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НАГРАЂЕНИ РАДНИЦИ
За залагање на послу Саша Матић, контролор отпада на
Старој депонији овог месеца награђен је повећањем плате
у износу од десет одсто. Увећање зараде пре њега стигло
је и колеги Јовану Радуловићу задуженом за потрошњу
нафте и мазива за потребе старе и нове депоније.
Зоран Рајачић, шеф унутрашње контроле ЈКП ,,Хигијена“
истиче да су проблеми у пређашњем раду на Старој
депоњи, једином месту у граду где је до пре пар година,
депонован комунални отпад решени захваљујући доброј
организацији и одговорним понашањем запослених.
Он истиче да су од момента када је Јован Радуловић,
пословођа старе депоније, преузео посао контроле
утрошка нафте и мазива на новој и старој депоњи остварене
огромне уштеде.
Радуловић каже да су предуслов за уредно депоновање
отпада исправне радне машине за редовно равнање,
прилазних саобраћајница и путева на самом телу депоније.
Он такође, напомиње да се попуњени платои на којима
се више не одлаже смеће уредно насипају земљом и
тако спречава растурање смећа по прузи и оближњем
насељу Караула.
За Сашу Матића, контролора пријема и депоновања
отпада, који одржава круг и не одбија и друге послове
колеге имају само речи хвале.
- Посла увек има. Дежура се и обилази депонија,
контролише пријем отпада, стање приступних путева,
места где се депонује смеће, прати рад сакупљача. Природа
посла је таква да изискује сталну мобилност, тимски рад и
колегијалност. Помажемо једни другима, јер кад искрсне
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проблем не гледа се шта је чија надлежност већ како да се

Ускоро предстоји редовна, законом прописана процедура,

посао што брзе заврши - каже Матић и добијену стимулацију
кратко коментарише: Лепо је кад примете да се трудиш да
посао урадиш како треба и кад те за то награде.

испитивања емисије депонијских гасова на 12 биотрнова
на телу депоније.

Подсећамо грађане да шут и земљу у неограниченим
количинама могу бесплатно депоновати на старој депонији.

Сви поменути радови и примена процедура заправо
представљају прву, почетну фазу опсежног и скупог
посла – затварања, санације и рекултивације комплетног
комплекса Старе депоније.

Када је реч о комуналном и кабастом отпаду сваки суграђанин
може без надокнаде месечно депоновати до три кубика. Сваког
радног дана од 7 до 21, а суботом и недељом од 8 до 15 часова.

Да прича о залагању радника на старој депоњи није пука
похвала најбоље сведоче летошње екцесне ситуације када
су мањи пожари у време екстремно високих температура
држани под контролом (за разлику од других депонија у
земљи) те није дошло до застоја у раду и што је још важније,
није ургожена животна средина.
Владимир Зец, самостални стучни сарадник за токове
отпада истиче да комплетну контролу свог отпада који се
депонује на локацији старе депоније покривају четири
контролора. Сваког радног дана од 7 до 21 часа, а викендом
од од 8 до 15 часова. Према његовим речима на стару
депонију стиже само третирани медицински отпад који
се депонује на за то одређеним локацијама. Радом нове
депоније овде се депонује неупоредиво мања количина

Још једном апелујемо на грађане да користе ову повољност
и шут не бацају у контејнере и тако их уништавају.

комуналног отпада па су и ређе ситуације када контролори
у отпаду који довозе трећа лица нађу отпад који се не сме
примити.
Зимско време увек носи потенцијалну опасност да због
расквашених и блатњавих прилаза телу депоније дође до
заглављивања возила. Током читаве године на стару депонији
се од трећих лица запримају земља и шут неопходни за
прекривање отпада на телу депоније и равнање приступних
путева. При одлагању отпада строго се поштује утврђен
распоред депоновања, а током викенда се булдожером
рашћишћавају поједине трасе кроз депонију како би се
процес рада одвијао без проблема.
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