
        

 

Poštovane sugrađanke i sugrađani, 

 U suradnji s Gradom Daruvara, nastavljamo projekt odvojenog skupljanja papira iz 

kućanstava na području cijelog grada i prigradskih naselja. Sukladno Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom (NN 94/13.), obaveza je Grada i svakog pojedinog kućanstva da odvaja 

korisni i biorazgradivi otpad.  

Kako se uključiti u projekt skupljanja papira? 

Svako kućanstvo dobiti će paket od 10 plavih vreća na kućne adrese. Iste se koriste za 

skupljanje  otpadnog papira za svaki mjesec.  Vreće za papir iznesite ispred svojih domova u 

dane skupljanja. Molimo Vas da ih koristite isključivo za skupljanje papira i kartona.  

Papir ćemo sakupljati prvi  četvrtak u mjesecu zapadno od željezničke pruge i sjeverno od 

Zrinske ulice te naselja Gornji Daruvar, Lipovac Majur, Ljudevit Selo i Donji Daruvar prema 

slijedećem rasporedu:  

8.  svibnja 2014. 5.  lipnja 2014. 3.  srpnja 2014. 7.  kolovoza 2014.  
4.  rujna 2014. 2.  listopada 2014.  6.  studenog 2014. 4.  prosinca 2014. 
8.  siječnja 2015. 5.  veljače 2015. 

 
Dok ćemo prvi petak u mjesecu skupljati papir južno od Zrinske ulice i istočno od željezničke 
pruge te naselja Doljani, Vrbovac, Markovac i Daruvarski Vinogradi prema slijedećem 
rasporedu: 

9.  svibnja 2014. 6.  lipnja 2014. 4.  srpnja 2014. 8.  kolovoza 2014.  
5.  rujna 2014. 3.  listopada 2014.  7.  studenog 2014. 5.  prosinca 2014. 
9.  siječnja 2015. 6.  veljače 2015. 

 

Molimo Vas da u vreće stavljate slijedeće: 

   

 

  

 

U vreće nemojte stavljati slijedeće: 

 

Nadamo se da ćemo u ovoj godini postići zajednički cilj od bar 10% odvojenog i skupljenog 

otpadnog papira te na taj način smanjiti količine otpada na odlagalištu „Cerik“. 

Ukoliko primijetite neovlašteno skupljanje ili krađu papira, molim Vas dojavite nam na telefon ili 

obavijestite policijsku upravu. Za sva pitanja i prijedloge nazovite nas na tel: 440-778. 

Novine, časopise, letke, 
bilježnice, slikovnice, pisaći 
papir, pisma, kartonsku i 
papirnu ambalaža 

Indigo papir, fotografije i foto papir, 
prljavi papir, iskorištene papirnate 
maramice, višeslojnu ambalažu (tetrapak, 
tapete, plastificirani papir, pelene) 


