На основу члана 2. и 13. Закона о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'' бр.16/97 и 42/98), члана 28. и 29. Одлуке о одржавању чистоће на
територији Општине Рума ( ''Сл. Лист општина Срема'' бр.1/2010) и члана 37.
Статута општине Рума(''Сл.лист општина Срема'' бр.6/09) Скупштина општине
Рума на седници одржаној дана 14.12. 2012.године донела је:

ПЛАН И ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У 2013.ГОДИНИ

Планом и Програмом одржавања чистоће на јавним површинама у
2013.години обухваћене су јавне површине које су одређене за одржавање чистоће,
време и начин одржавања чистоће, број и врста посуда за сакупљање смећа које се
постављају на јавној површини, висина накнаде за обављање послова одржавања
чистоће на јавним површинама и друга питања у вези одржавања чистоће за насеље
Рума.
Одржавање чистоће на јавним површина планира се за следеће локације:

1. Градски Трг, ужи центар града (Простор око Културног центра и пословне
зграде наспрам Култрног центра), пјацета „Партизан“
-

-

Чисти се тротоар од центара до градске библиотеке(целом ширином), тротоар
од центра до КЦ (целом ширином), поплочане површине на Споменику и
торотоар од КЦ до Орловићеве и до семафора на центру
Чисте се стазе на пјацети „Партизан“ и тротоар од Улице В.Дугошевића до
центра и то од дрвореда кестена до пута и припадајући ивичњак. Купе се сви
крупни отпаци са зелених површина.

2. Главна улица од Змај Јовине до центра и Занатски трг
-

Чисте се ивичњаци лева и десна страна и припадајући паркинзи, асфалтна
површина на Зантском тргу од Главне улице до Улице В.Дугошевића. Купе се
сви крупни отпаци са зелених површина.

3. Улица Главна од Змај Јовине до Јеленачке, лева и десна страна
-

Чисте се ивичњаци, паркинзи и тротоари у целом потесу. Купе се сви крупни
отпаци са зелених површина.

-24. Главна улица од Јеленачке до Змај Јовине школе, спортски терени
-

Чисте се спортски терени, ивичњаци у целом потесу. Купе се сви крупни отпаци
са зелених површина.

5. Улица В.Дугошевића од Павловачке до Орловићеве, паркинг, дворишни
простор око стамбених зграда „Апотека“ 1-5, дворишни простор стамбених
зграда у Улици Орловићева бр. 1-5 и паркинг простор уз Градски трг
-

Чисти се ивичњак од Улице Павловачке (лева и десна страна), паркинг
прекопута Спортске хале до дворишта стамбених зграда „Апотека“, двориште
стамбених зграда
„Апотеке“
и паркинг уз Градски Трг од Улице
В.Дугошевића до центра и бетонски ригол са северне стране у Улици
В.Дугошевића. Купе се сви крупни отпаци са зелених површина.

6. Улива Орловићева од Улице В.Дугошевића до Улице 15. Маја, простор око
стамбених зграда „Куле“ и „Содол“, простор око локала у Улици 15. Мај,
Улица В.Дугошевића од вртића
-

Чисте ивичњаци са обе стране У Орловићевој улици, аутобуско стајалиште и
паркинг код старог ДДОР-а, простор око контејнеракод стамбених зграда
„Куле“ и стари ДДОР, ивичњаци са обе стране (где има). Купе се сви крупни
отпаци са зелених површина, платоа и тротоара као и у наведеним двориштима.

7. Улица Орловићева од 15. Августа до Лењинове
-

Чисте се ивичњаци, паркинзи у целом потесу. Купе се сви крупни отпаци са
зелених површина, платоа и тотоара.

8. Стамбене зграде у Улици В.Дугошевића бр. 134-136 (простор између зграда)
-

Чисте се ивичњаци, паркинзи у целом потесу. Купе се сви крупни отпаци са
зелених површина.

9. Простор око Дома здравља, простор око свих контејнера у том крају, паркинг
испред Дома здравља
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Чисти се површина око свих контејнера, паркинг испред Дома Здравља на
северној и западној страни и паркинг код ТПЦ „Детелина“ и тениских терена.
Купе се сви крупни отпаци са зелених површина.

10. Простор око зграде ПТТ, паркинг преко пута зграде ПТТ, Улица ЈНА испред
„Агроруме“, двориште зграда у Улици Пролетерска бр. 2-4, двориште зграда у
Улици ЈНА бр. 160-162, Пролетерска улица од Улице ЈНА до Улице ПСВ
-

Чисти се ивичњак и тротоар испред зграде Суда, двориште зграда у Улици
Пролетерска бр. 2-4, сакупља се папир и други крупни отпад са травњака,
простор око контејнера, поплочаних површина (главни улаз) испред зграде
поште, део тротоара од Пијаце до угла са Улицом Железничком, ивичњак и
паркинг уз зграду поште, ивичњак и тротоар од Улице Железничке до
Пролетерске улице и Пролетерска улица до Улице ЈНА (ивичњаци), пролаз
између хотела и Спортске хале од улице В.Дугошевића до Главне улице. Купе
се сви крупни отпаци са зелених површина, платоа и тротоара.

