazac na Internet stranici Općine. 
Svatko tko uoči nepropisno odlaganje otpada može isto prijaviti komunalnom redaru telefonom, na web 

stranici Općine Nova Kapela predloženim obrascem ili osobno doći kod komunalnog redara. 

 
Komunalni redar Općine Nova Kapela u 2020. godini nije izdao rješenje kojim se nalaže uklanjanje 

odbačenog otpada, sukladno ovlastima iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 

94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i Odluke o komunalnom redu („Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 2/20). 
Sukladno odredbama Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Nova Kapela („Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 

28/18) tijekom 2020 godine obavljen je redovan godišnji nadzor na području općine Nova Kapela radi 

utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno na lokacijama na kojima je u prethodne dvije godine 
evidentirano postojanje odbačenog otpada. Prilikom nadzora na navedenim lokacijama nije pronađen otpad. 

 

Općina Nova Kapela i Brodsko-posavska županija potpisale su „Sporazum o uspostavi cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom na području Brodsko-posavske županije“ KLASA: 351-01/11-01/9; URBROJ: 2178/1-

03-11-3 od 08.06.2011.godine. Navedenim Sporazumom potpisnici su se obvezali uspostaviti sustav koji 

obuhvaća izgradnju, organizaciju rada i korištenje Centra za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske 
županije na lokaciji „Šagulje“ kod Nove Gradiške. 

 

 

8.   MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRIJEČAVANJA 

NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE 

PRIKUPLJANJA OTPADA 

 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na svojoj 5. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donijelo je 

Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 

na području općine Nova Kapela („Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18), te je Odluka dostavljena 

Ministarstvu. 
Općina Nova Kapela nastoji putem svojih internet stranica i oglasnih ploča informirati stanovništvo o važnosti 

zbrinjavanja otpada i ne odlaganju otpada na nepredviđenim mjestima. 



9.   OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 

KATEGORIJAMA OTPADA 

 

Novim Plan gospodarenja otpadom za radoblje od 2017.-2022. godine Općina Nova Kapela predvidjela je 

provedbu niz  mjera, smjernica i aktivnosti (ulaganja) kojima će se osigurati uspostava cjelovitog i učinkovitog 

sustava  gospodarenja otpadom, uz istovremenu intergraciju već postojećih sustava i građevina gospodarenja 
otpadom, predviđenim i izgrađenim u okviru prethodnog razdoblja. 

 

Opasni otpad i posebne kategorije otpadom 
Unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom provest će se izgradnjom reciklažnog dvorišta. Svi 

mještani će u isto moći dovesti problematičan otpad (kante od boje, ulja, zaštitnih sredstava...) sa popisa 

problematičnog otpada koji se može predati u reciklažno dvorište. Predaja opasnog/problematičnog otpada za 
mještane je besplatna. U reciklažna dvorišta problematični otpad mogu predati i pravne osobe sa područja 

Općine, ali uz naplatu. Prilikom dovoza problematičnog otpada od strane mještana, osoba koja upravlja 

reciklažnim dvorištem dužna je identificirati osobu kako bi se utvrdilo je li sa područja Općine. 

 

10. MJERE PRIKUPLJANJA MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADDA I BIORAZGRADIVOG 

KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAŠPIRA, 

METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG ) KOMUNALNOG OTPADA 
 

U predstojećem planskom razdoblju treba nastaviti sa aktivnostima na unaprjeđenju već postojećeg sustava 

odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, prvenstveno kroz razvoj infrastrukture i nabavu opreme, te 
edukaciju i informiranje dionika sustava te revizijom tarifnog sustava na način da se usluga skupljanja i 

zbrinjavanja naplaćuje po količini proizvedenog otpada. 

Unaprjeđenje sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada provest će se poboljšanjem kvalitete 

primarne selekcije otpada putem spremnika na „kućnom pragu“, povećanjem broja spremnika na javnoj 
površini (zeleni otoci) i njihovom odgovarajućom prostornom distribucijom i izgradnjom reciklažnog dvorišta. 

 

Općina Nova Kapela je 07.05.2018. godine sklopila Ugovor br. 2018/001231 o nabavi spremnika za odvojeno 
prikupljanje otpada sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sukladno odlukama Ministarstva 

zaštite okoliša i energetike opseg planiranog Projekta i prijava Fonda na poziv MZOE, više nije predviđao 

nabavu vrtnih kompostera i spremnika za tekstil, te se sukladno tome potpisan Dodatak ugovoru o nabavi 

spremnika za odvojeno prikupljanje otpada  br. 2019/000370 od 14.03.2019. godine.  

 

 

11. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI 

ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA 

GOSPODARENJA OTPADOM 

 

Financijska sredstva za provedbu mjera gospodarenja otpadom 

 

1.Projektna dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta     79.250,00 kn 

2.Izgradnja reciklažnog dvorišta              2.400.000,00 kn 
3.Nabavka i opremanje opremom reciklažnog dvorišta               400.000,00 kn 

4.Izobrazno-informativne aktivnosti                 50.000,00 kn 

Ukupno                           1.660.000,00  kn 
 

 Izvori financiranja za provedbu mjera gospodarenja otpadom 

 
1.Projektna dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta 79.250,00  100% FOND 

2.Izgradnja reciklažnog dvorišta                        2.400.000,00           80% FOND 20% OPĆINA 

3.Nabavka i opremanje opremom reciklažnog dvorišta              400.000,00           80% FOND 20% OPĆINA 

4.Izobrazno-informativne aktivnosti     50.000,00           100%  OPĆINA 

Ukupno                          1.660.000,00 

 

 

 



12. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

 
*Izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta 31.12.2020. Općina Nova Kapela 

*Izgradnja reciklažnog dvorišta      31.12.2021. Općina Nova Kapela 

*Nabavka opreme za reciklažno dvorište    31.12.2021. Općina Nova Kapela  

*Izobrazno-informativne aktivnosti     2017.-2022. Općina Nova Kapela 
 

Nositelj izvršenja plana je Općina Nova Kapela. Veći dio planiranih projekata i aktivnosti izvršit će se u 

suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 
- izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta (Fond plaća 100%), 

- izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta - 80% sufinancira Fond, 20% JLS koje su sklopile sporazum, 

 

 

 

13. ZAKLJUČAK 

 
Općina Nova Kapela postupno ostvaruje ciljeve iz Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022. 

godine.  

Općina Nova Kapela je 07.05.2018. godine sklopila Ugovor br. 2018/001231 o nabavi spremnika za odvojeno 
prikupljanje otpada sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sukladno odlukama Ministarstva 

zaštite okoliša i energetike opseg planiranog Projekta i prijava Fonda na poziv MZOE, više nije predviđao 

nabavu vrtnih kompostera i spremnika za tekstil, te se sukladno tome potpisan Dodatak ugovoru o nabavi 
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada  br. 2019/000370 od 14.03.2019. godine koji sadrži novu 

rekapitulaciju količina i vrsta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.  

Isporukom novih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Općina Nova Kapela je formirala novih 6 zelenih 

otoka, te sada na svom području ukupno broji 12 zelenih otoka. 
Tijekom 2021. godine Općina Nova Kapela temeljem izrađene projektne dokumentacije za izgradnju 

reciklažnog dvorišta i pristupne ceste, planira započeti sa ostalim aktivnostima po pitanju početka izgradnje 

reciklažnog dvorišta. 
 

 

       

 
 

          OPĆINSKI NAČELNIK 

 

       Ivan  Šmit v.r. 

 


