OPĆINA RUŽIĆ

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
OPĆINE RUŽIĆ
za 2018. godinu

KLASA: 351-01/19-01/2
URBROJ: 2182/08-01-19-1
Ožujak, 2019. godine
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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 privremeno odlagalište komunalnog otpada „Moseć“ koje se nalazi na
području Grada Drniša.
Općina Ružić izradila je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Ružić za razdoblje od
2018. do 2022. godine, za koji je ishodovana suglasnost od strane nadležnog ureda Šibenskokninske županije. Plan gospodarenja otpadom prihvaćen je od strane Općinskog vijeća
Općine Ružić dana 28. travnja 2018. godine, a Zaključak o prihvaćanju objavljen je u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ br. 05/18.
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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 ZOGO, te uklanjanje
tako odbačenog otpada,
• provedbu Plana,
• donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne
samouprave,
• 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, III. Izmjene i dopune („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ br. 05/18) građevine za obradu otpada (sortirnice, reciklažna
dvorišta) mogu se smjestiti isključivo u izdvojenim zonama gospodarske namjene.
Jedno reciklažno dvorište građevinskog otpada planirano je na području Gospodarske zone
Kljaci.
4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE RUŽIĆ
Plan gospodarenja otpadom Općine Ružić za razdoblje od 2018. do 2022. godine
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 05/18) izrađen je od strane DLS d.o.o.,
Rijeka, Spinčićeva 2.
Plan gospodarenja otpadom Općine Ružić dobio je prethodnu suglasnost Upravnog odjela
za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, KLASA:351-01/18-01/23,
URBROJ: 2182/1-15-18-3 od 17. travnja 2018. godine.
Plan sadrži:
- zakonske okvire gospodarenja otpadom,
- analizu te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom uključujući ostvarivanje
ciljeva,
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podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada,
odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada,
podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom
te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacijama odbačenog otpada i njihovom
uklanjanju,
mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja i sprječavanja nastanka otpada,
uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,
opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama
otpada,
mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada,
mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog
komunalnog otpada,
popis projekata važnih za provedbu odredbi plana,
organizacijski aspekti, izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera
gospodarenja otpadom,
rokovi i nositelji izvršenja plana,
popis primijenjenih zakona, pravilnika i dokumentacije.

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.
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 privremeno odlagalište komunalnog otpada „Moseć“ koje se
nalazi na području Grada Drniša.
Općinsko vijeće Općine Ružić donijelo je dana 09. veljače 2018. godine, Odluku o načinu
pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te
odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada na području Općine Ružić („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 02/18).
Tijekom 2018. godine izvršena je zamjena postojećih spremnika od 1100 l (kontejnera)
koje je koristilo više kućanstava, sa kućnim spremnicima od 120 l ili 80 l koje je zadužilo
svako domaćinstvo.
Općina Ružić je dana 14. srpnja 2018. god., sklopila ugovor o nabavi spremnika za
odvojeno prikupljanje otpada s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, temeljem
objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje
otpada. Ugovorena je nabava 570 komada plastičnih spremnika zapremnine 110 litara, čija se
vrijednost nabave procjenjuje na iznos od 252.926,60 kuna. Općina Ružić će sudjelovati u
iznosu od 15% prihvatljivih troškova za nabavu spremnika.
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Prema podacima poduzeća Gradska čistoća d.o.o. Drniš u 2018. godini, na području
Općine Ružić prikupljeno je i zbrinuto 226 tona miješanog komunalnog otpada.
Na području Općine Ružić nalazi se 4 zelena otoka koji se sastoje od spremnika za
plastiku, staklo i papir u naseljima Gradac i Ružić, te na lokacijama uz groblje u Gradcu i
Kljacima koja imaju i spremnike za metal.

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

Ukupno sakupljeno
(preuzeto u tekućoj
godini)

Komunalni miješani
plastika
papir
staklo

226 tona
235 kg
1216 kg
66 kg

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 u naselju Kljake, uz Gospodarsku zonu Kljake, kat. čest. 1553/1
k.o. Kljake.
8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM
UKLANJANJU
Općinsko vijeće Općine Ružić donijelo je dana 09. veljače 2018. godine Odluku o
mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog
otpada na području Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 02/18).
Na području Općine Ružić postoje slijedeće lokacije onečišćene otpadom odbačenim u
okoliš. Navedene lokacije rasprostranjene su na 9 lokacija u općini te su glavnom onečišćene
glomaznim i građevnim otpadom.
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Redni
broj

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naziv divljeg odlagališta

Baljci – uz županij. cestu
Ž6095
Čavoglave - parking
Moseć gornji – uz
nerazvrstanu cestu prema
Sedramiću
Kljake – bivši rudnik
boksita
Kljake – Državna cesta
D56
Otavice – Zidinice uz
šumski put
Ružić - Lunići
Ružić - Midenjak
Umljanovići – Balina
glavica

Procijenjena količina
otpada u m3

Najzastupljenija
vrste odbačenog
otpada

Divlje
odlagalište
uklonjeno

500

građevinski otpad

DA/NE
Djelomično

300
100

građ. i kom. otpad
građ. I kom. otpad

NE
NE

300

NE

300

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

200
1500
100

građ. i kom. otpad
građ. i kom. otpad
građ. i kom. otpad

NE
NE
NE

300

NE
NE

U 2018. godini uklonjene su dvije manje divlje deponije otpada u naselju Gradac na
lokaciji Križ i Jolića greda za čije je uklanjanje iz općinskog proračuna potrošeno 7.000,00
kuna.

9. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, STAKLA I
PLASTIKE
Na području općine uspostavljena su 4 „zelena otoka“ za odvojeno prikupljanje otpadnog
papira, plastike i stakla.
Općina je u postupku nabave plastičnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
(staklo, plastika i papir) koji će uz već postojeće spremnike za miješani komunalni otpad biti
dodijeljeni svakom kućanstvu.
Proračunom Općine Ružić za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00
kuna za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.
10. ZAKLJUČAK
Jedan od ciljeva Općine Ružić je odvojeno prikupiti 60 % mase proizvedenog
komunalnog otpada. Za ostvarenje navedenog cilja potrebno je u predstojećem razdoblju
uspostaviti sustav odvojenog prikupljanja otpadnog papira, plastike, metala, tetrapak
ambalaže i krupnog (glomaznog) otpada kroz razvoj infrastrukture i nabavu opreme te
edukaciju i informiranje svih sudionika sustava gospodarenja otpadom.
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