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ДОЛОВЦИ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА ,,ХИГИЈЕНЕ“
Сходно Одлуци Скупштине града Панчево да услуге
сакупљања, одвожења и депоновања смећа из Долова
повери ЈКП ,,Хигијена“, радници погона ,,Изношење смећа“
већ девет месеци из готово 2.000 доловачких домаћинстава
комунални отпад одвозе два пута месечно, а планирано
је да се динамика сакупљања и одвожења комуналног
отпада ускоро изједначи са градом.
Посао се одвија без проблема. А наша анкета са мештанима
овог села је показала да нису незадовољни квалитетом
услуга овог комуналног предузећа.
- Моја породица и ја живимо у Панчеву али доста
времена проводимо код свекрве у Долову. Немамо никавих
примедби на рад ,,Хигијене“, једноставно, задовољни смо
нивоом услуге - каже Клара Ђурић.
Добривоје Јандрија власник двоспратне куће има пуна
уста хвале за раднике ,,Хигијене“, али не пропушта прилику
и да се пожали на високе рачуне јер има пуно квадрата
стамбеног простора.
Колеге из доловачког комуналног предузећа затекли
смо како прикупљају ситно смеће из центра села. Истичу
да је сарадња добра и да за ових девет месеци није било
већих проблема.
Што се менаџмента ЈКП ,,Хигијена“ тиче ни они немају
разлога за незадовољство. Наиме, за девет месеци од
корисника услуга из Долова Служба наплате и рекламација
ЈКП,,Хигијена“ наплатила је 3.146.983 динара. За исти
период Доловци су остали дужни 5.564.696 динара, али
то ипак чини проценат наплате од 56,55 одсто.
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Градском одлуком којом је ,,Хигијени“ поверено сакупљање,
одвожење и депоновање отпада и наплату ових услуга као
и да за вршење комуналне услуге одлагања и уклањања
отпада и другог смећа за услуге одлагања предвиђено је
да житељи овог насељеног места плаћају 2,65 динара по
квадрату.
Овом одлуком је дефинисано и то да цена услуга сакупљања
и одвожења отпада смећа, која износи 4,63 динара по
квадратном метру, Доловцима у ограниченом временском
периоду буде умањена за 47,24%, што тренутно износити
2,44 динара. Након чега ће уследити изједначавање цена
са онима које плаћају корисници услуга у Панчеву.
Подсећања ради, треба рећи да је исти модел повлашћених
цена у ограниченом временском периоду примењен и у
Старчеву. Проценат наплате од близу 60 одсто, какав сад
имамо у Долову, у Старчеву је остварен годину дана након
што је ,,Хигијена” преузела посао. Менаџмент ,,Хигијене”
се за овакву политику цена, односно, промотивни попуст,
одлучио како би се што лакше и безболније, и по “Хигијену”
и по Доловце, превазишли почетни проблеми устројавања
новог система рада и наплате услуга.
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