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1. UVOD
Općina Ružić nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Šibensko-kninske županije. Nalazi se u
blizini Grada Drniša, na istoku graniči sa Splitsko –Dalmatinskom županijom, na sjeveru sa
Gradom Drnišom, a na jugu s Općinom Unešić. Danas se na administrativnom prostoru
Općine Ružić nalazi 9 naselja: Ružić, Otavice, Gradac, Baljci, Moseć, Umljanović, Kljake,
Čavoglave i Mirlović Polje.
Površina Općine Ružić iznosi 160,28 km2, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine na
tom prostoru živi 1.591 stanovnik.

Smještaj Općine Ružić u Šibensko-kninskoj županiji
Na području Općine Ružić organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada vrši
poduzeće „Gradska čistoća“ d.o.o. Drniš. Na području općine ne postoji odlagalište otpada, te
se otpad odvozi na odlagalište komunalnog otpada „Moseć“ koje se nalazi na području Grada
Drniša.
Općina Ružić izradila je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Ružić za razdoblje od
2012. do 2020. godine, za koji je ishodovana suglasnost od strane nadležnog ureda Šibenskokninske županije. Plan gospodarenja otpadom prihvaćen je od strane Općinskog vijeća
Općine Ružić dana 16. prosinca 2012. godine, a Zaključak o prihvaćanju objavljen je
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ br. 03/14.
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2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:
javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog
komunalnog otpada,
odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje
tako odbačenog otpada,
provedbu Plana,
donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne
samouprave, odnosno Grada Zagreba,
provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,
mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje
jedne ili više obveza, te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija
otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te
osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s
načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom
javnost rada.
3. PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE RUŽIĆ
Prema Prostornom planu uređenja Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“ br. 7/12) građevine za obradu otpada (skadišta, reciklažna dvorišta) mogu se
smjestiti isključivo u izdvojenim zonama gospodarske namjene.
Jedno reciklažno dvorište građevinskog otpada planirano je na području gospodarske zone
u Kljacima na lokaciji sadašnjeg divljeg odlagališta Kljaci – Rudnik.
4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE RUŽIĆ
Plan gospodarenja otpadom Općine Ružić za razdoblje od 2012. do 2020. godine
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 03/14).
Plan gospodarenja otpadom Općine Ružić dobio je suglasnost Upravnog odjela za zaštitu
okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Klasa:351-01/12-01/27, Ur.broj:
2182/1-15-12-4 od 26. listopada 2012. godine.
Plan sadrži: osnovne podatke o Općini Ružić, pregled postojećeg stanja, postupanje s
otpadom, postojeći kapaciteti za skupljanje otpada, planirane kapacitete za odlaganje otpada,
ciljeve gospodarenja otpadom, mjere za postizanje ciljeva, popis otpadom onečišćenog
okoliša i neuređenih odlagališta, redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i
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otpadom onečišćenog okoliša, sažetak i predviđenih mjera, visinu i izvore sredstava za
provedbu mjera, plan provedbe mjera i očekivane rezultate.
Provedbom Plana gospodarenja otpadom postići će se:
- znatno smanjenje količina otpada koje treba zbrinuti odlaganjem na odlagalištu,
- smanjenje štetnog potencijala otpada na osnovu izdvajanja korisnih i štetnih
komponenti otpada,
- uklanjanje ilegalnih odlagališta otpada (divljih deponija) te sprječavanje nastajanja
novih,
- rješavanje problema „divljih odlagališta“ podići će se atrakcija lokacije kao turističkog
mjesta,
- sveobuhvatno unaprjeđenje kakvoće života na području Općine Ružić.
Plan gospodarenja otpadom Općine Ružić izrađen je sukladno Zakonu o otpadu, te je
sukladno članku 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom na snazi do isteka roka
na koji je donesen u dijelu koji nije u suprotnosti sa odredbama Zakona o održivom
gospodarenju otpadom.

