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ЗИМА ПАЛИ ПРВЕ КОНТЕЈНЕРЕ
Почетак грејне сезоне, нажалост, по правилу најављује
почетак доба године када ЈКП ,,Хигијена“, односно град
остане без неколико десетина контејнера који стадају од
врелог пепела и жара ложишта приватних кућа.
Овогодишњу сезону уништавања ,,отворила“ је паљевина
контејнера за комунални отпад у центру града, на уласку
у парк.
Више од десет хиљада власника приватних домаћинстава
која нису спојена на систем даљинског грејања, за загревање
својих простора користе индивидуалне котларнице и пећи
на чврста горива. Сагоревањем угља, као отпад јављају се
велике количине шљаке и пепела. Утовар врућег пепела у
возила може изазвати пожар, угрозити сигурност посаде
и возача као и осталих учесника у саобраћају. Стога,
радници који раде на одвозу комуналног отпада строго
воде рачуна о стању пепела који утоварају, и у случају
када је он још ужарен не преузимају га.
Поред канти са ужареним пепелом у индивидуалним
домаћинствима, велики проблем при раду РЈ ,,Изношење
отпада“ представља и бахато понашање појединаца који
у контејнере за комунални отпад бахато бацају петарде
или опушке цигарета и тиме проузрокује паљење осталог
отпада у контејнеру, а и кварове на аутосмећарима за чију
поправку треба издвојити не мала средства.
Због несавесних грађана током 2016. године у Панчеву
је изгорело 30 пластичних контејенера и још толики број
металних тешко је оштећен. Да ће и ова година, нажалост
забележити једнако црну статистику сведочи податак да
је у првих десет месеци ове године већ страдало више
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од 40 контејнера од чега је 19 пластичних.
Штету на изгорелим контејнерима делимично покрива
осигурање док штете на оштећеним и уништеним контејерима
које причине обесни грађани и сакупљачи сировина нису
покривене осигурањам. То практично значи да сваке године
ЈКП ,,Хигијена« Панчево, односно Град, за набавку нових
контејнера и стубних канти мора да обезбеди више од два
милиона динара.
- Иако пред сваку грејну сезону путем медија апелујемо
на Панчевце да не бацају врео пепео и жар у контејнере.
Из године у годину имамо огомне штете због изгорелих
и уништених посуда за смеће. Подсећамо да је цена
пластичног контејнера 30.000, металног 40.000динара.
Немарни појединици се оглушују о наше молбе и уништавају
имовину града не схватајући да новац за набавку нових
контејнера иде из средстава буџета Града, односно из
њиховог џепа - каже Драган Грујичић извршни директор
за комуналне и техничке послове ЈКП ,,Хигијена« и додаје
да забрињава чињеница да, нажалост, не опада тренд
уништавања посуда за смеће.
Уништавање контејнера редовно а по прописаној
процедури пријављујемо полицији, али до сада нико није
одговарао јер полиција не успева да пронађје починиоце.
- У зимском периоду имамо и по неколико интервенција
дневно на гашењу контејнера. Највише уништених контејнера
буде у центру града, на паркингу иза нове поште где нам
се дешавало да у једном дану горе чак четири контејнера,
затим у Карадјордјевој улици и у улици Георги Димитровој,
насељу Миса ( код вртића ,,Петар Пан“ и Содари- каже Бојан
Илић, пословођа радне јединице ,,Изношење смећа“ у ЈКП
,,Хигијена“ Панчево и додаје:

- Осим што бацају врео пепео и жар, грађани у време
празника бацају петарде у контејнере. Хигијена има своју
службу за гашење мањих пожара у контејнерима док за
веће зову ватрогасце. Али углавном по изласку на терен
затекнемо само гомилу истопљене пластике. Илић такође,
подсећа да их суграђани увек могу контактирати и да ће
одмах по позиву радници отићи да покупе отпад. Највише
има позива са Нове Мисе и Стрелишта.
Очигледно је да за решавање готово свих ових проблема
неопходно је да локална заједница, односно њени
инспекцијски органи, почну са кажњавањем несавесних
Панчеваца.

Апелујемо на суграђане да не
бацају врео пепео у контејнере
нити посуде са жаром износе
испред кућа јер тиме уништавају
и пос уде за контејнере и
аутосмећаре.
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