ДОБРА САРАДЊА ОЛАКШАВА ПОСАО

Бела Црква.-Влада АП Војводине донирала је општини Бела Црква 5
машина. Са три тракторске фрезе, ротационом косачицом и расипачем, биће знатно
олакшан рад ЈКП „Белоцрквански комуналац“ и других јавних предузећа. Вредност
донације је 850.000,00 динара
Машине ће омогућити повећање обима посла не само на одржавању
зелених површина што значи уређеније место и велики плус у очима туриста, већ и
знатну уштеду јер неће морати да се ангажују подизвођачи.
«Добили смо вредну донацију Покрајинске Владе. Локална
самоуправа је крајем октобра прошле године конкурисала за ову донацију. Неће све
машине остати у ЈКП „Белоцрквански комуналац“, машине ће користити и „
Белоцркванска језера“ и водопривредно предузеће», истакао је председник општине
Дарко Богосављевић.
Поштујући законску регулативу ЈП „Дирекција за изградњу општине
Бела Црква“ ће почетком марта престати да постоји. Извршено је припајање са ЈКП „
Белоцрквански комуналац“, а самим тим комуналном предузећу је пренет и највећи
број послова које је дирекција обављала, па ће ове машине бити упослене.
«ЈКП „Белоцрквански комуналац“ је припајањем добило послове
одржавања путева и путних појасева и зимску службу. Ове машине ће послужити да
ми те послове заиста и ообављамо, а не да расписујемо јавну набавку и да новац
само прослеђујемо преко свог рачуна. До сада су се зелене површине косиле
тримерима што је изискивало пуно људског рада и много радног времена, сада ћемо
косилицом то далеко лакше и брже радити», каже вд дир. ЈКП „Белоцрквански
комуналац“ Милица Витомиров.
Велика парцела испред православног гробља моћи ће далеко лакше да
се коси, али и да се преобликује фрезом, јер је површина неравна. Машине ће
омогућити и да се повећају површине које ће бити редовно одржаване. Одржавање
пута према Нери ће сада такође бити лакше и без подизвођача. Фрезе ће добро доћи
и за припрему земљиишта у оквиру треће фазе радова на индустријској зони, јер ће
обрадом терена бити смањена цена извођења радова на припреми терена за
асфалтирање.

