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Старикодкућа,
волонтерипомажу

Како је наја вље но на првој сед
ни ци Шта ба за ван ред не ситу а
ци је после про гла ше ња ван ред

ног ста ња, која је одр жа на 16. мар та, 
оформ љен је колцен тар. Колцен тар 
је на рас по ла га њу људи ма, могу да 
се јаве и доби ју све инфор ма ци је које 
их зани ма ју. Посеб но су ови теле фо
ни отво ре ни за ста ра лица која живе 
сама. Они се могу јави ти, а волон те
ри ће им доне ти потреб ну хра ну или 
леко ве. Волон те ри су у помоћ ста ри
јим Румља ни ма кре ну ли већ 17. мар
та у пре по днев ним сати ма.

Дра ган Коса но вић, који је заду жен 
за коор ди на ци ју рада колцен тра и 
волон те ра, исти че да су волон те ри 
иза шли на терен како би помо гли ста
ри јим сугра ђа ни ма.

– Купи ли смо им намир ни це, оно 
што су они рекли да им је било 
потреб но, као и леко ве. Волон те ри 
се при ја вљу ју и даље. Има мо велик 
број волон те ра који су нам на рас по
ла га њу. Ми их анга жу је мо по потре би, 
онај број који је у скла ду са зах те ви ма 
гра ђа на. У току дана има ли смо велик 
број пози ва гра ђа на. Зна ча јан број се 
одно си на општа пита ња, а има ли 
смо и велик број кон крет них зах те ва 
– рекао је Дра ган Коса но вић.

Воји слав Мио ко вић, дирек тор Цен
тра за соци јал ни рад, каже да, за 
сада, нема ника квих про бле ма и да је 
нај ва жни је да људи не пани че.

– Ко год позо ве, ми ћемо их у току 
дана, евен ту ал но ују тру кон так ти ра ти 

и ући ће у про грам. Нико неће бити 
забо ра вљен и све њихо ве потре бе ће 
бити задо во ље не – ука зу је Мио ко вић.

Он дода је да се посту пи ло пре ма 
наред ба ма које су доне те на сед ни ци 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је.

– Сход но томе, ми смо одмах тог 
дана ста ви ли у упо тре бу број 471–
699, укљу чу ју ћи 478–314, који је број 
Општин ске упра ве. Про сле ђу је мо све 
оно што није у нашој над ле жно сти, 
али се нарав но тру ди мо да не одби
ја мо људе – каже Воји слав Мио ко вић. 

Кон так ти ра ни су и сви пред сед ни
ци месних зајед ни ца и пред став ни ци 
села који су, тако ђе, доби ли инструк
ци је које су у вези са услу га ма које 

пру жа Цен тар за соци јал ни рад и 
волон те ри.

– Без обзи ра на то што су инструк
ци је да се иде на мини мал ни кон такт 
са гра ђа ни ма, сви ма ћемо иза ћи у 
сусрет. Ко год да дође, њего ва пра
ва ће бити испу ње на, само што људи 
мора ју мало да се стр пе. Што се тиче 
јед но крат них помо ћи, про ши ри ли смо 
то на месне кан це ла ри је. Људи не 
мора ју да дола зе код нас, могу тамо 
да пре да ју зах тев. Ти зах те ви ће бити 
про сле ђе ни нама и ми ћемо то реа ли
зо ва ти исто као да су дошли код нас 
у Цен тар – иста као је Воји слав Мио
ко вић.

 С.Џакула

ВојиславМиоковићДраганКосановић

Помоћнајстаријимсуграђанима
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Гра ђа ни осло бо ђе ни рачу на за 
одво же ње сме ћа за март и април
Штаб за ванреднe 

ситу а ци је рум ске 
општи не је у сва ко

днев ном засе да њу, тако да 
је 19. мар та одр жао сво ју 
четвр ту сед ни цу на којој је 
доне та наред ба која је про
сле ђе на свим при вред ним 
субјек ти ма. Наи ме, ради се 
о томе да се смен ски рад 
ускла ди са изре че ном 
забра ном кре та ња, одно
сно, уве де ним поли циј ским 
часом. 

– Дакле, све оне ком па ни
је које има ју смен ски рад, 
мора ју да га ускла де са 
одлу ком Вла де Срби је о 
забра ни кре та ња изме ђу 20 
и 05 часо ва, што зна чи да 
дру гу сме ну мора ју завр ши
ти до 19 часо ва, а тре ћа 
мора поче ти пре 20 часо ва. 
Кон так ти ра ли смо све одго
вор не људе у тим ком па ни
ја ма и дали смо им рок од 
24 сата да ту меру при ме не 
– рекао је коман дант Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је Сла
ђан Ман чић.

Он дода је да је при вред
ни ци ма упу ће на и мол ба, 
одно сно, пре по ру ка да иза
ђу у сусрет запо сле ни ма 
који има ју децу мла ђу од 12 
годи на. Дакле, уко ли ко је 
могу ће, да се у слу ча је ви ма 
где су оба роди те ља запо
сле на, омо гу ћи рад од куће, 
или где то није могу ће да их 
пусте кући.

На овој сед ни ци је доне та 
и наред ба да се у свим 
услу жним делат но сти ма, 
попут мар ке та, пека ра, 
меса ра, уго сти тељ ским 
објек ти ма, где рад ни ци 
има ју кон такт са људи ма, 
мора ју носи ти заштит не 
рука ви це. Има ју ћи у виду 
да их је тре нут но тешко 
наба ви ти, локал на само у
пра ва је обез бе ди ла 10.000 
рука ви ца, као и дез ин фек
ци о на сред ства. Истог дана, 
рука ви це и дез ин фек ци о на 
сред ства поде ље на су 
запо сле ни ма у овим објек
ти ма, како у гра ду, тако и 
сели ма. Волон те ри, који су 
их поде ли ли, исто вре ме но 
су запо сле не и инфор ми са
ли o оба ве зи њихо вог ноше
ња.

Јед на од мера која ће 
сва ка ко наи ћи на подр шку 

гра ђа на јесте и да се свих 
16.600 дома ћин ста ва у рум
ској општи ни осло бо ди оба
ве зе пла ћа ња услу ге одно
ше ња сме ћа за март и 
април. Ту оба ве зу пла ћа ња 
пре ма Јав ном пред у зе ћу 
„Кому на лац“ ће пре у зе ти 
локал на само у пра ва из 
општин ског буџе та. Тако ђе, 
сви закуп ци општин ских 
лока ла биће осло бо ђе ни 
пла ћа ња заку па за март и 
април, а исто важи и за оне 
који су поста ви ли сво је мон

та жнодемон та жне објек те.
– Еви дент но је да при

вред ни ци губе свој посао и 
то неће бити једи не мере. 
Доно си ће мо још мера у 
финан сиј ском сми слу које 
ће се тица ти свих ста нов ни
ка наше општи не, али нам 
тре ба вре ме на да ура ди мо 
одре ђе не кал ку ла ци је и 
про це ни мо коли ко ће оне 
кошта ти. Наш буџет је у 
добром ста њу и у вели кој 
мери га пуне упра во ти гра
ђа ни, па зато вели ки део 

сред ста ва усме ра ва мо ка 
гра ђа ни ма како бисмо сви
ма олак ша ли ситу а ци ју – 
исти че Ман чић.

Сла ђан Ман чић је и овом 
при ли ком апе ло вао на гра
ђа не да не под ле жу пани ци, 
али је иста као да је потреб
на дисци пли на, одго вор
ност, што мање кон та ка та, 
што мање гужве, што више 
изо ла ци је, пого то во што се 
у дани ма који сле де оче ку је 
већи пораст бро ја зара же
них. 

– Наред них 10–15 дана је 
пери од у којем тре ба сви да 
пока же мо сво ју мак си мал ну 
одго вор ност, а ми ћемо сви
ма бити на рас по ла га њу. 
Дез ин фек ци ја гра да се 
ради тотал но, про ши ри ли 
смо је на цео град. Укљу чи
ли смо и ками он који осве
жа ва ули це хло ро во до нич
ним рас тво ром. Вели ки број 
волон те ра нам је на рас по
ла га њу – рекао је Сла ђан 
Ман чић. 

Када је реч о колцен тру, 
прет ход ног дана је било 44 
пози ва, што је мање него 
када је колцен тар почео са 
радом, док је Дом здра вља 
имао 50 пози ва, што је и 
разу мљи во, јер је реч о 
струч ним одго во ри ма и 
упут стви ма, али је било и 
лажних пози ва и при ја ва. 
Зато и апел тим гра ђа ни ма 
да не зло у по тре бља ва ју 
бро је ве теле фо на и кол
цен тар.

– Ми ћемо рад колцен тра 
– под се ћам реч је о теле фо
ни ма 478–314 и 471–699, 
сма њи ти до 19 часо ва, јер 
смо прет ход ног дана у пери
о ду од 20 до 22 часа има ли 
само два пози ва – рекао је 
Ман чић.

Нај тра же ни ја роба у 
Срби ји јесу заштит не маске 
и локал на само у пра ва рас
по ла же одре ђе ном коли чи
ном. Тре ба рећи да је 19. 
мар та поче ла про из вод ња 
заштит них маски у ком па ни
ји „Heal thCa re“ на Рум ској 
петљи, која ће ове маске 
про из во ди ти за држа ву. Дом 
здра вља је од локал не 
само у пра ве добио додат
них 100 лита ра алко хо ла за 
дез ин фек ци ју и 50 заштит
них оде ла.  С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић – мере у корист гра ђа на и при вре де
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ДОМ ЗДРА ВЉА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Фор ми ран Цен тар
за респи ра тор не инфек ци је
У Тре ћој здрав стве ној 

амбу лан ти од 18. мар
та почео је с радом 

Цен тар за респи ра тор не 
инфек ци је. Сви сугра ђа
ни који има ју про бле ме са 
дисај ним орга ни ма, могу да 
се јаве на бро је ве теле фо на 
овог Цен тра: 022 615-820, 
064/8-770-581, 064/8-770-
563, 064/8-770-576. Апе лу је 
се да не дола зе код лека ра 

него да се прво јаве теле фо
ном.

Дирек тор ка Дома здра
вља др Миро сла ва Шево је 
рекла да Цен тар за респи
ра тор не инфек ци је ради од 
7.00 до 20.00 часо ва. 

– Паци јен ти могу да се 
јавља ју један фик сни и на 
три бро ја мобил ног теле фо

на. Сви који има ју тего бе 
дисај них путе ва као што је 
кашаљ, кија ви ца, боло ви у 
гру ди ма, кра так дах, гуше
ње, тре ба ло би да се јаве 
прво путем теле фо на. Док
то ри ће одре ди ти да ли тре
ба да се паци јент пре гле да 
или да оста не у кућ ној изо
ла ци ји. У Цен тру раде два 

док то ра и две сестре пре и 
после под не и тако ће бити 
до кра ја епи де ми је. Ми 
паци јен те пре гле да мо, а 
тежи слу ча је ви ће ићи у 
бол ни цу. За све дру ге боле
сти се јавља ју сво јим иза
бра ним лека ри ма као и 
уоби ча је но, изја ви ла је др 
Миро сла ва Шево.

др Мирослава Шево

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Радо ви у пољо при вре ди
се одви ја ју редов но
Начел ник Град ске упра

ве за пољо при вре ду 
Вла ди мир Насто вић 

је иста као да је свим пољо
по ри вред ни ци ма омо гу ћен 
рад иако је у току ван ред но 
ста ње због коро навиру са.

– Када је реч о пољо
при вре ди, при др жа ва мо 
се као и сви гра ђа ни и гра
ђан ке у Репу бли ци Срби ји 
пре по ру ка и наред би Вла
де Репу бли ке Срби је, што 
се одно си и на огра ни че но 
кре та ње у пољо при вре ди и 
оба вља ња посло ва веза них 
за пољо при вре ду. Пољо
при вре да не сме да ста не, 
наши пољо при вред ни про
из во ђа чи могу искљу чи во 
напо ље да оба вља ју делат
ност, а забра ње на су сва 
оку пља ња. У сели ма која 
има ју испод 5.000 ста нов
ни ка, пољ при вред ни ци до 

70 годи на могу да се кре ћу. 
За сада је тао ко, рекао је 
Насто вић.

Милић Милан из Пољо
при вред не струч не слу жбе 
рекао је да се и током ван
ред них мера сви радо ви на 
пољи ма одви ја ју несме та но.

– Сред ста ва за зашти ту 
биља има у пољо при вред
ним апо те ка ма довољ но за 
про из во ђа че тако да могу 
да раде на усе ви ма и на 
пољи ма. Гори ва на бен зин
ским пум па ма има, тако да 
пољо при вред ни ци не тре

ба уоп ште да бри ну око 
потреп шти на. Што се тиче 
суб вен ци ја пре гле да ју се 
мало успо ре ним режи мом 
али тре ба само стр пље ња. 
У кон так ту смо са Упра вом 
за аграр на пла ћа ња и са 
Покра јин ским секре та ри ја
том за пољо при вре ду, тако 
да ће сви зах те ви за суб
вен ци је бити пре гле да ни. 
Испла те за суб вен ци је по 
хек та ру ће бити по доку
мен та ци ји коју су пре да ли 
досад, ове годи не, а ко није, 
изву ћи ће се из базе пода та
ка за 2019. годи ну и тако ће 
бити сред ства испла ће на, 
изја вио је Милић.

Он је додао да да је рок 
за пре да ју доку мен та ци је 
за суб вен ци је за тов сви ња, 
јуна ди, јаг ња ди до 31. јула  и 
да пољо при вред ни про из во
ђа чи не тре ба да бри ну. 

Милан МилићВла ди мир Насто вић
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ПОЗИВ НИ ЦЕН ТАР 

Помоћ ста ри јим сугра ђа ни ма
Од поне дељ ка, 16. мар та у Срем

ској Митро ви ци функ ци о ни ше позив
ни цен тар Помоћ ста ри јим сугра ђа
ни ма, услед пан де ми је коро навиру
са. Кол цен тар  је орга ни зо вао Град 
Срем ска Митро ви ца у окви ру Кан це
ла ри је за мла де, а волон те ри митро
вач ке Кан це ла ри је за мла де вред но 

раде сва ког дана 24 часа днев но, 
како би помо гли нашим нај ста ри јим 
сугра ђа ни ма у набав ци намир ни ца, 
леко ва и оста лих нео п ход них ства
ри. За један дан, било је пре ко 150 
пози ва, а волон те ри су 17. мар та 
оби шли 30 поро ди ца. На феј сбук 
стра ни ци СМ Коро на могу се доби ти 

све додат не инфор ма ци је. Осим 
волон те ра КЗМ у тиму су и сви 
сугра ђа ни, који су се при ја ви ли да 
волон ти ра ју и изра зи ли зже љу и 
вољу да помог ну зајед ни ци. Град 
Срем ска Митро ви ца се захва љу је 
свим волон те ри ма на несе бич ној 
помо ћи и подр шци.

ГРАДСКА АПО ТЕ КА 

Дежур ство
за вре ме
поли циј ског 
часа

Држав на апо те ка у Срем ској 
Митро ви ци ће, пре ма речи ма 
дирек тор ке ове уста но ве Гор
да не Ћулић Цви ја но вић, дежу
ра ти од 19.00 до 5.00 часо ва за 
хит не слу ча је ве. 

– Због акту ел не ситу а ци је, 
ова апо те ка у току дана неће 
ради ти. Биће доступ на само за 
паци јен те које је лекар упу тио, 
однсно, хит не слу ча је ве, рекла 
је Гор да не Ћулић Цви ја но вић.

Град ска апо те ка „Срем ска 
Митро ви ца”, која се нала зи у 
скло пу Опште бол ни це ради ће 
у  изме ње ном режи му све док 
тра је ван ред но ста ње.

ЦЕН ТАР ЗА
СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Испла та
соци јал не 
помо ћи

Свим гра ђа ни ма ста ри јим 
од 65 годи на који су кори сни
ци нов ча не соци јал не помо ћи 
биће омо гу ће на испла та на 
кућ ну адре су по посеб ном 
пуно моћ ју које могу дати ком
ши ји, срод ни ку, при ја те љу или 
волон те ри ма Колцен тра за 
ста ри је гра ђа не од 65 годи на 
и то уз одо бре ње Цен тра за 
соци јал ни рад „Сава” Срем ска 
Митро ви ца. Кон такт теле фо
ни: 022 623 389 и 022 623 376.

Гор да на Ћулић Цви ја но вић

ГРАД СКО СТА НО ВА ЊЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Поја ча на дез ин фек ци ја 
стам бе них згра да
У току ван ред ног ста

ња „Град ско ста но ва
ње“ ће дез ин фи ко ва

ти све стам бе не згра де на 
тери то ри ји Срем ске Митро
ви це у сарад њи са фир мом 
„Дада 06“. 

– Нај пре смо поче ли са 
дез ин фек ци јом ула зних вра
та, руко хва та и сан ду чи ћа у 
стам бе ним згра да ма, а у 
наред ном перо ду ће се дез
ин фи ко ва ти и сте пе ни шта. 
Сред ства за дез ин фек ци ју 
су обез бе ђе на од Град ског 
шта ба за ван ред не ситу а
ци је тако да нема места за 
забри ну тост. „Град ског ста
но ва ње“ ће пред у зе ти све 
мере како би се спре чи ло 
шире ње зара зе, уко ли ко се 
поја ви. За сада се посао 

оба вља без про бле ма. Дез
ин фек ци о на сред ства су 
на бази хло ра, за која је 
потвр ђе но да сто по стот но 
уни шта ва ју вирус коро не. 

