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НОВА ЧИСТИЛИЦА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋЕ
ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ

Набавком најсавременије чистилице ЈКП ,,Хигијена“ је
спремна за изузетно обимне јесење послове на машинском
чишћењу површина и усисавању лишћа са панчевачких
улица.
- Реч је о чистилици марке ,, Дулево“, механичко вакумској
чистилици од пет кубика која може да ради и као усисивач
лишћа. Определили смо се за набавку чистилице са
овим карактеристикама руковођени искуствима других
комуналних предузећа, пре свега из Београда и Новог Сада
и уважавајући захтеве наших непосредних извршилаца
из погона ,,Чистачи“ који најбоље знају обим посла и
структуру терена у граду. Дулеву чистилица ће имати
много бољи радни учинак јер може да усиса и крупније
остатке смећа на бетонској подлози и да усисава лишће каже Дарко Тодоровић, руководилац Сектора техничких
послова и додаје:
- Утврдили смо да у поправку две старе чистилице не
вреди улагати средства па смо на време кренули у комплетан
ремонт великог усисивача лишћа без којег се многи
послови не би могли окончати на време. Комбинацијом
рада старог усисивача и нове чистилице ћемо апсолутно
бити спремни да до краја испунимо обавезу машинског
чишћења програмом дефинисаних површина које нам
је град поверио.
Бата Сивчев, пословођа у Радионици каже да се увелико
ради на генералном ремонту усисивача. У току је ремонт
турбине и набавка усисног црева и припремни- браварски
радови на комплетном ремонту товарног простора.
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Расписана је и јавна набавка за резервне делове који су
неопходни за ремонт мотора усисивача. Након завршетка
ових радова следи фарбање па се очекује да пред почетак
сезоне јесењих радова комплетно ремонтован и офарбан
усисивач буде спреман за вишегодишњу експлоатацију.
- Полазећи од специфичност укупне делатности ЈКП
,,Хигијена“ занављање возног парка јесте приоритет на
коме ћемо радити наредних година. Истина, у претходном
периоду, из сопствених средстава, набављена су нова радна
возила, али с обзиром на наше планове да у скорије време
преузмемо изношење отпада и из других насељених места
улагање у обнову возног парка остаје горуће питање.
Свако ново возило омогућава нам да брзо и ефикасно
обављамо све послове које нам је град поверио истиче
Драган Грујичић, руководилац Сектора за комуналне
послове, изношење отпада, чистаче и ,,Зоохигијену”.
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