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Током маја са територије града и два насељена места, 

Долова и Старчева, као и појединих дивљих депонија у 
околини радници погона ,,Изношење смећа“ су на Нову 
депонију допремили близу 2.100 тона кабастог отпада.

- Посао обављамо без икаквих проблема. Радимо у две 
смене и уз ангажовање десет радних машина, тачније, 
аутосмећара и отворених камиона дневно се на депонију 
допреми просечно од 70 до 71 тону отпада. Очекујемо 
да ће са доласком врућина и количине отпада бити 
веће. Наиме, структура отпада ће бити другачија, биће 
више пет амбалаже - каже Зоран Радојковић шеф Нове 
депоније и додаје:

Од када је депонија отворена на тело депоније одложено 
је и компактором сабијено укупно 50.335 тона комуналног 
отпада.  

На основу уговора који је крајем 2015. године склопљен 
између ЈКП „Хигијена“ Панчево и Демократског удружења 
Рома као правног лица, са Нове депоније десетак сакупљача 
свакодневно издваја секундарне сировине. 

Овако сепарисане компоненте амбалажног отпада се 
свакодневно мере, откупљују и отпремају у Центар за 
сакупљање и разврставање рециклабилних материјала 
и затим иду у даљи процес рециклаже овлашћеним 
оператерима.

Углавном се издвајају пет амбалажа  и картон. Током маја 
је сакупљено је десет тона пет амбалаже и 1.700 килограма 
папира. Што износи само 0,5 одсто депонованог отпада.

 Тежински рачунато количине амбалажног отпада које 
се „извлаче“ са Нове депоније нису од значаја у односу 
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ЗА МЕСЕЦ ДАНА ДЕПОНОВАНО ПРЕКО ДВЕ 
ХИЉАДЕ ТОНА СМЕЋА
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на укупну тежину депонованог 
комуналног отпада, али се 
запремински рачунато од старта 
Нове депоније „уштедело“ око 20 
одсто на првој етажи за одлагање 
отпада и самим тим продужио 
век депоније.

Поред редовних послова као што 
су пријем, мерење, евиденција, 
контрола депоновања смећа 
на телу депоније, одржавање 
постојеће опреме запослени 
на Новој депонији током читаве 
године брину и о чак 34 хектара 
зелених површина, укуључијући 
и ветрозаштитни појас по ободу 
депоније.

- Кошење траве на оволиком 
простору је обиман посао и 
захтева ангажовање запослених 
током доброг дела године. 
Имамо довољно људи али нам 
недостаје опрема. Таруп, машина 
за кошење траве није у функцији 
и у току је набавка ножева - каже 
Радојковић и додаје да би набавка 
два тримера за кошење траве 
добро дошла јер само тако ће 
огромне зелене површине на 
Новој депонији моћи да буду 
одржаване као и до сада.