11. Улица ЈНА од зграде суда до Партизанске
 Чисте се ивичњаци са обе стране улице и паркинзи на обе стране и бокс за
контејнер у дворишту зграде број 135 и празне се посуде за смеће
12. Главна улица од центра до Улице Павловачке и Улица 27. Октобар до Улице
15.Мајa
 Чисте се тротоари од центра до Павловачке улице, ивичњаци са обе стране
пута у Улици 27.Октобар од Улице Главне до Улице 15.маја. Купе се сви крупни
отпаци са зелених површина
13. Дечији парк, парк поред О.Ш В.Дугошевић, Главна улица од Павловачке
улице до Врдничке улице, простор испред школе Д.Јерковић и В. Дугошевић,
аутобуска стајалишта, Улица Партизанска од Главне улице до Улице ЈНА
 Чисте се стазе у Дечијем и парку поред О.Ш В.Дугошевић, тротоар у
Главној улици уз аутобуска стајалишта у Главној улици испред школе с преко пута,
паркинг испред обе школе, празне се посуде за отпатке од Павловачке улице до
улце врдничке. Купе се крупни отпаци са зелених површина.
14. Улица ЈНА од простора Градцке пијаце до Великог парка и бетонске стазе у
Великом парку, улица Главна око парка и Трг ослобођења до ’’Сремпута’’
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 Чисти се Улица ЈНА од Градцке пијаце до Великог парка, бетонске стазе у
Великом парку, припадајући тротоар у Главној улици, део пута уз ригол од Главне
улице до ‘’Сремпута’’ Улица ЈНА ивичњак са обе стране. Купе се сви крупни
отпаци са зелених површина.
15. Железничка улица од центра до гробља, скретање ка гробљу са обе стране
 Чисте се ивичњаци са обе стране улице, аутобуска стајалишта у Улици
Железничкој, паркинзи и ивичњаци у Улици ПСВ од Улице Пролетерске до Улице
М.Орешковића. Купе се сви крупни отпаци са зелених површина
16. Насеље ‘’Тивол'' (паркинзи, простор око
контејнера), два аутобуска
стајалишта, улица Саве Шумановића до Техничке школе, површине унутар
блокова зграда (повремено)
 Чисте се површине око свих контејнера, аутобуско стајалиште у Главној
улици са леве и десне стране, ивичњак у Улици Саве Шумановића лева и десна
страна до Техничке школе, купе се крупнији отпаци са травњака и око зграда.

17. Улица П.С.Вељка од Пролетерске улице до Улице М.Орешковића, Улица
Змај Јовина од Главне улице до Улице В.Дугошевића, Улица Главна од Улице
В.Назора до Улице Н.Тесле, Улица Гробљанска од Главне улице до Улице ЈНА


Чисти се повремено 2-3 пута недељно

18. Дежурство поподне – Градски трг, пјацета“Партизан“, Улица Главна од
Градске куће до зграде општине Рума, Улица 27.Октобар до Т.П.Ц „Кастанија“,
од Т.П.Ц „Кастанија“ Улица В.Дугошевића до Улице Орловићеве и део
Орловићеве улице од Улице В.Дугошевића до центра

Празне се посуде за смеће и купе крупнији отпаци, Главна улица од Градске
куће до Змај Јовине школе са обе стране улице
19. Празне се све канте за отпадке на јавним површинама најмање једном
недељно
20.Рад недељом

Недељом се чисте локације под редним бројем 1, 2, 5, 9, 10, 11 и 12. Остале
локације се чисте свим данима осим недеље.

-5За послове одржавања чишћења ангажоваће се чистачи и машинска чистилица.
За сакупљање смећа на јавним површинама планира се постављање до 100 типских
посуда, а сада их постоји око 150 на разним локацијама.
Посуде за смеће типа контејнера постављаће се по потребама и захтевима грађана за
одношење лишћа, биљних остатака и слично.
Висина накнаде за обављање послова одржавања чистоће на јавним
површинама планира се према следећем:
- Одржавање хигијене града-чишћење
16.800.000 динара
- Учешће у одржавању гробља (1 радник)
850.000 динара
- Одржавање излетишта ''Борковац'' (2 радникa)
1.700.000 динара
___________________________________
Укупно: 19.350.000 динара

Овај План и Програм објавити у ''Сл.листу општине Срема''.