Вели ки део посла „Град ско 
ста но ва ње“ раде поди зво
ђа чи и тим људи ма су обез
бе ђе на заштит на сред ства. 
Тако ђе бих напо ме нуо да 
смо уз прет ход не кон сул та
ци је са над ле жним слу жба
ма одлу чи ли да наста ви мо 
кре че ње згра да зато што и 
то има дез ин фек ци о ну уло
гу и делу је на виру се и бак
те ри је, изја вио је Ковач.

Бла гај на „Град ског ста
но ва ња“ у току ван ред ног 
ста ња не ради, а дуго ва
ња се могу изми ри ти елек
трон ским путем. Пред у зе ће 
ради до 12 сати, а ква ро
ви и хит ни слу ча је ви могу 
се при ја ви ти на теле фо не 
022/625065, или 064/889
4738. 

Милош Ковач

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Рад ни ци ће моћи на 
посао у све три сме не
Сви рад ни ци, који су 

запо сле ни у неким 
од митро вач ких 

пред у зе ћа, моћи ће да до 
свог рад ног места дођу 
град ским пре во зом и док 
тра је поли циј ски час. То је 
закљу чак након састан ка 
који је одр жан у Град ској 
кући 18. мар та, а на ком су 
при су ство ва ли пред став
ни ци локал не  са мо у пра ве 
и дирек то ри митро вач ких 
пред у зе ћа. 

– У зави сно сти од потре
ба, Град ће омо гу ћи ти рад
ни ци ма да дођу на рад на 
места и то у све три сме не. 
Град ски јав ни пре воз биће 
у слу жби свих при вред них 

субје ка та и сва ком рад ни ку 
биће омо гу ћен дола зак до 
свог рад ног места у било 

којој сме ни, а све у скла ду 
са одлу ка ма Вла де. Што 
се тиче прве сме не забра
не нема, про бле ма тич не су 
дру га и тре ћа сме на. Још 
увек нема мо тач ну инфор
ма ци ју шта ће од папи ра 
бити нео п ход но да се доде
ли рад ни ку поје ди нач но 
или за сва ку фир му.  Веро
ват но ће посто ја ти спи сак, 
који ће бити доста вљен 
воза чу или ће сва ко од тих 
запо сле них мора ти да има 
сво је реше ње о рад ној оба
ве зи, о рад ном месту. О тим 
поје ди но сти ма ће одлу чи ти 
Вла да Репу бли ке  Срби је, 
што ће кон тро ли са ти МУП, 
рекао је Љубомир Вуј чић.

Љубомир Вујчић
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Наста ва путем кана ла РТС-а
У четвр так, 19. мар та 

одр жан је саста нак 
дирек то ра митро вач

ких основ них шко ла, а тема 
је била изво ђе ње наста ве у 
току ван ред ног ста ња.

 – На дана шњем акти ву се 
гово ри ло о тех нич ким ства
ри ма, упи си ва њу часо ва, 
изра ди настав них пла но ва, 
како би све основ не шко
ле на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це ради ле јед но о
бра зно. Наста ва за уче ни
ке основ них шко ла поче ла 
је још пре неко ли ко дана и 
могу да кажем да су комен
та ри врло пози тив ни. Анке
ти ра ли смо неке уче ни ке, 
они су вео ма задо вољ ни, 
јесте дру га чи је, и заи ста су 
схва ти ли да је ова наста ва 
оба ве за. За сред ње шко
ле наста ва је поче ла 23. 
Виде ће мо како ће они то 
при хва ти ти, мислим мно го 
лак ше него основ ци. Основ
ци су заме ри ли да се не 
пра ти план и про грам. Али 
то може да буде и систе ма
ти за ци ја гра ди ва, а не као 
обра да. Ина че, уче ни ци ма 
је  врло зани мљи во, рекла 
је Све тла на Мило ва но вић, 
заме ни ца гра до на чел ни ка.

Пре ма речи ма дирек то ра 
ОШ „Јован Попо вић” шко
ле су на ини ци ја ти ву Мини
стар ства про све те отво ре не 
и у току ван ред ног ста ња.

– Има мо и уче ни ке који 
тре нут но нема ју при ступ 
интер не ту, тако да је за њих 
шко ла увек отво ре на, све 
инфор ма ци је могу да погле

да ју на огла сним табла ма 
шко ле. Они могу да дођу 
у шко лу, да кон так ти ра
ју дежур ну осо бу у шко ли, 
тако да су увек у при ли
ци да доби ју инфор ма ци ју 
веза но за наста ву и за обу ку 
даље. Пра ти мо сва деша
ва ња што се тиче наста ве 
коју је Мини стар ство про
све те обез бе ди ло путем 
РТС плат фор ми, оба ве сти
ли смо пре ко оде љен ских 
ста ре ши на, путем дру штве
них мре жа, вај бер гру па све 
уче ни ке и роди те ље како 
и на који начин да пра те 
ту наста ву. Тако ђе нам је 
суге ри са но да наста ву, коју 
изво де наши настав ни ци 
и учи те љи це у шко ла ма, 
орга ни зу је мо са уче ни ци
ма путем дру штве них мре

жа или гугл учи о ни ца.  То 
је од 18. мар та поче ло и 
вео ма добро функ ци о ни ше. 
Ми дирек то ри има мо кон
такт са нашим рад ни ци ма и 
сви су јако задо вољ ни како 
то функ ци о ни ше, чује мо и 
поврат ну инфор ма ци ју од 

роди те ља и уче ни ка да су 
се сви при ла го ди ли и да све 
функ ци о ни ше како је пред
ви ђе но, рекао је Сто јил ко
вић. 

Уче ни ци могу наста ву 
пра ти ти на кана ли ма РТС3 
и РТС Пла не та.

Све тла на Мило ва но вић Сло бо дан Сто јил ко вић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Орга ни зо ва на наста ва
и за волон те ре кол-цен тра
Волон те ри ма колцен тра 

за ста ри је гра ђа не од 
65 годи на омо гу ће но је 

да пра те наста ву на даљи ну 
у про сто ри ја ма митро вач ке 
Кан це ла ри је за мла де. На тај 
начин, волон те ри ће, поред 
хума ни тар ног рада, моћи да 
поха ђа ју наста ву по пред ви
ђе ном пла ну и про гра му.

Начел ник Град ске упра
ве за обра зо ва ње, кул ту
ру и спо рт Или ја Недић је 

рекао да ова кав тип наста ве 
почи ње од 23. мар та, а да у 
окви ру колцен тра за ста ри
је Митров ча не уче ству је 25 
сред њо шко ла ца. 

– Морам да нагла сим да 
су то пре све га добра деца, 
који ма је при о ри тет шко
ла и обра зо ва ње, али им 
је и помоћ ста ри јим осо ба
ма, које су овој ситу а ци ји 
угро же не. Хва ла још јед ном 
свим волон те ри ма који су 

се ода зва ли, њихо вим роди
те љи ма на раз у ме ва њу, јер 
њихо ва деца раде један 
хума ни та ран и одго во ран 
посао. Оче ку јем да ће волон
те ри упо ре до са посло ви ма 
које оба вља ју овде, моћи 
да пра те и наста ву, рекао је 
Недић.

Волон тер ка Тео до ра Пал
ко вић се овим путем у име 
сво јих вршња ка захва ли ла 
локал ној само у пра ви.

– Овде ћемо моћи да пра
ти мо онлајн наста ву и моћи 
ћемо да буде мо у току са 
школ ским гра ди вом, али и у 

Или ја Недић
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Онлајн наста ва од 23. марта 
за сред њо школ це
Актив дирек то ра ми

тро вач ких сред њих 
шко ла одр жан је 18. 

мар та у Гим на зи ји, а тема 
састан ка је била наста ва на 
даљи ну и изве шта ји о здрав
стве ном ста њу уче ни ка. 
Због про гла ше ња ван ред
ног ста ња услед епи де ми је 
коро навиру са све шко ле ће 
у наред ном пери о ду мора ти 
да Мини стар ству про све те 
шаљу опе ра тив не пла но ве 
рада, у који ма пред ла жу на 
које све начи не ће наста
ва бити орга ни зов на. Тако
ђе, шко ле су у оба ве зи да 
испра те здрав стве но ста ње 
уче ни ка, то јест, оних уче ни
ка у изо ла ци ји и са сум њом 
на вирус коро на.

Заме ни ца гра до на чел ни
ка Све тла на Мило ва но вић 
је наве ла да се наста ва за 
уче ни ке основ них шко ла од 
17. мар та  реа ли зу је пре ко 
кана ла РТС3 и РТС Пла не
та.

– Замо ли ла бих све уче
ни ке да ову наста ву озбиљ
но схва те и све актив но
сти ће бити забе ле же не у 
еднев ник. За сада је наста
ва за уче ни ке од првог до 
четвр тог раз ре да све де на 
на три пред ме та: срп ски 
језик, мате ма ти ка и свет око 
нас, док уче ни ци од петог 
до осмог раз ре да има ју још 
неко ли ко пред ме та – физи
ку, хеми ју, исто ри ју, био ло

ги ју и гео гра фи ју. Наста
ва пре ко плат фор ми ће се 
допу ња ва ти, број часо ва 
ће се пове ћа ва ти и посе ба 
пажња биће усме ре на на 
мале и вели ке мату ран те, 
рекла је Све тла на Мило ва
но вић.

Мир ја на Ђор ђе вић, дирек
то ри ца Митро вач ке гим на
зи је, рекла је да је у ова квим 
усло ви ма тешко орга ни зо
ва ти наста ву, али да је од 
вели ке кори сти подр шка 
Гра да, Град ске упра ве за 
обра зо ва ње и Мини стар
ства просвете.

– Роди те љи и раз ред
не ста ре ши не су у стал
ном кон так ту и на тај начин 
доби ја мо изве шта је о здрав
стве ном ста њу уче ни ка. 
Заи ста је тешко орга ни зо
ва ти наста ву, јер први пут 
се сви сусре ће мо са ова ко 
неми лом ситу а ци јом, али се 
сна ла зи мо она ко како зна мо 
и уме мо. Доби ли смо додат
на сред ства за хиги је ну шко
ле, а наста ва ће бити орга
ни зо ва на пре ко плат фор ме 
РТСа. У нашој шко ли ђаци 
већ мно го раде прео интер
не та, тако да је наша наста

ва већ поче ла, а веру јем да 
ће се и дру ге шко ле брзо 
орга ни зо ва ти пре ко раз ли
чи тих гру па и плат фор ми, 
рекла је Мир ја на Ђор ђе вић.

Мир ја на Ђор ђе вић

току са акту ел ним деша ва
њи ма како у земљи, тако и у 
све ту пово дом наста ле ситу
а ци је, рекла је Тео до ра.

Тео до ра Пал ко вић

ЈП „СРЕМ-ГАС“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Бла гај на и шал тер-сала не раде 
до даљ њег
У скла ду са одлу ка ма Вла де Репу бли ке 

Срби је и Шта ба за ван ред не ситу а ци
је Гра да Срем ска Митро ви ца Бла гај на 

и Шал терсала ЈП „Сремгас“ неће ради ти 
до даљ њег. Упла те се могу оба ви ти елек
трон ским путем, за оне потро ша че који има
ју ту могућ ност. За све који такву могућ ност 
нема ју, по пре по ру ци Вла де Срби је, напла
та ће бити про лон ги ра на. Током тра ја ња 
ван ред ног ста ња, које је про гла ше но због 
епи де ми је коро навиру са, ЈП „Сремгас” ће 
стро го пошто ва ти све хиги јен скотех нич ке 
мере за спре ча ва ње шире ња зара зе. На 
сва ких сат вре ме на дез ин фи ку ју се ход ни

ци, руко хва ти, ква ке и дру ге повр ши не са 
који ма запо сле ни дола зе у додир.

Све потреб не инфор ма ци је могу се доби
ти на број теле фо на: 022/ 610069 (715 
часо ва) или на интер нет стра ни ци пред у зе
ћа (www.srem gas.rs). Број теле фо на дежур
не слу жбе је 064/ 8894580 (24 часа).
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Дез ин фек ци о на сред ства
за про дав ни це
Про дав ни ца ма пре храм

бе них про из во да, Штаб 
за ван ред не ситу а ци је у 

Срем ској Митро ви ци је обез бе
дио 21. мар та дез ин фек ци о на 
сред ства. Сви мар ке ти, који ће 
ради ти неде љом у пери о ду од 
4 до 7 часо ва за ста ри је сугра
ђа не од 65 годи на, биће вид но 
обе ле же ни.

Коор ди на тор Колцен тра за 
помоћ ста ри јим гра ђа ни ма од 
65 годи на рекао је да ће за 
све  про дав ни це које се баве 
про да јом хра не, пиљар ни це, 
све трго ви не воћем и повр ћем, 

месни це, пека ре, бурег џиј ске 
рад ње, бити обез бе ђе но по 
50 лита ра теч но сти, рас тво ра 
натри јумхипо хло ри та, који се 
кори сти за дез ин фек ци ју рад
них повр ши на, подо ва, сани
тар них чво ро ва. 

–Тако ђе, биће им обез бе ђе
не и заштит не маске и рука
ви це, све у циљу без бед но сти 
и зашти те, како рад ни ка који 

раде у овим рад ња ма, исто 
тако и оних који дола зе у купо
ви ну намир ни ца. Пара лел но 
са тим, ради се и на опре ма њу, 
одно сно опскр бља ва њу мар
ке та који ће ради ти од чети ри 
до седам часпва неде љом за 
ста ри је сугра ђа не који има ју 
пре ко 65 годи на. На тим про
дав ни ца ма ће бити ста вље
ни пла ка ти којим ће се вид но 

озна чи ти да се ради упра во о 
тим објек ти ма, али и пра ви ла 
пона ша ња запо сле них у овим 
мар ке ти ма као и под не налеп
ни це за пошто ва ње без бед
не уда ље но сти док се чека у 
реду на каса ма. Нарав но биће 
покри ве не све сео ске рад ње 
као и све про дав ни це у град
ској сре ди ни, рекао је Самар
џић.

Дез ин фек ци о на сред ства за про дав ни це хра не

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Дез ин фек ци ја гра да
Јав но кому нал но пред у зе ће „Кому на ли је“ је, на осно

ву наред бе Шта ба за ван ред не ситу а ци је Гра да Срем ска 
Митро ви ца, уве че 16. мар та поче ло пре вен тив ну дез ин
фек ци ју ули ца. У дез ин фек ци ји се кори сти сред ство на 
бази натри јумхипо хло ри та, које је без бед но за упо тре бу. 

Све улице у граду су дезинфиковане, а поступак ће бити 
поновљен.

Рас по ред рада сек то ра 
ЈКП „Кому на ли је“ је орга
ни зо ван зави сно од врсте 
сек то ра, са наред бом да се 
не пра ве пау зе и оку пља
ња у про сто ри ја ма. Сек
тор „ Град ска чисто ћа“ има 
редо ван рад на тере ну у 
току ван ред ног ста ња. Сек
тор „Хиги је на гра да“ ради
ће од 06.00 до 11.00 часо
ва,  Град ско зеле ни ло“ од 
7.00 до 12.00 часо ва, док 

ће „Погреб не услу ге“ ради
ти од 7.00 до 12.00 часо ва, 
осим услу га сахра њи ва ња 
које се оба вља ју у скла ду 
са потре бом. Рад но вре
ме сек то ра „Пијач не услу
ге“ има ју рад но вре ме од 
7.00 до 13.00 часо ва, „Зоо
хи ги је на“  од 07.0012.00 
часо ва, адми ни стра ци ја ће 
ради ти од 7.00 до 12.00, а 
Пар кинг сер вис сма ње ним 
интен зи те том.

Изме ње но рад но вре ме

Петар Самарџић
(сир ми у мин фо.рс)
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ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Про из вод ња сред ства
за дез ин фек ци ју
Како је у јеку бор бе про тив пан де ми је коро на

виру са у целом све ту, па тако и код нас, сред
ство за дез ин фек ци ју, изме ђу оста лог, нај тра

же ни ји про из вод, срем ско ми тро вач ки „Водо вод“, 
као при о ри тет ни зада так поста вио је пове ћа ње 
про из вод ње натри јум хипо хло ри та у рас тво ру од 
један посто. У постро је њу за пре ра ду воде овог 
јав ног пред у зе ћа пра ви се рас твор који уни шта
ва виру се, микро ор га ни зме и бак те ри је, а слу жи 
за дез ин фек ци ју воде и повр ши на у Срем ској 
Митро ви ци. Пре ма речи ма дипл. био ло га Дани це 
Тадић, рас твор је врло дело тво ран. „Водо вод“ се 
при ла го дио одред ба ма Гра да Срем ске Митро ви
це и пре по ру ка ма Вла де Репу бли ке Срби је, те се 
у циљу пре вен тив них мера зашти те при ме њу је 
упо тре ба рас тво ра у свр хе дез ин фек ци је. 

– Осим за потре бе Срем ске Митро ви це и насе
ље них места на тери то ри ји Гра да, про из вод ња 
је орга ни зо ва на и за јав ни про стор и стра те шки 
важне уста но ве у целој земљи. По при о ри те ту ће 
бити снаб де ва не бол ни це и здрав стве не уста но
ве, рекао Бори слав Бабић, в. д. дирек то ра ЈКП 
„Водо вод“.