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE RUŽIĆ UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
Organizirano sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada koji nastaje u
domaćinstvima na području Općine Ružić vrši poduzeće Gradska čistoća 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 170 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 m3.
Prema podacima poduzeća Gradska čistoća d.o.o. Drniš u 2015. godini, na području
Općine Ružić prikupljeno je i zbrinuto 280 tona miješanog komunalnog otpada.
Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeni su
kontejneri za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za čiju je nabavu izdvojeno
113.375,00 kuna.
Uz 3 zelena otoka koji se sastoje od spremnika za plastiku, staklo i papir u naseljima
Gradac, Ružić i Kljake, postavljana su još 2 zelena otoka na lokacijama uz groblje u Gradcu i
Kljacima koja imaju i spremnike za metal.
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6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA,
ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I
BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU
OPĆINE RUŽIĆ
Na području Općine Ružić nema odlagališta otpada
Tvrtka ili Područje sa kojeg
naziv
je otpad skupljen
(općina/grad)
Gradska
čistoća
d.o.o.
Drniš

Općina Ružić

Broj
stanovnika
obuhvaćen
skupljanjem
1.591

Ključni
broj
otpada

Naziv otpada

-

komunalni
plastika
papir
staklo

Ukupno sakupljeno
(preuzeto u tekućoj
godini)
tona
280
0,5
1
0,9

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM
Na području Općine Ružić ne postoji legalno odlagalište otpada.
Prostornim planom uređenja općine Ružić određena je lokacija za izgradnju reciklažnog
dvorišta za građevinski otpad.
8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM
UKLANJANJU
Redni
broj

Naziv divljeg odlagališta

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Baljci – uz županij. cestu
Čavoglave - parking
Čavoglave - Pauci
Gradac - Križ
Kljake - Krstina
Kljake - Rudnik

7.

Kljake - Sokolac

9.

Mirlović Polje – uz rub
županijske ceste
Otavice – Zidinice

Procijenjena količina
otpada u m3

Najzastupljenija
vrste odbačenog
otpada

Divlje
odlagalište
uklonjeno

građevinski otpad
građ. i kom. otpad
građ. i kom. otpad
građevinski otpad
građ. i kom. otpad
građ. komunal. i
nešto azbesta
kom. i glomazni
građevinski otpad
građevinski otpad

NE
NE
NE
NE
NE
NE

građ. i kom. otpad

NE

DA/NE

10.

1600
3000
1300
600
4500

450

NE
Djelomično
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11.

Ružić - Krstače

12.

Ružić - Midenjak

13.

Umljanovići – Relote Šimundže

300

građ. i kom. otpad

NE

10000

građ. i kom. otpad

NE

400

građ. i kom. otpad

Djelomično

Najveće divlje odlagalište nalazi se u Ružiću - Midenjak

9. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, STAKLA I
PLASTIKE
U 2015. godini uz 3 postojeća zelena otoka u naseljima Gradac, Ružić i Kljake,
postavljana su još dva zelena otoka na lokacijama uz groblja u Gradcu i Kljacima koja
imaju i spremnike za metal.
Općina Ružić u tijeku 2016. godine planira osigurati odvojeno prikupljanje tekstila
postavljanjem odgovarajućeg broja spremnika, te nabavu spremnika od 100 litara koje će
podijeliti kućanstvima za odvojeno prikupljanje papira i miješanog komunalnog otpada.
10. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Redni
broj
1.

Predviđeno PGO za 2015. g

Izvršeno
DA/NE/DJELOMIČNO
Izgradnju i uspostavu zelenih otoka za odvojeno djelomično
prikupljanje otpada uključujući i izvedbene
elaborate

2.

Sustavna
sanacija
odlagališta otpada

postojećih
neuređenih NE
sa izradom potrebne
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3.
4.

dokumentacije
Izgradnja mini reciklažnog dvorišta s izradom NE
izvedbenih elaborata
Izgradnja mini reciklažnog dvorišta za NE
građevinski otpad

11. ZAKLJUČAK
Planom gospodarenja otpadom na području Općine Ružić propisane su mjere za
uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.
Neke od propisanih mjera kao uspostavljanje zelenih otoka i postavljanje kontejnera za
odvojeno prikupljanje otpada provedene su u 2014. godini.
Mjere propisane Planom gospodarenja otpadom za 2015. godinu a koje se odnose na
sustavnu sanaciju postojećih divljih odlagališta, izgradnju mini reciklažnog dvorišta s izradom
izvedbenih elaborata i izgradnju mini reciklažnog dvorišta za građevinski otpad nisu
realizirane u predviđenom roku zbog nedostatka financijskih sredstava za njihovu realizaciju.
Za učinkovitiju provedbu Plana gospodarenja otpadom Općina Ružić će u narednom
razdoblju provoditi mjere informiranja i edukacije građana (putem informativnih letaka i sl.) o
važnosti odvojenog prikupljanja i razvrstavanja otpada.
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