
  

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) 

i članka 48. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 08/09 i 

04/13), Općinski načelnik Općine Ružić podnosi  

 
 

 

     IZVJEŠĆE  

 o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ružić za 2013. godinu 

 

 

 

 

1. UVOD 

 

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Ružić prihvaćen je od strane Općinskog vijeća 

Općine Ružić dana 16. prosinca 2012. godine, u skladu s Zakonom o otpadu  („Narodne 

novine“ br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09). 

Gospodarenje otpadom provodi se na području Općine Ružić koja se sastoji od 9 

naselja: Gradac, Otavice, Ružić, Baljci, Moseć, Umljanovići, Kljake, Čavoglave i Mirlović 

Polje, u kojima prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 1.591 stanovnika. 

 

2. POSTUPANJE S OTPADOM – POSTOJEĆE STANJE 

 

Organizirano sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada koji nastaje u 

domaćinstvima na području Općine Ružić vrši poduzeće RAD d.o.o. Drniš. Tako skupljeni 

otpad odvozi se na odlagalište komunalnog otpada „Moseć“ koje se nalazi na području Grada 

Drniša. 

Komunalni otpad iz kućanstava prikuplja se u 130 kontejnera zapremnine 1100 litara, 

a koji su zatvorenog tipa te onemogućavaju rasipanje otpada i širenje neugodnih mirisa. 

Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se jednom tjedno specijalnim 

vozilom (auto smećar) zatvorenog tipa, zapremnine 14 m
3
. 

U naseljima Gradac i Kljake u blizini mjesnih groblja postavljeni su veliki kontejneri 

koji se prazne  po pozivu, odnosno kad se napune.  

Prema podacima poduzeća RAD d.o.o. Drniš u 2013. godini, na području Općine 

Ružić prikupljeno je i zbrinuto 472 tone miješanog komunalnog otpada. 

 

3. POTREBNI KAPACITETI ZA CJELOVIT SUSTAV GOSPODARENJA 

OTPADOM 

 

Planom gospodarenja otpadom na području Općine Ružić  propisane su mjere za  

uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. 

 Predviđena je izgradnja 3 zelena otoka i 1 mini reciklažnog dvorišta i 1 reciklažnog 

dvorišta za građevni otpad. Jedan zeleni otok i mini reciklažno dvorište smjestiti će se u 

naselju Gradac (središte općine), a po jedan zeleni otok u naselju Ružić i Kljake.  

 Reciklažno dvorište za građevni otpad predviđeno je na lokaciji divljeg odlagališta 

Kljaci-Rudnik. 

 

 



4.  NEUREĐENA ODLAGALIŠTA I OTPADOM ONEČIŠĆENI OKOLIŠ NA 

PODRUČJU OPĆINE RUŽIĆ 

 

Na području Općine Ružić u svakom naselju postoji jedno ili više divljih odlagališta  

otpada koje je potrebno sanirati i zatvoriti kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, 

prvenstveno na podzemne vode. 

 Broj divljih odlagališta, njihov smještaj, veličina kao i količina otpada definirani su u 

Planu gospodarenja otpadom za Općinu Ružić. Najveće divlje odlagalište nalazi se u Ružiću, 

predio Midenjak  koje sadrži oko 10 000 m
3
 najviše građevinskog otpada. 

 U 2013. godini sanirano je manje divlje odlagalište građevinskog otpada u naselju 

Umljanovići za čiju je sanaciju općina izdvojila sredstva u iznosu od 4.956,25 kuna. 

 

 

Klasa: 351-01/14-01/3 

Ur.br. 2182/08-14-1 

Gradac, 24. veljače 2014. 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK  

        Josip Sučić, v.r. 

 

  

 

 

 