Ф
от

о:
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 ју
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Рад но вре ме
про дав ни ца

У наред ном пери о ду про дав ни це 
мешто ви те робе ће има ти скра ће но 
рад но вре ме. Од поне дељ ка до пет ка 
ове про дав ни це ће ради ти од 7.00 до 
15.30 часо ва, а неде љом од 8.00 до 
13.00 сати. Тако ђе, про дав ни це мешо
ви те робе ће бити ото вре не за гра ђа не 
ста ри је од 65 годи на сва ке неде ље у 
пери о ду од 4.00 до 7.00 часо ва. 

Пре кид свих
избор них рад њи

Избор на коми си ја гра да Срем ска 
Митро ви ца, оба ве шта ва јав ност даје на 
сед ни ци одр жа ној 16. мар та, посту па ју
ћи по уред би Вла де Репу бли ке Срби је о 
мера ма за вре ме ван ред ног ста ња, доне
ла реше ње о пре ки ду свих избор них рад
њи у спро во ђе њу избо ра за одбор ни ке 
у Скуп шти ни гра да Срем ска Митро ви ца 
рас пи са них за 26. април, све док важи 
одлу ка о про гла ше њу ван ред ног ста ња.

Спро во ђе ње избор них рад њи  наста
ви ће се од дана пре стан ка ван ред ног 
ста ња. Нови роко ви за реа ли за ци ју 
избор них рад њи у поступ ку спро во ђе ња 
избо ра за одбор ни ке Скуп шти не гра да 
Срем ска Митро ви ца биће утвр ђе ни у 
скла ду са вре ме ном настав ка спро во ђе
ња избор них рад њи које ће бити уста но
вље но одлу ком о пре стан ку ван ред ног 
ста ња, када се за то стек ну усло ви. Све 
до сада пред у зе те избор не рад ње у 
поступ ку спро во ђе ња избо ра, оста ју на 
прав ној сна зи.

Због ново на ста ле  ситу а ци је у вези 
са епи де ми јом коро навиру са у Срби
ји и уво ђе ња ван ред ног ста ња, а у 
скла ду са одлу ка ма Вла де Срби је и 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је Гра да 
Срем ска Митро ви ца, бла гај на јкп 
„Водо вод“ неће ради ти у наред ном 
пери о ду. Упла те се могу оба ви ти 
елек тр он ским путем, за оне који има

ју ту могућ ност. По пре по ру ци Вла де 
Срби је, напла та ће за оста ла лица 
бити про лон ги ра на за фебру ар, март 
и април месец ове годи не.

Моли мо сугра ђа не да и за дру ге 
посло ве за које су заду же не слу жбе у 
дирек ци ји „Водо во да“ фак тур на слу
жба, про јект ни биро и финан сиј ска  и 
прав на слу жба, одго де свој дола зак.

Све инфор ма ци је могу се доби ти 
на бро је ве теле фо на: 611976 и 612
763.

Оста ле инфор ма ци је у вези са про
бле ми ма у водо снаб де ва њу и одво
ђе њу отпад них вода, као и до сада
мо гу се доби ти на број теле фо на 
626200 и након 15 сати, а викен дом 
и пра зни ком  на број 626533.

Рад но вре ме
апо те ка 

Апо те ке у Срем ској Митро ви ци ће у 
наред ном пери о ду ради ти од 7.00 до 
15.30 часо ва, и то од поне дељ ка до 
субо те. Неде ља је нера дан дан. 
Држав на апо те ка ће дежу ра ти сва ког 
дана за вре ме поли циј ског часа и то 
само за хит не слу ча је ве. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Шал те ри не раде до даљ њег
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Дез ин фек ци о на сред ства
на јав ним мести ма
Локал на само у пра ва је 23. мар та 

запо че ла поста вља ње вели ких 
кон теј не ра са дез ин фек ци о ним 

сред стви ма, запре ми не 1.000 лита ра, на 
више пунк то ва у гра ду, а тако ће бити и 
у сели ма рум ске општи не. Два кон теј не
ра су поста вље на на Град ском тргу, а по 
један на рас кр сни ци Глав не и Срем ске 
ули це на Тиво лу и на Бре гу, код МЗ Брег.

– Гра ђа ни могу да дођу са сво јом амба
ла жом, да нато че сред ство и да дез ин
фи ку ју куће. Апе ло вао бих на гра ђа не да 
нема потре бе да точе вели ке коли чи не, 
јер ће ови кон теј не ри ста ја ти докле год 
буде тра ја ла ова наша бор ба са коро
на ви ру сом. Дез ин фек ци о них сред ста ва 
има мо у довољ ним коли чи на ма, тако да 
ће се резер во а ри пуни ти чим се испра
зне. Дакле, довољ но је да гра ђа ни узму 
оно ли ко коли ко им је потреб но днев но 
или недељ но. Нема потре бе да ства ра ју 
зали хе – каже Сла ђан Ман чић. 

Што се тиче ЈП „Водо вод“, у овој фир
ми се чека ју одре ђе ни дело ви како би 
свој хидро ген апа рат могли да пре ра де 
и да поч ну про из вод њу дез ин фек ци о них 
сред ста ва.

– Струч ња ци су утвр ди ли да могу да 
про из во де 1.000 лита ра днев но, то су 
сред ства која су потреб на за наше кли
нич ке цен тре и бол ни це. Ово дез ин фек
ци о но сред ство није из тих хидро ген апа
ра та, али веру јем да ће и наш „Водо вод“ 
веро ват но од сре де поче ти про из вод њу 
и при кљу чи ти се Срем ској Митро ви ци и 
Шиду, где је поче ла ова про из вод ња – 
исти че Ман чић.

Исто вре ме но, у скла ду са одлу ком 

Вла де Срби је о забра ни кори шће ња 
јав них повр ши на, самим тим и пар ко ва, 
жутим тра ка ма су обе ле же ни и огра ђе ни 
пар ко ви и моби ли ја ри у њима.

– Овим жели мо да скре не мо пажњу да 
је та забра на на сна зи, да се што мање 
људи и деце задр жа ва у тим про сто ри
ма. Поку ша ва мо на све начи не да свест 

код свих нас подиг не мо на виши ниво и 
да схва ти мо да, уко ли ко се буде мо сви 
одго вор но укљу чи ли и пошто ва ли мере, 
има ће мо мање нега тив них после ди ца – 
ука зу је Сла ђан Ман чић, први човек рум
ске општи не и коман дант Шта ба за ван
ред не ситу а ци је.

 С. Џаку ла

Кон теј не ри са дез ин фек ци о ним сред ством

ИРИГ

Рестрик тив ни је мере, како 
реа ли зо ва ти про лећ ну сетву
Штаб за ван ред не ситу а ци је 

Општи не Ириг, на сед ни ци одр
жа ној 23. мар та, донео је неко

ли ко наред би које се при ме њу ју у овој 
општи ни током ван ред ног ста ња.

Колцен тар за при ја вљи ва ње потре
ба лица ста ри јих од 70 годи на ради 
од 8 до 17 часо ва, а теле фо ни су 
061/6580830, 062/773946, 069/608310 
и фик сни број 022/462344.

Поде ла кува них обро ка се оба вља 
редов но у скла ду са одлу ком Вла
де Срби је о мера ма бро ја лица на по 
јед ном ква драт ном метру, уз оба ве зну 
упо тре бу заштит них сред ста ва, а за 
ста ри ја лица пре ко 70 годи на хра на се 
доста вља на кућ ну адре су.

Огра ни ча ва се рад про дав ни ца мер
шо ви те робе, пекар ских, месар ских и 
дру гих занат ских рад њи до 16 часо ва, 
а забра ње но је задр жа ва ње и кон зу
ми ра ње хра не у њима.

Радно време зеле не пија це је од 7 
до 12 часо ва у скла ду са одлу ком Вла
де Срби је о бро ју лица по ква драт ном 
метру, уз оба ве зну упо тре бу заштит них 
сред ста ва.

Сахра не се оба вља ју у при су
ству уже поро ди це, све ште ног лица, 
погреб ни ка и лица која носе покој ни ка, 
уз оба ве зну упо тре бу заштит них сред
ста ва.

Рад пољо при вред ни ка на њива ма 
је дозво љен од 5 до 17 часо ва, а за 

одо бре ње рада током забра не кре та
ња, а то је од 17 часо ва до 5 ују тро,  
пољо при вред ник тре ба да под не се 
зах тев за одо бре ње кре та ња Упра ви 
за зашти ту биља, путем елек трон ског 
зах те ва, на интер нет адре си agro me
re.regi staruzb.rs или на теле фон за 
Срем ски округ а то је 064/8818449.

ЈП „Кому на лац“ Ириг ће изда ти рад
ни налог свим лици ма анга жо ва ним за 
потре бе рада „зим ске слу жбе“, наста
вља се дез ин фек ци ја јав них уста но ва 
и пред у зе ћа као и свих јав них повр ши
на на тери то ри ји ири шке општи не. 

За запо сле не у ЈП „Кому на лац“ је 
потреб но обез бе ди ти дово љан број 
заштит них сред ста ва С. Џ.
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ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Оба ве ште ње гра ђа ни ма
По пре по ру ци Мини стар ства здра вља 

и Заво да за јав но здра вље, гра ђа
ни општи не Рума има ју могућ ност 

уна зад неко ли ко дана да се за било коју 
респи ра тор ну инфек ци ју и тего бу (пови
ше ну теле сну тем пе ра ту ру, оте жа но диса
ње, кашља ње, цуре ње носа, кија ви цу, 
погор ша ње већ посто је ћих респи ра тор них 
тего ба – аст ма или ХОБП...) обра те посеб
но оформ ље ној једи ни ци – Амбу лан ти за 
респи ра тор не инфек ци је, путем теле фо на 
који су дати на сај ту Дома здра вља.

– На осно ву саве та епи де ми о ло
га, моли мо сугра ђа не да се прво ЈАВЕ 
ПУТЕМ ТЕЛЕ ФО НА и доби ју савет од 
дежур них лека ра, као и детаљ на упут ства 
у вези са лече њем или тера пи ју, како би 
се што мање кре та ли са таквом симп то ма
то ло ги јом нару ша ва ју ћи соп стве но ста ње, 
као и здрав стве но ста ње сво јих нај бли жих 
и непо сред не око ли не – пору чу је дирек

тор ка Дома здра вља Рума др стом. Јеле
на Сто ја нац Мра че вић.

Бро је ви теле фо на за респи ра тор не 
инфек ци је и тего бе: фик сни 022/ 471 220 
локал 143 (досту пан од 7–18 часо ва); 
мобил ни (досту пан 24 часа) 069/ 643 583, 
063/ 635 792 и 069/ 701 159.

За сва дру га пита ња која гра ђа ни има
ју веза но за сво је здрав стве но ста ње, 
одре ђе ну здрав стве ну услу гу или било 
какву дру гу здрав стве ну недо у ми цу, могу 
се обра ти ти на сле де ће бро је ве теле
фо на: фик сни теле фон (досту пан 24 
часа) 022/479 349; мобил ни 069/ 643 585, 
069/ 701 195 и 062/ 553 584. И теле фо
ни доступ ни од 7 до 18 часо ва: 022/ 470 
322 и 022/470 422. Гра ђа ни, тако ђе, има
ју могућ ност да се за пси хо ло шку помоћ 
обра те на број теле фо на 022/470 322, 
локал 245 у пери о ду од 7 до 12 часо ва и 
30 мину та. С. Џ. др Јеле на Сто ја нац Мра че вић

Оба ве ште ње 
Општин ске 
упра ве

Оба ве шта ва ју се сви гра ђа ни 
општи не Рума да за вре ме тра
ја ња ван ред ног ста ња, сва 
oдељења Општин ске упра ве 
раде по посеб ном режи му рада. 
Сто га, Општин ска упра ва оба ве
шта ва прав на и физич ка лица, 
да због послов не сарад ње, која 
мора бити испо што ва на, прво 
путем теле фо на кон так ти ра ју 
жеље но оде ље ње, како би се 
инфор ми са ли и дого во ри ли о 
реа ли за ци ји свог зах те ва.

Кон такт теле фо ни згра да – 
Глав на 107: Оде ље ње за дру
штве не делат но сти: 478–800 – 
Цен тра ла, 478–589 – шеф Оде
ље ња, 430–962 – Дечи ји дода
так, 478–442 – Поро диљ ска пра
ва, 479–162 – Пове ре ни ство за 
избе гли це и мигра ци је. 431–015, 
478–712 – Цен тра ла Оде ље ња 
за финан си је при вре ду и пољо
при вре ду и Оде ље ње Локал не 
јав не при хо де, 470–772, 479–
374 – Одсек за тре зор, 433–519 
– Посло ви месних зајед ни ца, 
479–070 – Посло ви јав них 
набав ки. 022/470–644 – Оде ље
ње за инспек циј ске посло ве.

Кон такт теле фо ни згра да – 
Орло ви ће ва бр. 5: 433–911, 
433–912, 432–913 – Цен тра ла 
Оде ље ња за општу упра ву и 
зајед нич ке посло ве и Оде ље ња 
за урба ни зам и гра ђе ње. Кон
такт теле фо ни згра да – Глав на 
бр. 155: 433–518 – Оде ље ње за 
локал ни еко ном ски раз вој

Апе лу је мо на све наше сугра
ђа не да се пона ша ју одго вор но 
и да се при др жа ва ју свих нало
же них мера за вре ме тра ја ња 
ван ред ног ста ња.

РУМА

Поде ље не заштит не 
рука ви це

Како је и наја вље но после 
сед ни це Шта ба за ван
ред не ситу а ци је рум

ске општи не, у попо днев ним 
сати ма 19. мар та поче ла је 
поде ла заштит них рука ви ца 
и дез ин фек ци о них сред ста
ва које је обез бе ди ла локал
на само у пра ва. Рука ви це и 
дез ин фек ци о на сред ства су 
деље на запо сле ни ма у свим 
про дав ни ца ма, пека ра ма, 
меса ра ма, уго сти тељ ским 
објек ти ма и свим оста лим 

лока ли ма где су запо сле ни у 
кон так ту са дру гим људи ма. 
Еки пе волон те ра су кре ну ле 
и у сео ске месне зајед ни це 
и то нешто рани је, но што је 
поче ла поде ла у гра ду. У овој 
актив но сти је анга жо ва но 20 
волон те ра. Позив да се јаве, 
упу ћен је и сви ма они ма 
чије су про дав ни це и лока ли 
нешто даље од цен тра, тако 
да ће у наред ном пери о ду 
и њима бити доста вље не 
заштит не рука ви це и дез ин

фек ци о на сред ства.
Алек сан дар Ради во је вић 

из јед не од про дав ни ца каже 
да су они већ обез бе ди ли 
дез ин фек ци о на сред ства и 
да редов но дез ин фи ку ју сво
ју рад њу.

 – Нарав но, није на одмет 
да доби је мо још сред ста
ва, једи но нам је про блем 
што не може мо да наба ви мо 
заштит не маске – каже Алек
сан дар Ради во је вић.

С. Џ.

Поде ла рука ви ца и дез ин фек ци о них сред ста ва
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Волон те ри сва ки дан на тере ну
У окви ру актив но сти 

волон те ра на помо
ћи свим ста рим лици

ма изнад 65 годи на, који 
не сме ју да иза ђу из сво јих 
ста но ва или кућа, 20. мар та 
орга ни зо ва на је акци ја поде
ле јабу ка. Наи ме, ком па ни ја 
„Деу рић“ је дони ра ла јабу ке 
које су волон те ри одне ли 
свим оним ста рим људи ма 
који су се у про те клих неко
ли ко дана јавља ли у кол
цен тар и тра жи ли помоћ у 
набав ци хра не и леко ва, јер 
нема ју неко га да им то доне
се.

– Сва ко днев но изла зи
мо на терен и пру жа мо ту 
помоћ. Пре ко колцен тра 
људи се јавља ју, а ми после 
анга жу је мо волон те ре који 
свим ста ри јим од 65 годи на 
доно се нео п ход не леко ве, 
хра ну и оста ле потреп шти
не. Оби шли смо све који су 
зва ли колцен тар и пру жи ли 
им помоћ, али и како бисмо 
на лицу места про ве ри ли 
како под но се ову ситу а ци
ју – каже Дра ган Коса но вић, 
који је од Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је заду жен за коор
ди на ци ју рада колцен тра.

Дра ган Коса но вић исти
че да колцен тар ради сва

ко днев но, при ма пози ве и 
на днев ном нивоу реша ва 
про бле ме гра ђа на који се 
јавља ју.

– Пози вам све ста ри је од 
65 годи на да сло бод но иско
ри сте могућ ност коју пру жа 
колцен тар – да нас позо ву, 
ми смо им на рас по ла га њу. 

Вели ки број волон те ра је 
укљу чен. Нема мо про бле ма 
са њима, има мо вели ки број 
волон те ра који чека ју по 
зада ци ма да их анга жу је мо. 
При ја вљу је нам се зна ча јан 
број волон те ра и у сео ским 
сре ди на ма. Тру ди мо се да 
све орга ни зу је мо, да кому

ни ци ра мо што је лак ше и 
боље могу ће, да што лак ше 
дође мо до ста ри јих људи и у 
сео ским месним зајед ни ца
ма. Поред волон те ра Црве
ног крста, има мо и мла де, 
одго вор не људе који желе 
да помог ну – исти че Дра ган 
Коса но вић. С. Џаку ла

Волон те ри дели ли јабу ке ста ри јим Румља ни ма

РУМА

Наста ва пре ко теле ви зи је
Од затва ра ња шко ла, 

прво су основ ци стар
то ва ли са уче њем 

кроз пре да ва ња која су им 
при пре мље на пре ко РТСа, 
а од 23. мар та поче ли су и 
сред њо школ ци.

