
PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKOG FONDA 

NABAVA I USPOSTAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA 
PODRUČJE OPĆINE KONČANICA 

Nositelj projekta: Općina Končanica 

Ukupna vrijednost projekta: 131.600,00 kuna 
EU sufinanciranje projekta: 111.860,00 kuna 

Razdoblje provedbe projekta: Od kolovoza 2020. godine do siječnja 2021. godine 

Projekt je financiran sredstvima Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa 
„Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Zaštita okoliša i održivost resursa“ 

 

Projekt: Nabava i uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta za područje Općine Končanica 

Projekt je financiran sredstvima Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa 
„Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Zaštita okoliša i održivost resursa“  

Nositelj projekta: Općina Končanica 

Kratak opis projekta: 

Projektom „Nabava i uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta za područje Općine 
Končanica“ se želi postići kvalitetni, postojani i ekonomski učinkoviti sustav gospodarenja 
otpadom uz smanjenja odlaganja otpada na odlagalištima, u skladu s načelima održivog 
razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. Ciljana skupina su 
mještani svih naselja Općine Končanica. 

Cilj projekta: 

Povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji 
se odlaže na odlagalištu komunalnog otpada Cerik. Boljim upravljanjem i organiziranjem 
sakupljanja određenih vrsta otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu dolazi do unapređenja 
kvaliteta usluge i smanjivanja troškova u sustavu gospodarenja otpada.  

Rezultati projekta: 

Nabavljeno mobilno reciklažno dvorište koje će dobiti na upravljanje komunalno poduzeće 
Darkom d.o.o. iz Daruvara.  
Povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji 
se odlaže na odlagalištu komunalnog otpada Cerik. 



Unapređenje kvaliteta usluge i smanjivanje troškova u sustavu gospodarenja otpada u skladu 
s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa 
za mještane svih naselja Općine Končanica. 
 
Ukupna vrijednost projekta: 131.600,00 kuna 

EU sufinanciranje projekta: 111.860,00 kuna 

OPĆINA KONČANICA sufinanciranje projekta: 19.740,00 kuna 

Razdoblje provedbe projekta: Od kolovoza 2020. godine do siječnja 2021. godine 

Kontakt podaci korisnika: 

Općina Končanica, Končanica 260, 43 505 Končanica 

Telefon: 043/325-021, e-mail: opcina@koncanica.hr 

Kontakt osoba: Dalibor Tomašek, mag. iur., pročelnik JUO Općine Končanica, e-mail: 
procelnik@koncanica.hr  
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