Дуња Пау но вић је уче
ни ца петог раз ре да у ОШ 
„Змај Јова Јова но вић“ и 
каже да слу ша пре да ва ња 
на теле ви зи ји, после иде и 
на Goo gle учи о ни цу, коју је 
фор ми рао њен раз ред ни, 
настав ник Дра ган Ника. 

– Сва ки настав ник има свој 
пред мет у посеб ном одељ ку, 
ту доби ја мо задат ке и поја
шње ња. Са раз ред ним смо у 
кон так ту и пре ко вибер гру
пе. Мама кон тро ли ше шта 
радим. Прво смо мало пона
вља ли, а после су кре ну ле и 
нове лек ци је – каже Дуња и 
дода је да јој недо ста ју њени 

дру га ри из шко ле.
Дејан Сер бе џи ја је уче ник 

тре ћег раз ре да ССШ „Бран
ко Ради че вић“ еко ном ског 
сме ра.

– Дру га ри и ја смо се дого
во ри ли да ћемо онлајн, 
пре ко сај та РТС Пла не та 

поха ђа ти нашу наста ву, слу
ша ти про фе со ре. Што се 
мене тиче, мислим да ће то 
функ ци о ни са ти како тре ба 
и да ћемо се изву ћи из ове 
ситу а ци је. Мени је мало лак
ше, јер нисам мату рант и не 
морам да бри нем о мату

ри, матур ском раду и упи су 
на факул тет. Углав ном, не 
изла зим из куће, сем кад 
тре ба нешто да купим, кад 
моји не могу, јер ми је мама 
хро ни чан боле сник, а отац 
ради у при ват ном сек то ру – 
каже Дејан. 

Он сма тра и да се на ова
кав начин може сте ћи исто 
зна ње, као да иду у шко лу. 

– Про блем је што је ово 
уве де но одјед ном, нико није 
оче ки вао онлајн наста ву. 
Све се деси ло пре ко ноћи. 
Мислим да ћемо се за неко
ли ко дана при ла го ди ти томе 
и неће бити про бле ма. По 
мојим тре нут ним инфор ма
ци ја ма, испи ти ва ње би тре
ба ло да се води онлајн, као 
што је наја вље но, а како и 
када још не зна мо – рекао 
нам је Дејан Сер бе џи ја.

С. Џаку ла

Дуња Пау но вић
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Ста ри ји гра ђа ни у купо ви ни
У Срби ји је 22. мар та 

у пери о ду од 4 до 7 
часо ва ују тро било 

отво ре но око 2.000 мар ке
та и про дав ни ца у који ма су 
лица ста ри ја од 65 годи на 
могла да купу ју оне намир
ни це које су им биле нео п
ход не. Бори во је и Сте фа
ни ја Митић су паза ри ли у 
„Мак си ју“. Рекли су нам да 
се при др жа ва ју наред бе и 
да не изла зе из ста на.

– Није лако, али деца нам 
доно се шта је потреб но, 
нисмо зато пуно ни купо
ва ли, али је ово била при
ли ка и да мало иза ђе мо из 
ста на. Мисли мо да је за нас 
нај ве ћи про блем то што је 
пре ко 300.000 наших људи 
дошло, у вео ма крат ком 
вре ме ну, у земљу, а мно ги 
се не при др жа ва ју изо ла ци
је – кажу Бори во је и Сте фа
ни ја. 

– Про шла сам супер, 

лепо. Били смо дисци
пли но ва ни, на одсто ја њу. 
Има све га што нам је било 
потреб но за купо ви ну. Имам 

децу, доно се ми кад стиг ну, 
али ми смо нау чи ли да први 
уста је мо и иде мо у купо ви
ну, што сада не може мо – 
рекла нам је Јели ца Лазић.

Пред мар ке том су ста ја
ли и волон те ри Вла ди мир и 
Саша, који су дошли пре 4 
сата на зада так са маска ма 
и рука ви ца ма. Њихов зада
так је био да пазе коли ко 
људи ула зи уну тра, да их 
буде по про пи су. Тек када 
неко иза ђе пушта ли су уну
тра нове куп це. Они кажу 
да је гужва поче ла око пола 
пет, али је све је про те кло у 
нај бо љем реду. 

– Наши ста ри ји сугра ђа
ни су послу ша ли све наше 
саве те како тре ба да се 
пона ша ју, да би сви сачу

ва ли сво је здра вље. Како 
чује мо, у овом мар ке ту је 
било и нај ви ше купа ца – 
кажу Вла ди мир и Саша.

У самом гра ду у прву 
купо ви ну од уво ђе ња 
забра не изла ска лици ма 
ста ри јим од 65 годи на, ово 
је био први њихов изла зак. 
По оно ме што смо виде ли, 
неки су заи ста наку по ва
ли мно го хра не и оста лих 
потреп шти на, углав ном за 
хиги је ну, али су неки иза
шли и само са јед ном кесом 
и нешто мало намир ни
ца. Сто га прет по ста вља мо 
да је то била при ли ка да 
се мало иза ђе из куће или 
ста на и попри ча са дру гим 
људи ма.

С. Џаку ла
Бори во је и Сте фа ни ја Митић

Прва купо ви на за ста ри је

Митров ча ни ста ри ји од 65 годи на 
могли су рано у неде љу, 22. мар
та да оба ве купо ви ну у одре ђе ним 
мар ке ти ма на тери то ри ји Срем
ске Митро ви це и окол ним сели ма 
у пери о ду од 4.00 до 7.00 часо ва. 
Ста ри ји гра ђа ни су били дисци пли
но ва ни, пошто ва ли су без бед ну 
уда ље ност, носи ли зашти ту пре
ко лица као и зашти не рука ви це. 
Сви ма који нису носи ли рука ви це 
волон те ри Колцен тра за помоћ 
ста ри јим сугра ђа ни ма и кому нал
ни поли цај ци су на ула ску у обје кат 
дез ин фи ко ва ли руке. Волон те ри 
Град ског колцен тра и кому нал ни 
поли цај ци дежу ра ли су на ула ску у 
објек те и дез ин фи ко ва ли руке они
ма који нису носи ли рука ви це. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Ста ри ји сугра ђа ни у купо ви ни (SM Koro na 2020, феј сбук)
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Сед ни ца СО Рума
– одбор ни ци са маска ма

Сед ни ца СО Рума, 30. по реду, 
одр жа на је док у земљи тра је 
ван ред но ста ње, и под посеб

ним мера ма сигур но сти. Наи ме, прво 
су пре ула ска одбор ни ка, дез ин фи ко
ва не све повр ши не у Кон фе рен циј ској 
сали Кул тур ног цен тра, где се сед ни це 
увек и одр жа ва ју. Потом су, на ула зу, 
сви одбор ни ци дез ин фи ко ва ли руке 
и сва ко је добио маску коју је морао 
да ста ви пре ула ска у Кон фе рен циј ску 
салу. Сед ни ци је при су ство ва ло 29 од 
43 одбор ни ка, јер они нај ста ри ји, пре
ко 65 годи на нису дошли.

Сед ни ца је тра ја ла крат ко, а одбор
ни ци су усво ји ли Одлу ку о изра ди 
изме на и допу на пла на гене рал не 

регу ла ци је Добри на ца, Реше ње о 
при ба вља њу гра ђе вин ског земљи
шта у јав ну сво ји ну Општи не по тржи
шној цени путем непо сред не погод бе 
и Изве штај о посло ва њу Зави чај ног 
музе ја Рума у про те клој годи ни. Због 
исте ка в. д. ман да та дирек тор ки Тури
стич ке орга ни за ци је Рума, Татја на 
Дошен, мастер еко но ми ста, поно
во је име но ва на на ово место. Тако
ђе, извр ше на је и изме на у стал ном 
саста ву Општин ске избор не коми си
је. По окон ча њу сед ни це, пред сед
ник СО Рума Сте ван Кова че вић је 
иста као да, и у усло ви ма ван ред ног 
ста ња, локал на само у пра ва мора да 
функ ци о ни ше.

– Добар део одлу ка доно си Штаб 
за ван ред не ситу а ци је, али ако буде 
потреб но и Скуп шти на ће засе да ти, 
нарав но, као и данас, уз пошто ва ње 
пре вен тив них мера зашти те. Мере 
хиги јен ске зашти те смо поди гли на 
нај ве ћи могу ћи ниво, одбор ни ци су 
носи ли маске, сви одбор ни ци који су 
ста ри ји од 65 годи на нису при су ство
ва ли сед ни ци. И на овај начин ми смо 
упу ти ли пору ку гра ђа ни ма да мора мо 
слу ша ти саве те стру ке, да се одлу ке 
Вла де мора ју пошто ва ти, како бисмо 
кроз ову ситу а ци ју про шли што лак ше 
и без бол ни је, са што мање после ди ца 
– рекао је Сте ван Кова че вић.

 С. Џаку ла

Сед ни ца СО Рума у вре ме коро не

Поред маски и дез ин фек ци ја рукуСан дра Кукић, Душан Љуби шић и Сте ван Кова че вић
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Дез ин фек ци ја у Вели ком пар ку
У скла ду са наред бом 

Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је ЈП „Кому на

лац“ наста вља дез ин фек ци
ју јав них повр ши на у гра ду. 
Тако је 18. мар та извр ше на 
дез ин фек ци ја на више од 
15 лока ци ја у гра ду. Поред 
Град ског трга и ули ца у цен
тру гра да, Зеле не пија це, 
Дома здра вља, Поли циј ске 
ста ни це, дез ин фи ко ва ни су 
и моби ли ја ри у гра ду, али 
и деч је игра ли ште „Бро дић 
Пар кић“ у Вели ком пар ку.

– Актив но сти смо запо че
ли од Вели ког пар ка и игра
ли шта „Бро дић Пар кић“, а 
затим наста вља мо са дез
ин фек ци јом свих деч јих 
игра ли шта. У самом гра ду, 
укуп но их има 15 и то смо 
ћемо ура ди ти у наред них 
сат и по до два. Потом, иде
мо са оним сва ко днев ним 
послом и дез ин фек ци јом 
оста лих повр ши на – рекао 
је дирек тор овог пред у зе ћа 
Дра ган Панић.

Спро во ђе њу мера дез ин
фек ци је јав них повр ши на 
у Вели ком пар ку су при
су ство ва ли и пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић и 
начел ник Општин ске упра ве 
Душан Љуби шић. 

Дра ган Панић је наја вио 
да ће се дез ин фек ци ја про
ши ри ти и на нове повр ши не.

– Про ши ри ће мо дез ин

фек ци ју и на спорт ске тере
не, као што су кошар ка шка 
игра ли шта, те на све дру ге 
објек те на који ма се оку пља
ју деца и омла ди на. Што се 
тиче инсти ту ци ја, уста но ва, 
шко ла, врти ћа, тај посао они 
сами оба вља ју. Ми пома же
мо у слу ча ју да неко од њих 
не може да ура ди нешто, 
као што је био слу чај са 
дез ин фек ци јом Поли циј
ске ста ни це, или дво ри шта 
Тури стич ке орга ни за ци је – 
иста као је дирек тор Панић.

Дез ин фек ци ја се врши 
рас тво ри ма на бази хло ра, 
који нису опа сни за људе и 
живо ти ње. С. Џаку ла Дез ин фек ци ја у Бро ди ћу Пар ки ћу

Живот у доба коро не

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Помоћ за гра ђа не Кикин де
Град Срем ска Митро ви ца 

је, одлу ком Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је, 23. 

мар та послао помоћ гра ђа ни
ма Кикин де. Реч је о меди
цин ским, хиги јен ским и сани
тар ним сред стви ма, која су 
нај по треб ни ја у доба епи де
ми је виру са коро на. 

– Кикин да је један од гра до
ва који је нај у гро же ни ји и јед
но од нај ве ћих жари шта 
шире ња епи де ми је виру са 
коро на на тери то ри ји Срби је. 
Град Срем ска Митро ви ца је 
обез бе дио помоћ у виду дез
ин фек ци о них сред ста ва, 
одно сно, рас твор натри јум
хипо хло ри та, који се кори сти 
за дез ин фек ци ју про сто ри ја, 
јав них повр ши на и сани тар

них чво ро ва, тако ђе, теч но
сти за дез ин фек ци ју руку на 
бази теч ног кисе о ни ка. Обез
бе ђе на је вари ки на, тоа лет
папир, заштит не маске, рука
ви це и оста ла опре ма. Апе лу
јем и на оста ле локал не 
само у пра ве, одно сно, шта бо
ве за ван ред не ситу а ци је, да 
буду соли дар ни и да пру же 
помоћ и оста лим гра до ви ма, 
који су тако ђе жари шта шире
ње епи де ми је. Ово је ујед но 
један знак соли дар но сти 
нашег гра да. Исто тако, пози
вам све сугра ђа не да буду 
мак си мал но соли дар ни и 
при ла го дљи ви у току ван ред
не ситу а ци је, рекао је коор ди
на тор Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је Петар Самар џић.

Дез ин фек ци о на сред ства за Кикин ду
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ДЕЗ ИН ФЕК ЦИ ЈА СВИХ ЈАВ НИХ ОБЈЕ КА ТА У ШИДУ

Мере зашти те про тив
шире ња коро на-ви ру са

Због ситу а ци је у којој се нашла 
цела земља, а пово дом шире
ња коро на ви ру са, у уто рак, 17. 

мар та, на осно ву одлу ке Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је општи не Шид, 
пред у зе те су одре ђе не рад ње како би 
се зашти ти ли гра ђа ни. То се, пре све
га, одно си на мере дез ин фек ци је свих 
јав них обје ка та, игра ли шта, лока ла и 
пар ко ва.

– Пошту ју ћи мере које је доне ла 
Вла да Срби је и кри зни штаб, Општи
на Шид је кре ну ла у извр ше ње тих 
мера. Дез ин фи ко ва на је цен трал на 
зона Шида, сви лока ли и места где 
људи дола зе у кон такт са вра ти ма, 

бра ва ма. Ради се и дез ин фек ци ја 
свих ула за у згра де, где су колек тив
на ста но ва ња у насе љи ма Јели ца 
и Исток. Еки пе су рас по ре ђе не и по 
сели ма где ће се извр ши ти дез ин
фек ци ја, као и ауто бу ска и желе знич
ка ста ни ца – изја вио је Зоран Семе
но вић, кома дант Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је општи не Шид.

Семе но вић је и овог пута апе ло вао 
на ста ри је гра ђа не да не изла зе напо
ље, а да на број теле фо на 712–122, 
могу да се обра те волон тер ском сер
ви су, док пози вом на број 712–522 
могу потра жи ти меди цин ску помоћ.

Д. Попов
Зоран Семе но вић 

Дез ин фек ци ја деч јег игра ли шта Дез ин фек ци ја у згра да ма

ОДЛУ КЕ ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Нео п ход не мере
Штаб за ван ред не ситу а ци је 

општи не Шид, одр жао је у петак 
20. мар та саста нак на коме су 

доне те зна чај не одлу ке, а о који ма је 
гово рио коман дант Шта ба Зоран Семе
но вић.

Семе но вић је и овог пута апе ло вао на 
ста ри је гра ђа не да не изла зе из сво јих 
кућа и иста као је да током 24 часа могу 
се обра те на број теле фо на 712–122, 
а сто ти не волон те ра им је на рас по ла

га њу и доне ће им све што је потреб но, 
сем током поли циј ског часа. Коман дант 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је Зоран 
Семе но вић је издао и наред бу.

– Наре ђу јем да сва лица која су у 
само и зо ла ци ји, да ту и оста ну. Има ли 
смо на десе ти не при ја ва како у поли
ци ји, тако и у Кри зном шта бу да лица 
која су доби ла наред бу да буду у само
и зо ла ци ји, то не пошту ју. Основ ни циљ 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је је да до 

сва ког дома ћин ства стиг ну сред ства за 
дез ин фек ци ју којих има мо у довољ ној 
коли чи ни и за наред них 30 дана. Лица 
која су у само и зо ла ци ји мора ју се тога 
при др жа ва ти – иста као је Зоран Семе
но вић.

У вре ме пан де ми је коро на ви ру са, 
мора се пре вен тив но дело ва ти, а у 
шид ској општи ни до сада није забе ле
жен није дан слу чај зара же ног или обо
ле лог од овог виру са. Д. Попов
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ВОЈ СКА РЕПУ БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ ОБЕЗ БЕ ЂУ ЈЕ ПРИ ХВАТ НЕ ЦЕН ТРЕ ЗА МИГРАН ТЕ

Мир, без бед ност, сигур ност
У сре ду, 18. мар та, Зоран Семе но вић, кома дант Шта ба 

за ван ред не ситу а ци је општи не Шид, обра тио се јав но сти.
– Кри зни штаб општи не Шид донео је одлу ку о затва ра њу 

при хват них цен та ра на тери то ри ји наше општи не, на осно
ву које Вој ска Репу бли ке Срби је од сада обез бе ђу је све 

ула зе и изла зе при хват них цен та ра. Сигу ран сам да ћемо 
на тај начин бит но побољ ша ти без бед ност свих гра ђа на 
наше општи не, а тако и самих мигра на та – иста као је Зоран 
Семе но вић.

Д. Попов

ОТВО РЕ НА АМБУ ЛАН ТА ЗА РЕСПИ РА ТОР НЕ ИНФЕК ЦИ ЈЕ У ШИДУ

Корак испред боле сти
У Дому здра вља у Шиду, у сре ду, 

18. мар та, поче ла је са радом 
Амбу лан та за респи ра тор не 

инфек ци је. Паци јен ти ће се директ но 
јавља ти у ову амбу лан ту, а не иза бра
ном лека ру.

– Сви паци јен ти који има ју симп
то ме могу да се јаве у ову амбу лан
ту, а лекар ће на осно ву анам не зе и 
пода та ка које паци јент има одлу чи ти 
које ће мере даље пред у зе ти. Бит но 
је да паци јен ти нема ју страх, да се 
не боје. Ако су бла ги симп то ми, могу 
и пре ко теле фо на да се чују са лека
ром и нај бо ље је да се теле фон ским 
путем кон сул ту ју са иза бра ним лека
ром. Мислим да нема места пани ци, 
нај ва жни ја је добра анам не за, да се 
дају добри пода ци – да ли су били у 
кон так ту са неким ко је путо вао ван 
земље ско ро, да ли у поро ди ци има ју 
неког ко је обо лео. Још увек вла да и 
сезон ски грип, тако да је лекар тај који 
ће да одлу чи о тим нијан са ма и посум
ња ти на коро ну или не. У слу ча ју да 
се посум ња да је паци јент обо лео од 
коро на ви ру са, сле ди посту пак кон сул
та ци је са дежур ним епи де ми о ло гом. У 
слу ча ју пози тив них нала за, паци јент 
ће бити изо ло ван у већ обез бе ђе ну 
собу за изо ла ци ју, овде у Дому здра
вља. Паци јен ту се ваде нала зи и он се 
тран спор ту је до Срем ске Митро ви це 
или се шаље у кућ ну изо ла ци ју – изја
ви ла је др Спо мен ка Крсма но вић, спе
ци ја ли ста меди ци не рада, и позва ла је 
све гра ђа не који има ју симп то ме као 

што су кашаљ, пови ше на тем пе ра ту
ра, оте жа но диса ње да се јаве на сле
де ће бро је ве теле фо на: 022/712–522 и 
060/712–42–40. 

Дирек тор Дома здра вља др Крсто 
Куреш, изја вио је да, иако је на сна зи 
више пре вен тив них мера, Дом здра
вља у Шиду ради нор мал но и при ма 
паци јен те редов но. Иста као је да на 
тери то ри ји општи не Шид до данас није 
забе ле жен слу чај осо бе обо ле ле од 
коро на ви ру са. Нагла ше но је да ће се 
у Амбу лан ти за респи рат нор не инфек
ци је ради ти у две сме не. Рад но вре
ме Дома здра вља је, због поли циј ског 
часа, од 7 до 19 часо ва. За све инфор
ма ци је, гра ђа ни могу да се јаве и теле

фо ном, пози вом на бро је ве: 022/712–
522 и 060/712–42–40. За оне гра ђа не 
који не могу да напу сте сво је домо ве, 
обез бе ђе ни су волон те ри, који ће им 
ако буде тре ба ло доно си ти леко ве на 
кућ ну адре су. На тери то ри ји општи не 
Шид тре нут но није забе ле жен није дан 
слу чај обо ле лих од коро на ви ру са, али 
у слу ча ју да се поја ве паци јен ти са 
симп то ми ма, Дом здра вља има при
пре мље не про сто ри је за изо ла ци ју. 
Дом здра вља функ ци о ни ше нор мал но 
по стан дард ном рад ном вре ме ну. Хит
на меди цин ска помоћ ради два де сет 
чети ри сата днев но у неде љи, тако да 
све нор мал но функ ци о ни ше.

Д. Попов

др Крсто Куреш др Спо мен ка Крсма но вић

АМА ТЕР СКО ПОЗО РИ ШТЕ „БРА НИ СЛАВ НУШИЋ“ ШИД

Глум ци у слу жби
хума но сти
У Ама тер ском позо ри шту „Бра ни слав Нушић“ покре ну

та је ради о ни ца за шиве ње заштит них маски. Како 
је изја вио реди тељ Цве тин Ани чић, ини ци ја тор ове 

иде је, орга ни зо ва но је неко ли ко гру па које раде на шиве
њу маски и за сада их је око два де се так. Поред ове гру пе, 
шиве њу су се при дру жи ле и ста ри је сугра ђан ке које су у изо
ла ци ји. Мате ри јал, ради се о кепе ру, обез бе ди ла је Општи на 
Шид. Сви који желе могу се укљу чи ти у ову акци ју, не само 
радом, већ и дони ра њем потреб ног мате ри ја ла. Д. Попов Ради о ни ца за шиве ње маски
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Обавезе за 
управнике зграда

Оде ље ње за урба ни зам и гра ђе ње 
на осно ву закључ ка Шта ба за ван ред
не ситу а ци је општи не Ста ра Пазо ва, 
који је засе дао у поне де љак, 16. мар
та, нало жио је свим управ ни ци ма 
стам бе них једи ни ца да су у оба ве зи 
да пре ду зму све мере и актив но сти у 
циљу пре вен ци је шире ња коро на ви
ру са у стам бе ној згра ди којом упра
вља ју. Све додат не инфор ма ци је могу 
се доби ти путем бро ја теле фо на: 311–
999. С тим у вези потреб но је: обез бе
ди ти и поста ви ти сун ђе ре нато пље не 
дез ин фек ци о ним сред стви ма на ула
зи ма, као и обез бе ди ти руко хва те на 
вра ти ма дез ин фек ци о ним сред стви ма 
на одго ва ра ју ћи начин, као и да редов
но пред у зи ма ју мере и актив но сти 
сход но пре по ру ка ма Мини стар ства 
здра вља; апе ло ва ти на све ста ри је 
ста на ре да пошту ју пре по ру ке Вла де 
Репу бли ке Срби је које се одно се на 
сле де ће: често пра ње руку, а наро чи
то након кува ња, кори шће ња тоа ле та 
или дола ска у кон такт са метал ним 
пред ме ти ма и дру гим осо ба ма; да 
оба ве сте да ста ри ја лица од 65 годи на 
не изла зе из згра де/ста на, као и да 
бора ве у редов но дез ин фи ко ва ним, 
про ве тре ним про сто ри ја ма са затво
ре ним вра ти ма, избе га ва ју ћи физич ки 
кон такт са уку ћа ни ма и кори шће ње 
истих пред ме та; апе ло ва ти на све ста
на ре да буду ста ло же ни, да не шире 
пани ку и да се при др жа ва ју саве та и 
пре по ру ка Вла де Репу бли ке Срби је, 
Мини стар ства здра вља и свих дру гих 
над ле жних Мини стар ста ва; оба ве сти
ти ста ри је ста на ре и хро нич не боле
сни ке да у слу ча ју потре бе за доста
вља њем леко ва и хра не могу да се 
обра те Шта бу за ван ред не ситу а ци је 
општи не Ста ра Пазо ва на теле фон 
022/311–999 или теле фон 022/310–
170. Д. Г.

Дез ин фек ци ја
обје ка та јав не упра ве

Рад запо сле них у Општин ској упра
ви Општи не Ста ра Пазо ва орга ни зо
ван је у скла ду са мера ма локал ног 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је. Обез бе
ђе на је довољ на коли чи на дез ин фек
ци о них сред ста ва и сред ста ва за хиги
је ну, а објек ти јав не упра ве се редов но 

дез ин фи ку ју, а поред тога на сва ком 
ула зу у згра ду Општи не мора сто ја ти 
сун ђер нато пљен дез ин фек ци о ним 
сред стви ма. Шал те ри јав не упра ве и 
локал не само у пра ве од уто р ка 17. 
мар та не раде до даљ њег. Д. Г.

Апел Дома здра вља 
Дом здра вља „Др Јован Јова но вић 

Змај“ у Ста рој Пазо ви ради по уста ље
ном рад ном вре ме ну од 7 до 20 часо
ва, али се апе лу је на паци јен те да што 
мање дола зе лич но. Како би доби ли 
прве инфор ма ци је уко ли ко осе те неке 
респи ра тор не тего бе, у окви ру Дома 
здра вља Ста ра Пазо ва паци јен ти тре
ба нај пре да се јаве општој прак си или 
амбу лан ти у свом месту, ода кле ће их 
сестре, одно сно, меди цин ски тех ни ча
ри, уко ли ко про це не да тре ба, упу ћи
ва ти ка иза бра ном лека ру, који ће 
даље одлу чи ва ти у посту па њу са 
паци јен том. На рас по ла га њу су сле де

ћи бро је ви теле фо на: Ста ра Пазо ва 
Општа меди ци на: 310–160, Здрав
стве на ста ни ца Нова Пазо ва: 322–766, 
Амбу лан та Вој ка: 2301–015, Амбу лан
та Крње шев ци: 2391–115, Амбу лан та 
Голу бин ци: 381–815, Амбу лан та Нови 
Банов ци: 341–315, Амбу лан та Ста ри 
Банов ци: 352–496, Амбу лан та Беле
гиш: 361–215, Амбу лан та Сур дук: 371–
415. Одре ђе не су две амбу лан те за 
при хват паци је на та који има ју пови ше
ну теле сну тем пе ра ту ру и респи ра тор
не здрав стве не тего бе, јед на у Ста рој 
Пазо ви, а дру га у Новој Пазо ви. Кон
такт теле фо ни су: у Ста рој Пазо ви 
310–284 и у Новој Пазо ви 062/763–
423. Сто ма то ло шка слу жба при ма 
само хит не паци јен те. Ове мере су 
уве де не, како би се избе гло оку пља ње 
већег бро ја људи на јед ном месту. 
Хит на слу жба ради уоби ча је но.

 З. К.

Бого слу же ња се
не одла жу

Рас по ред бого слу же ња у хра мо ви ма 
Срп ске пра во слав не цркве у ста ро па
зо вач кој општи ни се неће мења ти, а 
над ле жни апе лу ју на вер ни ке да 
пошту ју меру којом је про пи са но да у 
затво ре ном про сто ру не буде више од 

50 људи. Сви пра во слав ни хра мо ви ма 
на тери то ри ји ста ро па зо вач ке општи
не током ван ред ног ста ња отво ре ни су 
сва ког дана од 8 до 18 часо ва, рекао је 
све ште ник Миле Јокић, про то је реј ста
вро фор. Д. Г.

Довољ но волон те ра 
за помоћ ста ри ји ма

Општи на Ста ра Пазо ва орга ни зу је и 
коор ди ни ра актив но сти у окви ру којих 
овла шће на мла ђа лица, по потре би и 
при ја ва ма гра ђа на из угро же них кате
го ри ја, одла зе на кућ не адре се како би 
пру жи ли помоћ лици ма која се обра
ћа ју за помоћ Општи ни и Шта бу за 
ван ред не ситу а ци је на број теле фо на 
022/311–999. За њих су обез бе ђе на 
вози ла, вид но су обе ле же ни, а помоћ 
одла ска до про дав ни це, по леко ве и 
дру ге потре бе ста ри јих и угро же них 
гру па који ма нема ко да помог не, реа
ли зу ју у скла ду са про пи си ма пона ша
ња у усло ви ма епи де ми је. Волон те ра 
има довољ но и стал но се при ја вљу ју 
нови.  З. К.

Затво ре не пија це

ЈП „Чисто ћа“ Ста ра Пазо ва у вре ме 
тра ја ња епи де ми је, сахра не оба вља 
редов но, али се апе лу је на гра ђа не да 
сахра на ма при су ству је само нај бли жа 
род би на и да у про стор капе ле не ула
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зи пуно људи, већ да се оку пе испред 
погреб не повор ке. Шал те ри за напла
ту рачу на неће ради ти, док ће се 
погреб не услу ге напла ћи ва ти директ
но у над ле жној слу жби. Пре по ру ка је 
да се кори сти елек трон ски начин пла
ћа ња. Сме ће ће се редов но одно си ти, 
али док тра је ван ред но ста ње пија це 
неће ради ти. З. К.

Штаб за ван ред не 
ситу а ци је

У згра ди Општи не Ста ра Пазо ва сва
ко днев но се одр жа ва ју сед ни це 
Општин ског шта ба за ван ред не ситу а
ци је. Врши се пре сек ста ња, који се 
одно си на ситу а ци ју у којој се нала зи 
наша земља, општи на Ста ра Пазо ва и 
њено гра ђан ство и наста вља ју се даљи 
дого во ри око спро во ђе ња актив но сти 
које одре ђу је и пре по ру чу је Репу блич ки 
штаб за ван ред не ситу а ци је. Штаб је 
потвр дио закључ ке о при ме ни свих 
нало же них мера које је Вла да Репу бли
ке Срби је уве ла по пита њу ван ред ног 
ста ња. Ина че, епи де ми о ло шка ситу а
ци ја на целој тери то ри ји општи не Ста
ра Пазо ва је ста бил на. Поли ци ја редов
но спро во ди сво је задат ке у погле ду 
кон тро ле осо ба које су дошле из ино
стран ства и које су у оба ве зи да се при
др жа ва ју мере само и зо ла ци је, јер је то 
мера одго вор ног одно са пре ма дру ги ма 
и стан дард но про пи са на без бед но сна 
про це ду ра. У четвр так је на тери то ри ји 
Ста ре и Нове Пазо ве при ве де но више 
лица због непо што ва ња забра не кре та
ња, док је јед но лице из Нове Пазо ве 
због непо сту па ња по здрав стве ним 
про пи си ма за вре ме епи де ми је ухап
ше но и спро ве де но у посе бан каран тин 
у Пожа рев цу, а про тив њега је под не та 
кри вич на при ја ва. Поли ци ја напо ми ње 
да је за лица ста ри ја од 65 годи на у 
Ста рој Пазо ви, Новој Пазо ви и насе љу 
Банов ци – Дунав на сна зи забра на кре
та ња свих 24 сата, док у оста лим насе
љи ма општи не ова забра на важи за 
лица ста ри ја од 70 годи на. Општи на 
четвр ти дан заре дом орга ни зу је и коор
ди ни ра актив но сти на тере ну, у окви ру 
којих овла шће на мла ђа лица, по потре
би и при ја ва ма гра ђа на из угро же них 
кате го ри ја, одла зе на кућ не адре се 
како би пру жи ли помоћ лици ма која се 
обра ћа ју за помоћ Општи ни и Шта бу за 
ван ред не ситу а ци је. Волон те ра има 
довољ но и стал но се при ја вљу ју нови. 
У четвр так је пре ко 200 гра ђа на кон так
ти ра ло теле фон 311–999 са раз ли чи ти
ма пита ња ма, недо у ми ца ма и зах те ви
ма, волон те ри су интер ве ни са ли 47 
пута. Моле се сугра ђа ни да се обра ћа ју 
за помоћ само уко ли ко нико дру ги нема 
да им помог не и да не зло у по тре бља
ва ју тра жа ње помо ћи, ако им реал но 
није потреб на. Сва ка зло у по тре ба ове 
врсте у усло ви ма ван ред ног ста ња је 
кажњи ва. Вели ка подр шка у помо ћи, 

која се пру жа гра ђа ни ма током ван ред
ног ста ња је и од стра не ста ро па зо вач
ког Дома здра вља „Јован Јова но вић 
Змај“, Цен тра за соци јал ни рад и Црве
ног крста у Ста рој Пазо ви, као и јав них 
пред у зе ћа у нашој општи ни. Штаб апе
лу је на гра ђан ство да на сај ту Општи не 
и РТВ Ста ре Пазо ве про чи та које теле
фо не за коју потре бу тре ба кон так ти ра
ти како би се лак ше и брже реа го ва ло. 
Сви снаб де ва чи гори вом на тери то ри ји 
ста ро па зо вач ке општи не кажу да има ју 
довољ но свих врста гори ва и да су 
јуче ра шње гужве на пум па ма про из вод 
лажних вести. Из ЈП „Чисто ћа“ Ста ра 
Пазо ва упу ће но је важно оба ве ште ње 
да ће се у вре ме тра ја ња епи де ми је 
сахра не оба вља ти редов но, али се 
апе лу је на гра ђа не да сахра на ма при
су ству је само нај бли жа род би на и да у 
про стор капе ле не ула зи пуно људи већ 
да се оку пе испред погреб не повор ке. 
Шал те ри за напла ту рачу на неће ради
ти, док ће се се погреб не услу ге напла
ћи ва ти директ но у над ле жној слу жби. 
Пре по ру ка је да се кори сти елек трон

ски начин пла ћа ња. Сме ће ће се редов
но одно си ти, али док тра је ван ред но 
ста ње пија це неће ради ти. Из Дома 
здра вља „Јован Јова но вић Змај“ су још 
јед ном апе ло ва ли на паци јен те да без 
пре ке потре бе не одла зе до амбу лан ти, 
да се увек прво теле фон ским путем 
јаве иза бра ном лека ру у сво јој амбу
лан ти, а на сва ку недо у ми цу и кон сул
та ци је у вези са коро на ви ру сом или 
било којом боле шћу у усло ви ма про
гла ше не епи де ми је могу да се јаве и на 
теле фо не 064/809–20–10 и 064/809–
29–39. О амбу лан та ма за при хват 
паци је на та који су фебрил ни и који 
има ју респи ра тор не здрав стве не тего
бе Дом здра вља је обез бе дио посеб не 
про сто ри је у Ста рој и Новој Пазо ви и 
обја вио засеб но оба ве ште ње на свом 
сај ту www.dzspa zo va.rs, а о чему се 
тако ђе може те рас пи та ти и путем теле
фо на 022/310 284 или 064/763 493. 
Црве ни крст је затво рио народ не кухи
ње и дели само суве обро ке. Апе лу је 
на јав ност да се ода зо ве добро вољ ном 
дава њу крви у шко ли у Новој Пазо ви у 
неде љу. Кри зни штаб општи не Ста ра 
Пазо ва ће и наред них дана обја вљи ва
ти нове, важне инфор ма ци је за гра ђан
ство по пита њу ван ред ног ста ња и 
акту ел не епи де ми је коро на ви ру са.

Д. Г.

РУМА

Упис мали ша на у 
врти ће елек трон ски

Има ју ћи у виду ван ред но ста ње које 
је у Срби ји уве де но 15. мар та, упис 
деце у рум ској општи ни ће се оба вља
ти само елек трон ским путем. Упис почи
ње 1. апри ла, када ће роди те љи ма бити 
доступ на апли ка ци ја еВр тић, а тра ја ће 
до кра ја апри ла. По речи ма дирек то ра 
УПВО „Поле та рац“ Радо сла ва Маши ћа 
веро ват но ће тај рок бити и про лон ги ран.

Пода ци који при стиг ну елек трон ски 
биће обра ђе ни у уста но ви, а потом ће 
роди те љи бити, тако ђе, елек трон ски 
оба ве ште ни о упи су. Тек када буде уки
ну то ван ред но ста ње роди те љи ће бити 
у оба ве зи да УПВО „Поле та рац“ доста ве 
лекар ско уве ре ње. Све инфор ма ци је о 
упи су се могу наћи на зва нич ном сај ту 
ове уста но ве. 

Без ваша ра
ЈП „Кому на лац“ је оба ве стио гра ђа не 

и кори сни ке услу га да се, на осно ву 
наред бе Општин ског шта ба за ван ред
не ситу а ци је, пре ки да одр жа ва ње Рум
ског ваша ра до даљ њег. Ова мера је 
усле ди ла услед про гла ше ња ван ред ног 
ста ња на тери то ри ји Срби је услед епи
де ми је виру са COVID – 19.

Про лећ на сетва
Сетва шећер не репе је већ кре ну

ла, а уско ро се оче ку је и поче так сетве 
сун цо кре та, соје и куку ру за. Како саве
ту је Горан Дроб њак, струч ни сарад ник 
у Пољо при вред ној струч ној слу жби 
Рума, да би се одре дио пра ви моме нат 
за поче так сетве, тре ба утвр ди ти тем
пе ра ту ру земљи шта у сетве ном сло ју. 
За шећер ну репу то је нај ма ње шест 
сте пе ни, за сун цо крет осам, за соју 
осам до 10 и за сун цо крет 10 сте пе ни 
Цел зи ју са. Овим редо сле дом би тре
ба ло и сеја ти јаре кул ту ре.

– За пра вил но одре ђи ва ње скло па 
тре ба се кон сул то ва ти са пред став ни
ци ма семен ских кућа које про да ју сор
те и хибри де које пољо при вред ни ци 
сеју. У току рада је важно про ве ра ва
ти ква ли тет сетве и то раз мак изме ђу 
редо ва, раз мак у реду и дуби ну сетве 
– пору чу је Горан Дроб њак. С. Џаку ла

Радо слав Машић
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ПСИ ХО ЛО ЗИ ЦЕН ТРА ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД У СТА РОЈ ПАЗО ВИ ПРУ ЖА ЈУ
ПСИ ХО ЛО ШКУ ПОДР ШКУ ТЕЛЕ ФО НОМ

Пре ва зи ћи кри зу
уоби ча је ним актив но сти ма
Цен тар за соци јал ни рад 

Ста ра Пазо ва је у окви
ру свог Саве то ва ли

шта офор мио пси хо ло шку 
подр шку путем теле фо на 
како би гра ђа ни што лак ше 
под не ли тре нут ну ситу а ци ју, 
пре ва зи шли кри зу и очу ва ли 
мен тал но здра вље. Два 
пси хо ло га дежу ра ју рад ним 
дани ма од 8 до 15 часо ва, а 
могу се позва ти на 022–
310–353 или 062–481–753. 
Тако ђе се раз ма тра могућ
ност уво ђе ња нових бро је
ва, као из изра да садр жа ја 
који ће бити на сај ту ове 
уста но ве. Савет је да се 
ситу а ци ја схва ти озбиљ но, 
али нико није уса мљен.

– Тре ба да пође мо од 
самог начи на раз ми шља ња, 
ситу а ци ја је сада ова ква и 
тре ба има ти на уму да нисмо 
уса мље ни, да се ово деша
ва целом све ту. Не тре ба да 
зах те ва мо да то што пре 
про ђе, већ је потреб но да се 
при пре ми мо да ће тра ја ти 

један пери од – каже Дани ца 
Рада ко вић Сер дар, пси хо
лог и пси хо те ра пе ут. 

Пси хо ло зи при ме ћу ју да 
се тре нут но људи суо ча ва ју 
са узне ми ре но шћу, стра хом, 
пани ком и доса дом, али 
мора ју да нау че да се носе с 
тим. Сто ји савет – да се ста
ри ји гра ђа ни мора ју чува ти 
и да тре ба да се при др жа ва
ју само и зо ла ци је, али увек 
се може наћи нека заба ва. 
Тре ба да испла ни ра ју свој 
дан, коли ко је то могу ће, уз 
што мање теле ви зиј ских 
садр жа ја на акту ел ну тему, 
у реду је да буду инфор ми
са ни, али не буквал но по 
цео дан.

– Јако је бит но да осми
сли мо наше вре ме, да 

запра во има мо неку рути ну. 
На при мер, сада када има
мо вре ме на, може мо да 
испро ба ва мо рецеп те, за 
које пре нисмо има ли вре
ме на – саве ту је наша саго
вор ни ца. 

Сигур но је да је ста ри јим 
људи ма у рурал ним сре ди
на ма и они ма који живе у 
кућа ма лак ше, јер увек могу 
да нађу посао око уре ђи ва
ња дво ри шта, окућ ни це, 
баште, јер физич ке актив но
сти при ја ју и пси хич ком ста
њу. Што се тиче нај мла ђих, 
они се тре нут но суо ча ва ју 
са доса дом и поли циј ском 
часом и неки хоће да иско че 
из соп стве не коже. Добро је 
да се путем савре ме ног 
начи на кому ни ка ци је умре

жа ва ју, и тако кому ни ци ра ју, 
али и то тре ба да буде уме
ре но. Деца школ ског узра
ста и тинеј џе ри, тако ђе, 
има ју наста ву на даљи ну, 
коју су у оба ве зи да пра те, 
али поред тога, са сво јим 
роди те љи ма тре ба да допу
не оста ле актив но сти у току 
дана.

– Тре ба раз го ва ра ти са 
децом о тре нут ној ситу а ци
ји, не пра ви ти се као да није 
ништа, јер они пре по зна ју 
нашу забри ну тост и сасвим 
је у реду и да они буду 
забри ну ти, али тре ба да 
оста не мо у неком окви ру и 
функ ци о ни ше мо – дода је 
Дани ца Рада ко вић Сер дар, 
пси хо лог и пси хо те ра пе ут.

Зден ка КожикДаница Радаковић Сердар

Центар за социјални рад Стара Пазова

Рав на ње атар ских путе ва
У орга ни за ци ји Удру же ња пољо

при вред ни ка Ста ра Пазо ва, 50 
чла но ва поде ље но у 6 гру па, ода
зва ло се акци ји рав на ња атар ских 
путе ва, како би их при пре ми ли за 
пред сто је ћу сезо ну. Ово је уоби ча
је на прак са, која се при ме њу је већ 
11. пут, сва ког про ле ћа, и пока за
ла се као вео ма добра. По рав ним 
путе ви ма, након јесе њих радо ва, 
брже и лак ше се може сти ћи до 
њива, а оно што је, тако ђе, јако 

бит но, јесте да се маши не мање 
уни шта ва ју. Пољо при вред ни ци 
који су били на тере ну кажу да 
увек могу да им се при кљу че и 
оста ле њихо ве коле ге. Због ван
ред ног ста ња, тра ди ци о нал ног 
дру же ња након оба вље ног посла 
није било, али ста ро па зо вач ки 
рата ри кажу да се овај посао мора 
ура ди ти и зато су му при шли одго
вор но, пошту ју ћи мере забра не 
вели ког оку пља ња. З. К.
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У ШИДУ ОБЕЗ БЕ ЂЕ НА ДЕЗ ИН ФЕК ЦИ О НА СРЕД СТВА ЗА ДОМА ЋИН СТВА

Спро во ђе ње пре вен тив них мера
Штаб за ван ред не ситу а ци је 

општи не Шид је у сре ду, 18. 
мар та, после засе да ња донео 

одлу ку да гра ђа ни ма општи не Шид 
бес плат но поде ли сред ства за дез ин
фек ци ју с циљем спро во ђе ња пре вен
тив них мера у сузби ја њу потен ци јал ног 
шире ња боле сти коју иза зи ва коро на
ви рус.

– Успе ли смо да обез бе ди мо потреб
не коли чи не сред ста ва за дез ин фек ци
ју за све гра ђа не општи не Шид. Сред
ства су данас дистри бу и ра на по сели ма 
и сме ште на су у тан ко ви ма у цен три ма 
села или испред згра де Месне зајед ни
це, а од сутра ују тру ће бити дистри
бу и ра на бес плат но свим гра ђа ни ма 
Шида. Још јед ном кори стим при ли ку да 
замо лим све гра ђан ке и гра ђа не који су 
допу то ва ли из ино стран ства да добро
вољ но оду у каран тин, као и ста ри је 
осо бе које спа да ју у осе тљи ву гру пу да 
не изла зе из сво јих домо ва. Ако им је 
потреб на помоћ, ту су наши волон те
ри да им помог ну. За сва пита ња гра
ђа ни се могу обра ти ти на број теле фо
на 022/712–122. Уко ли ко поми сле да 
су захва ће ни виру сом KOVID19 могу 
да се обра те лека ри ма Дома здра вља 
путем теле фо на 022/712–522 – изја вио 
је коман дант Шта ба за ван ред не ситу
а ци је Зоран Семе но вић.

Сред ства за дез ин фек ци ју, тако зва
ни натри јумдихло риддиок сид, која ће 
бити поста вље на на седам лока ци ја у 
Шиду обез бе ди ло је Јав но кому нал но 
пред у зе ће „Водо вод“.

– У току ноћи цистер не ће бити поста
вље не на седам лока ци ја у Шиду. Прва 
лока ци ја је испред Кул тур но обра зов
ног цен тра, дру га испред ЈКПа „Стан

дард“, тре ћа испред врти ћа у насе љу 
Исток, четвр та испред ПУ „Јели ца 
Ста ни ву ко вићШиља“, пета лока ци
ја испред новог врти ћа у Ули ци цара 
Лаза ра, шеста у Г2 насе љу поред игра
ли шта и сед ма испред Основ не шко ле 
„Бран ко Ради че вић“. То су лока ци је на 
који ма ће гра ђа ни моћи да доби ју дез
ин фи ка ци о но сред ство. Тан ко ви ће се 
допу ња ва ти сва ког дана. Гра ђа ни ће 
моћи да узму мак си мал но ДВЕ ЛИТРЕ 

днев но. Овим путем бих замо лио гра
ђа не да при ли ком дола ска на места 
са тан ко ви ма кори сте мере зашти те 
– рука ви це и маске. На свим пунк то
ви ма ће се нала зи ти волон те ри који ће 
дели ти дез ин фи ка ци о на сред ства. На 
гра ђа ни ма је само да поне су амба ла
жу у коју ће се сипа ти дез ин фи ка ци о но 
сред ство – изја вио је дирек тор ЈКПа 
„Водо вод“ Алек сан дар Јова но вић.

Д. Попов

Један од пунк то ва сред ста ва за дез ин фек ци ју

Дез ин фек ци ја ули ца
и стам бе них згра да

ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Пре ма одлу ци Кри зног шта ба општи
не Бео чин, у наред ном пери о ду додат но 
ће бити поо штре не пре вен тив не мере 
зашти те здра вља гра ђа на и спре ча ва ња 
шире ња коро на виру са. Сход но одлу ци, 
рад ни ци ЈКП „Бео чин“, поче ли су редов
не трет ма не дез ин фек ци је на отво ре
ном у ули ца ма у ширем цен тру Бео чи на, 
одно сно у нај фре квент ни јим дело ви ма 
Бео чин гра да. Дез ин фек цо ја ће се сва ко
днев но изво ди ти и у низу јав них обје ка та. 
У наред ним дани ма у пла ну су трет ма ни 
у објек ти ма колек тив ног ста но ва ња. Трет
ма ни ће се изво ди ти дези фи ци јен сом, који 
делу је на све типо ве виру са, бак те ри ја и 
гљи ви ца. Дези фи ци јенс ће се апли ци ра ти 
руч ним пум па ма и трет ман није опа сан по 
ста на ре згра да.

Кол-цен тар
Општи на Бео чин је 

пово дом про гла ше ња 
ван ред ног ста ња 
офор ми ла    позив ни 
цен тар путем кога 
гра ђа ни општи не 
Бео чин (ста ри, боле
сни, евен ту ал но 
зара же ни виру сом 
коро на) могу да се 
обра те локал ној 
само у пра ви за помоћ 
у набав ци потреб них 
намир ни ца, меди ка
ме на та и оста лих 
потреп шти на. Гра ђа
ни се могу обра ти ти 
на број теле фо ан: 
021/ 870260 у пери о
ду од 7.00 до 20.00 
часо ва. 
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ИНЂИЈИ

Донете нове, строжије мере
На хитној седници Штаба за 

ванредне ситуације општине 
Инђија одржаној у недељу, 22. 

марта донете су нове мере на нивоу 
локалне самоуправе а у складу са 
претходно донетим мерама Владе 
Републике Србије. На самом почетку 
седнице из епидемиолошке службе Дома 
здравља у Инђији чланови Штаба 
обавештени су да у том тренутку није 
било заражених од корона вируса на 
територији те општине, те да је 81 лице у 
самоизолацији. Реч је о броју 
самоизолованих лица који се није мењао 
пар дана а у питању су особе које су 
допутовале из иностранства и њихови 
сродници. Седницом је председавао 
председник општине Инђија Владимир 
Гак који је упутио апел свим суграђанима 
да поштују мере Владе Републике Србије 
и да носе заштитне маске.

Штаб за ванредне ситуације општине 
Инђија донео је мере које се односе на 
дезинфекцију свих насељених места 
општине Инђија, коју ће извршити 
„Комуналац“, док ће дезинфекцију у 
Инђији извршити ватрогасна јединица у 
сарадњи са комуналним предузећем. 

Општина Инђија међу првима је у 
Србији кренула са дезинфенкцијом 
јавних установа и улица. Први на реду 
били су Стари и Нови Сланкамен, а у 
наредним данима у потпуности ће бити 
третирана и остала места у општини.

Такође, забрањен је рад свих кафића, 
ресторана и тржних центара на 
територији општине Инђија, као и 
окупљања било које врсте са више од 
пет лица.

 Ову одлуку смо донели јер никако не 
желимо „италијански сценарио“ у 
наредним данима где је врх епидемије 
управо кренуо из кафића и  ресторана 
рекао је Гак и додао:

Важно је напоменути да ће недељом, у 
сваком насељеном месту, бити отворене 
продавнице у којима ће у периоду од 4 до 
7 часова моћи да купују намирнице 
старији од 65 година. На улазу ће бити 
наши волонтери који ће делити маске и 

водити рачуна да се поштују све мере 
Владе Републике Србије. Информацију о 
томе које ће продавнице радити у том 
периоду биће доступне преко медија.

Градска пијаца у Инђији радиће само 
средом и суботом у периоду од 6 до 10 
часова, и то је једна од мера које су 
донете на седници Штаба за ванредне 
ситуације општине Инђија. Контролисаће 
се број купаца као и поштовање мера 
Владе РС.

Донели смо одлуку да се комплетно 
обустави рад јавних служби осим оног 
дела који је неопходан за нормално 
функционисање наше општине. У 
потпуности обустављамо и јавни превоз, 
градски и приградски, остаје само линија 
за раднике фабрике „Индофуд“, јер 

немају други начин за одлазак на посао 
рекао је председник општине Инђија и 
додао да је донета мера по којој су сви 
управници зграда у обавези да организују 
дезинфекцију лифтова, улаза и 
гелендера.

Обезбедићемо све што је неопходно 
за дезинфекцију али управници зграда су 
у обавези да тај посао ураде. Ми ћемо 
помоћи колико можемо. Поручили смо 10 
хиљада маски које су стигле и однели 
смо их на најкритичније локације, Бању у 
Старом Сланкамену, Полицију, 
Комуналац, волонтерима и један број 
Дому здравља. Поделићемо сваком 
домаћинству маске, како оне буду 
стизале потврдио је председник општине 
Инђија Владимир Гак. 

Гак је апеловао на све који су у 
могућности да се пријаве Кабинету 
председника општине Инђија на телефон 
022 560304  како би волонтирали у 
случају нужде тј. ситуације када би се 
прогасила 24оро часовна изолација 
грађана . Такође, како не би дошло до 
злоупотреба сваки волонтер носиће 
обележен прслук и легитимацију.

На седници Штаба за ванредне 
ситуације чуо се и апел да се смањи 
потрошња воде која је достигла свој 
максимум у петак и суботу. Из „Водовода“ 
посебно наглашавају да је важно 
смањити потрошњу воде при заливању 
башта у овим лепим данима. У случају да 
степен искоришћености буде 100%, 
морало би се прибећи рестрикцијама 
воде, која је највреднији ресурс, посебно 
у овим моментима када је важно да 
хигијена грађана и насеља буде на 
високом нивоу.  М.Ђ.

У четвртак, 19. марта почела је са 
радом амбуланта за респираторне 
инфекције у Дому здравља Инђија. 
Амбуланта се налази на одељењу 
некадашње хирургије и намењена је 
свим пацијентима који имају неки од 
видова респираторних инфекција 
(кијавица, болови у грлу, кашаљ) 
праћени главобољом, повишеном 
телесном температуром, боловима у 
мишићима. Циљ отварања ове 
амбуланте је пре свега превенција и 
одвајање пацијената са респираторним 
инфекцијама од пацијената са другим 
тегобама и спречавање евентуалног 

ширења заразе корона вируса.
Из Дома здравља моле све пацијенте, 

који имају неки од горе поменутих 
видова респираторних инфекција, да се 
јаве у амбуланту за респираторне 
инфекције, ради пружања адекватне 
здравствене заштите од стране наших 
лекара и медицинских техничара и да 
не иду у остале пријемне амбуланте. 
Радно време амбуланте за респираторне 
инфекције је од 7.00 до 18.00 часова 
сваким радним даном. Телефони 
амбуланте за респираторне инфекције 
су: 022/561282, локал 140; 062/888
1095; 062/8881096 и 062/8881097.

Центар за респираторне 
инфекције

Дезинфекција улица и тржних центара



2325. MART 2020.            M NOVINE

„IGB Auto mo ti ve“ 
обу ста ви о рад

– Менаџ мент немач ке ком па ни је 
„IGB Auto mo ti ve“ донео је одлу ку да у 
наред не две неде ље обу ста ви рад у 
сво јим пого ни ма како би пре вен тив но 
спре чио шире ње виру са коро на међу 
сво јим запо сле ни ма. Има ју ћи у виду 
да ова ком па ни ја запо шља ва око 2400 
рад ни ка и да је нај ве ћи посло да вац на 
тери то ри ји општи не Инђи ја, одлу ка 
пред ста вља дру штве но одго вор но 
пона ша ње менаџ мен та који је при ват
ни инте рес под ре дио општем дру
штве ном инте ре су. Има ју ћи у виду 
ван ред но ста ње и тешку ситу а ци ју у 
држа ви, поздра вља мо одлу ку немач ке 
ком па ни је, а цело куп ну при вре ду и 
гра ђа не пози ва мо на одго вор ност, 
соли дар ност и толе ран ци ју – наво ди 
се на зва нич ном сај ту Општи не Инђи
ја. М. Ђ.

Упис искљу чи во 
елек трон ским 
путем

С обзи ром на ван ред но ста ње и обу
ста ву рада на факул те ти ма, у шко ла
ма и врти ћи ма, упис деце у Пред школ
ску уста но ву „Бошко Буха“ у Инђи ји 
врши ће се искљу чи во елек трон ским 
путем. Упис почи ње 01. и тра ја ће до 
15. апри ла теку ће годи не. Како је иста
кла Јеле на Кре со ја, дирек то ри ца ПУ 
„Бошко Буха“, то је једи ни начин да се 
извр ши упис деце за сле де ћу школ ску 
годи ну.

– С обзи ром на ситу а ци ју у којој се 
нала зи наша земља, елек трон ски упис 
је једи ни начин за упис деце у Пред
школ ску уста но ву, док је на сна зи ван
ред но ста ње. Елек трон ско под но ше ње 
при ја ве се врши јед но став ним попу
ња ва њем елек трон ског обра сца на 
Пор та лу еУпра ва, а при ла га ње изво да 
из матич не књи ге рође них, пре би ва ли
шта и уве ре ња о запо сле њу није 
потреб но, јер се ауто мат ски при ба
вља ју – обја сни ла је Кре со ја.

Општи на Инђи ја је про шле годи не 
уве ла могућ ност упи са деце у врти ће 
елек трон ским путем и резул тат је тре
ћи на до сада упи са не деце на овај 
начин. 

М. Ђ.

Ује ди ње ни про тив 
коро на- ви ру са

Током прва три дана од доно ше
ња мере Вла де Репу бли ке Срби
је која се одно си на забра ну кре

та ња лица ста ри јих од 65 годи на, 
герон тодома ћи це које су анга жо ва не 
пре ко Удру же ња „4+1“ у Инђи ји, оби
шле су пре ко 400 ста рач ких дома ћин
ста ва и сугра ђа не који се нала зе у 
само и зо ла ци ји. Како је иста кла Ани та 
Кова че вић Костец ки, коор ди на тор ка 
поме ну тог Удру же ња, сва ког рад ног 
дана, од 08 до 14 часо ва, на тере ну је 
десет герон тодома ћи ца, а од тога три 
пома жу нај ста ри јим ста нов ни ци ма 
Инђи је, док су оста ле анга жо ва не у 
сео ским сре ди на ма.

– Наше Удру же ње пома же ста рим 
лици ма, али од када је уве де но ван
ред но ста ње, про ме ни ли смо начин 
рада. То зна чи да вред не жене које су 
анга жо ва не код нас одла зе само до 
вра та кори сни ка, узи ма ју спи сак, 
новац, одла зе у набав ку основ них 
живот них намир ни ца и леко ва, доно се 
их на кућ ну адре су и вра ћа ју кусур са 
рачу ном. Морам да похва лим жене 
које раде у нашем Удру же њу, као и 
Здрав ка Мрђу, вла сни ка „Жутих драг
сто ра“, који пома же нашим сугра ђа ни
ма и герон тодома ћи ца ма. Он нам је 
обез бе дио три вози ла и воза че који 
пома жу у набав ци и доста ви хра не и 
леко ва – обја сни ла је Кова че вић 
Костец ки.

Коор ди на тор ка Удру же ња „4+1“ 
исти че да тре нут но има ју 206 кори сни
ка и да поред њих оби ла зе и лица која 
се јаве Каби не ту пред сед ни ка Општи

не Инђи ја и на теле фо не који су 
доступ ни 24 сата.

– Ми има мо укуп но 13 запо сле них, а 
наших десет герон тодома ћи ца успе
ва ју да помог ну свим лици ма који ма је 
помоћ овог тре нут ка потреб на. Тако
ђе, апе лу је мо на наше сугра ђа не да 
не зло у по тре бља ва ју ван ред но ста ње, 
те да има ју раз у ме ва ња и за нас, који 
смо ту да им, пре све га, помог не мо и 
наба ви мо оно што им је нео п ход но – 
каже Ани та Кова че вић Костец ки, коор
ди на тор ка Удру же ња „4+1“, и дода је 
да је Општи на Инђи ја јако добро орга
ни зо ва на и да ће сви доби ти помоћ 
која им је потреб на.

– Доби ја мо инфор ма ци је из локал не 
само у пра ве, орга ни зу је мо се и наше 
жене одла зе на лице места. Има мо 
све нео п ход не ресур се и наш град је 
добро орга ни зо ван, те нема места за 
пани ку и бри гу – каже Кова че вић 
Костец ки и дода је да их сугра ђа ни 
могу кон так ти ра ти путем сле де ћег 
бро ја теле фо на 022/510–030.

– Морам да додам да је Општи на 
Инђи ја на виси ни задат ка и да зајед
нич ким анга жо ва њем дола зи мо до 
при мар ног циља, а то је да наши 
сугра ђа ни буду задо вољ ни, и у овој 
ван ред ној ситу а ци ји мак си мал но испо
што ва ни, те да им ни у јед ном тре нут
ку не фали ни хра не ни леко ва, али ни 
топле људ ске речи, пошто је и то један 
од начи на да зајед нич ки пре бро ди мо 
ову тешку ситу а ци ју – нагла си ла је 
Ани та Кова че вић Костец ки.

М. Ђ.

Герон то-дома ћи це са воза чи ма и пред став ни ци ма Жутог драг сто ра
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ИРИГ

Штаб за ван ред не ситу а ци је 
донео низ наред би и пре по ру ка

Прва сед ни ца Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је у ири шкој општи ни је 
одр жа на 16. мар та, а на њој је 

усво је на наред ба о дело ва њу у ван
ред ном ста њу. Пре ма тој наред би пре
ки да се рад свих шко ла, пред школ ских 
уста но ва, спорт ских обје ка та, тере та
на, базе на, СПА цен та ра, так ми че ња и 
мани фе ста ци ја на тери то ри ји ири шке 
општи не. Так си пре во зни ци су дужни 
да у сво јим вози ли ма посе ду ју сред
ство за дез ин фек ци ју на бази хло ра уз 
редов но врше ње хиги је не са дез ин
фек ци јом мотор ног вози ла. За кон тро
лу ове мере заду жен је сао бра ћај ни 
инспек тор. Рад но вре ме уго сти тељ
ских обје ка та се огра ни ча ва на пери од 
од 8 до 20 часо ва, а пре ма наред би од 
18. мар та рад но вре ме уго сти тељ ских 
обје ка та је скра ће но и сада изно си до 
17 часо ва, са нај ви ше јед ном осо бом 
на чети ри ква драт на метра. Пошто ва
ње ове одлу ке спро во ди ће кому нал на 
инспек ци ја и поли ци ја.

Забра њу ју се сви јав ни ску по ви са 
више од 50 уче сни ка. Потом, нала же 
се фор ми ра ње колцен та ра у циљу 
помо ћи у снаб де ва њу основ ним живот
ним намир ни ца ма и леко ви ма ста рих 
лица, а коор ди на тор ових актив но сти 
је дирек тор ка Цен тра за соци јал ни рад 
Сил ва на Лаћа рац и дирек тор Црве ног 
крста Бобан Ћирић. Пре ма наред би, 
јав на пред у зе ћа и уста но ве, запо сле
ним лици ма ста ри јим од 60 годи на и 
хро нич ним боле сни ци ма тре ба да 
омо гу ће рад од куће, ако за то посто је 
усло ви. ЈП „Кому на лац“ ће рад но вре
ме пија ца огра ни чи ти до 12 часо ва. 

Сахра не се одр жа ва ју у при су ству 
само нај бли жих чла но ва поро ди це, уз 
оба ве зу дез ин фек ци је јав не повр ши не 
капе ле пре и после одр жа ва ња сахра
не. Тако ђе, врши ће се поја ча на дез ин
фек ци ја пија це, згра де Општин ске 
упра ве, Дома здра вља, поли ци је, 
Црве ног крста, Цен тра за соци јал ни 
рад и оста лих јав них пред у зе ћа и уста
но ва. Исто вре ме но, уста но ве које су 
пре ста ле са радом тре ба дез ин фи ко
ва ти и затво ри ти, а оне које раде тре
ба дез ин фи ко ва ти јед ном недељ но.

У ири шкој општи ни, наред ном Шта
ба за ван ред не ситу а ци је, којим је 
пред се да вао Сте ван Кази ми ро вић, 
као пред сед ник Шта ба, отка зу ју се све 
кул тур не и тури стич ке мани фе ста ци је, 
забра њу ју се тури стич ке туре и орга
ни зо ва не посе те тури стич ким лока ли
те ти ма на тери то ри ји ири шке општи
не. Усво је на је и пре по ру ка да се јед
ном од роди те ља, запо сле ном у јав
ном пред у зе ћу или уста но ви, са децом 
узра ста до 12 годи на, омо гу ћи рад од 
куће. На сед ни ци Шта ба за ван ред не 

Сед ни ца Шта ба за ван ред не ситу а ци је Ириг

Дез ин фек ци ја Дома здра вља
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ситу а ци је која је одр жа на 18. мар та, 
доне та је наред бе да се забра њу је 
кре та ње на јав ним мести ма лици ма са 
навр ше них 70 и више годи на, забра
њу је се свим лици ма изла зак из ста но
ва и кућа у вре ме ну од 20 часо ва до 5 
часо ва ују тро, а забра на се не одно си 
на здрав стве не рад ни ке, при пад ни ке 
МУПа, Мини стар ства одбра не, Слу
жбе без бед но сти Вој ске Срби је који су 
на задат ку, те на лица који ма је МУП 
издао дозво лу за кре та ње, као и на 
физич ка лица који ма је нео д ло жно 
потреб на здрав стве на помоћ и то са 
нај ви ше два лица у њего вој прат њи. 
Наре ђу је се и про дав ни ца ма мешо ви
те робе, пека ра ма, меса ра ма да рад но 
вре ме огра ни че до 18 часо ва. 

Отпо че ла дез ин фек ци ја 
јав них про сто ра и уста но ва

Након сед ни це Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је која је одр жа на 16. мар та, 
ЈП „Кому на лац“ је нало же но да све 
јав не повр ши не и уста но ве на тери то
ри ји општи не Ириг дез ин фи ку је, како 
би се пре вен тив но сузб илa поја ва 
коро на ви ру са. Дирек тор ЈП „Кому на
лац“ Ириг Алек сан дар Маној ло вић је 
изја вио да ће у наред ним дани ма све 
јав не уста но ве и јав не повр ши не бити 
дез ин фи ко ва не.

– Дез ин фек ци ју отпо чи ње мо у уста
но ва ма које раде и у који ма је вели ка 
кон цен тра ци ја људи. Први је, сва ка ко, 
Дом здра вља, који је и нај у гро же ни ји, 
затим згра да поли ци је и Општин ске 
упра ве. Школ ске и пред школ ске уста
но ве ћемо послед ње дез ин фи ко ва ти 
јер је рад у њима сва ка ко обу ста вљен 
– рекао је дирек тор Маној ло вић. 

У уста но ва ма које раде редов но или 
реду ко ва но, Алек сан дар Маној ло вић 
каже да ће се дез ин фек ци ја пона вља
ти и то у што кра ћем вре мен ском 
распо ну.

Први човек ири шке општи не и 
коман дант Шта ба за ван ред не ситу а
ци је Сте ван Кази ми ро вић, рекао је да 
зара же них на тери то ри ји ири шке 
општи не Ириг нема.

– У нашој општи ни забе ле же них слу
ча је ва нема, тако да нема раз ло га за 
пани ку, али опре за и пре вен тив них 
мера зашти те мора бити – иста као је 
Кази ми ро вић и позвао све гра ђа не да 
се при др жа ва ју мера које је пред у зе ла 
Вла да Репу бли ке Срби је пово дом ван
ред ног ста ња, као и оних мера које је 
донео Штаб за ван ред не ситу а ци је.

Општин ска упра ва Општи не Ириг је 
оба ве сти ла гра ђа не да, због про гла
ше ног ван ред ног ста ња, сво је зах те ве 
и обра ћа ња веза но за Општин ску 
упра ву могу упу ти ти на сле де ћу имејл
адре су: opsti na i rig @i rig. rs.

Позив волон те ри ма
Исто вре ме но, Штаб за ван ред не 

ситу а ци је је позвао мла да, пуно лет на 
лица, пси хо фи зич ки здра ва, са тери то
ри је ири шке општи не, да уко ли ко желе 
да помо гу сво јим нај ста ри јим сугра ђа
ни ма, кон так ти ра ју Цен тар за соци јал
ни рад путем бро ја 022/2462–750. 
Волон те ри су анга жо ва ни на доста ви 
основ них живот них намир ни ца и леко
ва нај ста ри јим гра ђа ни ма или хро нич
ним боле сни ци ма који ма је забра њен 
изла зак из кућа и ста но ва.

Поја ча ва ју се услу ге
кућ ног лече ња

Дом здра вља Ириг је упу тио оба ве
ште ње гра ђа ни ма у којем се каже да, 
због посеб ног режи ма рада Дома здра
вља, до даљ њег се отка зу ју редов не 
посе те лека ра у сео ским амбу лан та ма 
ири шке општи не. За све паци јен те 
сео ских под руч ја поја ча не су услу ге 
кућ ног лече ња, одно сно, обез бе ђе не 
су кућ не посе те лека ра уко ли ко се за 
то ука же потре ба.

– Моли мо све наше паци јен те, наро
чи то паци јен те пре ко 65 годи на ста ро
сти, да без пре ке потре бе не дола зе у 
објек те Дома здра вља – каже се у 
оба ве ште њу.

Тако ђе, моле се сви паци јен ти који 
има ју симп то ме виру сне инфек ци је 
респи ра тор них путе ва (бол у грлу, 
кашаљ, оте жа но диса ње, тем пе ра ту ру, 
малак са лост, боло ве у миши ћи ма и 
згло бо ви ма) да не дола зе само и ни ци
ја тив но у објек те Дома здра вља, већ 
да се прет ход но путем теле фо на кон
сул ту ју са дежур ним лека ром посеб но 
отво ре не респи ра тор не амбу лан те. 
Потреб но је јави ти се на неки од сле
де ћих бро је ва теле фо на: 022 461 291, 
069 609 276, 069 609 182 и 069 609 
269.

За све оста ле инфор ма ци је (потре
ба за кућ ном посе том лека ра, пре пи
си ва ње реце па та, инфор ма ци је око 
зака зи ва ња пре гле да и слич но) 
доступ ни су сле де ћи бро је ви теле фо

на: 022 461 291 – ДЗ Ириг, 022 465 283 
– ЗС Врд ник, 069 609 246, 069 609 264, 
069 609 268, 069 609 273 и 022 461 291 
лок. 109 – педи ја три ја Дома здра вља 
Ириг.

Кол-центар
Штаб за ван ред не ситу а ци је је 

позвао све осо бе на тери то ри ји општи
не Ириг ста ри је од 65 годи на, које су 
без поро дич не подр шке, одно сно, при
пад ни ке ста рач ких/самач ких дома ћин
ста ва да се јаве на бро је ве теле фо на: 
062/773–946, 069/608–310 како би им 
се пру жи ла помоћ у виду одла ска у 
набав ку леко ва и основ них живот них 
намир ни ца. Рад но вре ме колцен тра 
је од 8 до 20 часо ва.

Радно време Општине
од 8 до 12

На сед ни ци Шта ба за ван ред не ситу
а ци је у ири шкој општи ни, одр жа ној 20. 
мар та, доне те су нове наред бе у вези 
са радом Општин ске упра ве, уста но
ва, Тури стич ке орга ни за ци је, као и 
вер ских актив но сти. Током тра ја ња 
ван ред ног ста ња, од 23. мар та се 
утвр ђу је рад но вре ме запо сле них у 
Општин ској упра ви за рад у слу жбе
ним про сто ри ја ма од 8 до 12 часо ва, а 
пре о ста ли део рад ног вре ме на рад ни
ци ће оба вља ти од куће. Запо сле ни у 
месним кан це ла ри ја ма и запо сле ни 
који су се при ја ви ли за рад од куће, 
ради ће пуно рад но вре ме од сво јих 
кућа. Запо сле ни ста ри ји од 60 годи на, 
мај ке са децом мла ђом од 12 годи на, 
хро нич ни боле сни ци и запо сле ни чије 
је пре би ва ли ште ван Ири га, ради ће од 
куће.

Запо сле ни су дужни да се, по пози
ву, јаве у слу жбе не про сто ри је и ван 
вре ме на утвр ђе ног овом наред бом. 
Ова кав рас по ред рад ног вре ме на ће 
се при ме њи ва ти и на дежур не запо
сле не у ДУ „Дечи ја радост“, Срп ској 
чита о ни ци, Цен тру за соци јал ни рад и 
Тури стич кој орга ни за ци ји.

За вре ме тра ја ња ван ред ног ста ња у 
циљу спре ча ва ња шире ња пан де ми је 
нала же се пру жа о ци ма тури стич ких 
услу га да сва ко днев но путем елек
трон ске поште Тури стич кој орга ни за
ци ји општи не Ириг доста вља ју спи сак 
гости ју ради вође ња еви ден ци је. 
Овла шћу је се Тури стич ка орга ни за ци
ја да врши над зор над спро во ђе њем 
ове наред бе и да Поли циј ску ста ни цу у 
Ири гу оба ве сти о сва ком ново при сти
глом госту ста ри јем од 60 годи на. 
Инспек циј ски над зор над спро во ђе
њем ове наред бе врши ће Слу жба за 
инспек циј ске посло ве.

Тако ђе, током ван ред ног ста ња, 
ради спре ча ва ња шире ња епи де ми је 
виру са, обу ста вља се осве ће ње домо
ва, а по уки да њу ван ред ног ста ња, 
све ште ни ци могу наста ви ти са овим 
актив но сти ма.

С. Џ.
Дез ин фек ци ја поли циј ске згра де
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ХУМА НОСТ НА ДЕЛУ

На муци се позна ју јуна ци

Баш како и каже наша посло ви
ца „На муци се позна ју јуна ци“ у 
дани ма када нашом земљом вла

да ван ред но ста ње због коро на ви ру са 
сви пока зу ју сво је пра во лице. Неко 
лепо, дру ги пак оно нешто мање лепо, 
али може мо рећи да се тек у ова квим 
ситу а ци ја ма види ко смо и где смо. 
Ових дана може мо да каже мо вели ко 
хва ла сви ма они ма који бри ну за здра
вље целе наци је, сва ко у свом сег мен
ту дело ва ња, али и они ма који има ју 
обзи ра пре ма дру ги ма, па не хара ју 
трго вин ским објек ти ма мах ни то купу
ју ћи хра ну, дез ин фек ци о на сред ства, 
маске и оста ло, мисле ћи искљу чи во 
и само на себе. Да све тлих при ме ра 
и те како има, доказ су и две жене из 
Инђи је које су, без ика кве мате ри јал
не, искљу чи во морал не сатис фак ци
је, покре ну ле акци ју шиве ња заштит
них маски. Јед на од њих је Све тла на 

Пешут, дирек то ри ца Основ не шко ле 
„Петар Кочић“ у Инђи ји, жена вели ког 
срца и мај ка три кће ри од којих је јед на 
док тор ка.

– На иде ју да поч нем са шиве њем 
маски сам дошла, пре све га, како бих 
што више зашти ти ла ћер ку и њене 
коле ге. Тако ђе, има ла сам потре бу 
да зашти тим и сво је коле ге са посла 
и тако је све кре ну ло – каже Све тла на 
Пешут и дода је да је за неко ли ко дана 
уз помоћ мла де учи те љи це Мили це 
Мијал чић саши ла пре ко 100 заштит
них маски.

– Пошто је потре ба да се носе, тру
дим се да маске буду лепе, весе ле, да 
скре ну мисли са лоших ства ри – каже 
хума на дирек то ри ца и дода је да је 
маске поде ли ла запо сле ни ма у МУПу, 
Хит ној слу жби, зуба ри ма, деци и труд
ни ца ма, као и да се овде њен посао не 
завр ша ва.

Дру га Инђин чан ка, са истом миси
јом, јесте сли кар ка Јеле на Бодро жић, 
чла ни ца Удру же ња ликов них умет ни
ка Инђи је, која је на пра ба ки ној маши
ни из 1936. годи не саши ла пре ко 50 
заштит них маски.

– Мате ри јал ми доно се људи који су 
чули да шијем маске, па тако сти же са 
свих стра на. Има мо и помоћ ни ке који 
су анга жо ва ни на кро је њу, а за сада 
ја шијем маске на пра ба ки ној маши ни 
која ме добро слу жи – каже Јеле на и 
дода је да је маске покло ни ла инђиј
ском Дому здра вља.

– Морам да истак нем да сам пита ла 
доста људи који се баве шиве њем да 
ми се при кљу че у овој акци ји, али одго
вор је био да не желе да раде бес плат
но. Не желим да ово буде само про мо
ци ја већ да покре не мо све који могу да 
помог ну у овој тешкој ситу а ци ји да то и 
ура де – рекла је Јеле на. М. Ђ.

При ја ва нека те го ри са них
уго сти тељ ских обје ка та

Зако ном о уго сти тељ ству доне тим у 
2019. годи ни про пи са на је оба ве за 
нека те го ри са ним уго сти тељ ским 
објек ти ма да пре отпо чи ња ња оба
вља ња делат но сти, на про пи сан начин 
под не су при ја ву једи ни ци локал не 
само у пра ве на чијој се тери то ри ји 
обје кат нала зи. Од децем бра про шле 
годи не на сна зи је Пра вил ник о садр
жи ни и начи ну под но ше ња при ја ве и о 

садр жи ни и начи ну вође ња еви ден ци
је обје ка та за сме штај. Оба ве за при ја
ве одно си се и на посто је ће нека те го
ри са не уго сти тељ ске објек те за сме
штај. Објек ти на тери то ри ји општи не 
Инђи ја у прет ход ном пери о ду су од 
стра не локал не само у пра ве оба ве
ште ни о закон ској оба ве зи при ја ве и 
начи ну под но ше ња при ја ве у систем 
еТу ри ста. Овим путем под се ћа мо оне 

који то до сада нису учи ни ли, да је рок 
за под но ше ње при ја ве петак, 20. 03. 
2020. годи не. Све додат не инфор ма
ци је могу се доби ти путем имејладре
се etu ri sta @in dji ja.net  или на теле фон 
022/561–322. Систем еТу ри ста као и 
све нови не у вези са њего вом импле
мен та ци јом доступ ни су на сај ту www.
etu ri sta.gov .rs. 

М. Ђ.

Све тла на Пешут шије маске Јеле на Бодро жић
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Отво ре на амбу лан та
за респи ра тор не инфек ци је

Дом здра вља „Др Дра ган Фун дук“ 
Пећин ци отво рио је посеб ну амбу лан
ту наме ње ну искљу чи во паци јен ти ма 
који има ју симп то ме респи ра тор них 
инфек ци ја. Амбу лан та се нала зи у 
објек ту Дома здра вља у Пећин ци ма 
(сред њи улаз, изме ђу опште прак се и 
педи ја три је), а из Дома здра вља апе
лу ју на паци јен те са симп то ми ма 
респи ра тор них инфек ци ја да пре 

дола ска кон так ти ра ју амбу лан ту теле
фо ном. Кон такт теле фо ни су: 022 215 
22 06, 062 789 197. Рад но вре ме 
Амбу лан те за респи ра тор не инфек ци
је је од 7.00 до 18.00 часо ва, а ван 
рад ног вре ме на амбу лан те паци јен ти 
са респи ра тор ним инфек ци ја ма тре ба 
да се јаве хит ној слу жби пећи нач ког 
Дома здра вља. Кон такт теле фо ни су: 
194, 022 215 22 55 (тастер 1).

Пећи нач ки 
кол-цен тар

Штаб за ван ред не ситу а ци је општи не 
Пећин ци донео је одлу ку да се фор ми ра 
колцен тар за помоћ ста ри јим сугра ђа ни ма 
у снаб де ва њу основ ним живот ним намир
ни ца ма и леко ви ма. Колцен тар наме њен је 
гра ђа ни ма ста ри јим од 65 годи на који живе 
сами и нема ју нај бли жу род би ну која може 
да им помог не, као и тешко покрет ним 
лици ма која живе сама.

Како би нај ста ри јим сугра ђа ни ма свих 15 
насе ља пећи нач ке општи не омо гу ћио лак
ши и бржи кон такт са волон те ри ма, кол
цен тар, који је фор ми ран у сарад њи локал
не само у пра ве, Црве ног крста и саве та 
месних зајед ни ца за помоћ нај ста ри јим 
сугра ђа ни ма општи не Пећин ци, увео је 4 
теле фон ске лини је: 022/2436–503, 064/898–
37–11, 064/898–37–12, 064/898–37–15. Кол
цен тар рас по ла же са 48 волон те ра, а сва
ко днев но се при ја вљу ју и нови мла ди људи 
спрем ни да помог ну нај ста ри јим сугра ђа ни
ма за које важи забра на кре та ња. Рад но 
вре ме колцен тра је од 8.00 до 19.00 часо
ва, сва ког рад ног дана и викен дом.
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ЈКП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“

Загу ше ње кана ли за ци је
може иза зва ти ката стро фу
Јав но кому нал но пред у зе ће „Водо

вод и кана ли за ци ја“ упу ти ло је 
апел гра ђа ни ма у насе љи ма у 

који ма посто ји кана ли за ци о на мре жа 
да пока жу одго вор ност и да у кана ли
за ци о не отво ре не баца ју недо зво ље
ни кому нал ни отпад, попут вла жних 
мара ми ца, хиги јен ских уло жа ка, пла
сти ке, плат на, угља, пла стич них кеса, 
вате, жица, лимен ки и слич ног отпа да 
који дово ди до оште ће ња црп них пум
пи и после дич но до загу ше ње кана ли
за ци о не мре же и изли ва ња кана ли за
ци о ног отпа да у насе љу.

Од уво ђе ња ван ред ног ста ња и 

забра не кре та ња лици ма ста ри јим од 
65 годи на дого ди ло се неко ли ко слу ча
је ва загу ше ња кана ли за ци је, а дежур
не еки пе Јав ног кому нал но пред у зе ћа 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ које су ради
ле на откла ња њу хава ри ја, при ме ти ле 
су да је пове ћа на коли чи на недо зво
ље ног кому нал ног отпа да у кана ли за
ци о ној мре жи. Због тога је упу ћен апел 
гра ђа ни ма да и током тра ја ња ван ред
ног ста ња буду саве сни и одла жу кому
нал ни отпад у кан те за сме ће, јер услу
га одно ше ња кому нал ног отпа да функ
ци о ни ше пре ма уста ље ном рас по ре ду 
у свих 15 насе ља. С дру ге стра не, 

изли ва ње кана ли за ци о ног отпа да због 
неса ве сних поје ди на ца и у сва ко днев
ним усло ви ма нару ша ва живот ну сре
ди ну и може бити извор зара зних боле
сти у самом насе љу, док у усло ви ма 
ван ред ног ста ња и опа сно сти од поја ве 
и шире ња коро на ви ру са може про у
зро ко ва ти пра ву ката стро фу.

Пећи нач ка Општин ска упра ва гра ђа ни ма 
доступ на и у ван ред ном ста њу
Штаб за ван ред не ситу а ци је 

општи не Пећин ци донео је 
одлу ку о затва ра њу Општин

ског услу жног цен тра, док Општин ска 
упра ва Општи не Пећин ци са стран ка
ма ради скра ће но, од 8.00 до 13.00 
часо ва, а стран ке се у слу жба ма при
ма ју поје ди нач но, како би се избе гле 
гужве и сма њи ла могућ ност пре но ше

ња инфек ци је. Рад са стран ка ма у 
истом оби му огра ни чи ло је и Удру же
ње пољо при вред них про из во ђа ча 
општи не Пећин ци.

Због затва ра ња Општин ског услу
жног цен тра (шал тер сала) и огра ни ча
ва ња рада са стран ка ма у згра ди 
Општин ске упра ве општи не Пећин ци, 
за све инфор ма ци је о раду са стран ка

ма и пред ме ти ма коју су у поступ ку код 
Општин ске упра ве гра ђа ни ма су на 
рас по ла га њу теле фо ни: Матич на слу
жба: 022/400 709; Локал на поре ска 
адми ни стра ци ја: 022/400 719; Дру
штве не делат но сти: 022/400 704; Слу
жба дечи је зашти те: 022/400 705; 
Писар ни ца: 022/400 702.

Апел

По наре ђе њу Шта ба за ван
ред не ситу а ци је општи не 
Пећин ци, Јав но кому нал но 
пред у зе ће „Сава“ врши дез
ин фек ци ју јав них повр ши на и 
капе ла на гро бљи ма пре и 
након орга ни зо ва ња сахра не, 
а број при сут них на сахра ни 
је огра ни чен на 50 лица. Из 
Јав ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Сава“ апе лу ју на гра ђа не 
пећи нач ке општи не да пока жу 
одго вор ност и раз у ме ва ње у 
ново на ста лој ситу а ци ји и да 
коли ко су у могућ но сти огра
ни че број при сут них на нај
бли жу род би ну, као и да 
пошту ју про пи сан раз мак 
изме ђу лица од нај ма ње два 
метра, све са циљем да се на 
мини мал ну меру све де могућ
ност поја ве и шире ња коро на
ви ру са у нашој локал ној 
зајед ни ци.

Скра ће но рад но вре ме 
про дав ни ца

На осно ву одлу ке Вла
де Репу бли ке Срби је о 
уки да њу јав ног пре во за 
на тери то ри ји целе 
Срби је, Штаб за ван ред
не ситу а ци је општи не 
Пећин ци нало жио је 21. 
мар та ауто тран спорт
ном пред у зе ћу „Ауто
пре воз“ да обу ста ви све 
ауто бу ске лини је за пре
воз пут ни ка на тери то
ри ји пећи нач ке општи
не. У скла ду са одлу ком 
Вла де Срби је да се 
забра њу је рад свим 
кафи ћи ма, ресто ра ни ма 
и тржним цен три ма, 
Штаб је нало жио 
општин ском кому нал
ном инспек то ру да поја
ча но кон тро ли ше уго
сти тељ ске објек те. 
Након одлу ке Вла де Репу бли ке Срби је да 
про ду жи забра ну кре та ња на пери од од 
17.00 до 5.00 часо ва, Штаб за ван ред не 
ситу а ци је општи не Пећин ци је 22. мар та 

огра ни чио рад но вре ме про дав ни ца робе 
широ ке потро шње и пре храм бе них про из
во да на тери то ри ји пећи нач ке општи не до 
16.30 часо ва.

Про дав ни це раде до 16.30 часо ва
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Ухап ше ни због непо сту па ња 
по здрав стве ним про пи си ма 
за вре ме епи де ми је

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих посло ва у Ири
гу и Руми ухап си ли су Ж. С. (37) и М. П. (45), због  посто
ја ња осно ва сум ње да су извр ши ли кри вич но дело непо
сту па ње по здрав стве ним про пи си ма за вре ме епи де ми је. 

Они су се за вре ме поли циј ског часа нала зи ли на ули ци 
без дозво ле за кре та ње. 

Њима је одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва, након чега 
ће бити при ве де ни над ле жном тужи ла штву. 

Поли ци ја је код Ж.С. про на шла мању коли чи ну мари ху
а не. Након вешта че ња, биће под не та и одго ва ра ју ћа при
ја ва.

***

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих посло ва у 
Срем ској Митро ви ци ухап си ли су Ј. М. (52)  због посто ја ња 
осно ва сум ње да је извр ши ла кри вич но дело непо сту па ње 
по здрав стве ним про пи си ма за вре ме епи де ми је.

При ли ком кон тро ле, поли ци ја није про на шла Ј. М. на 
кућ ној адре си, чиме је пре кр ши ла меру само и зо ла ци је у 
тра ја њу од 14 дана. 

Њој је одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва, након чега 
ће, уз кри вич ну при ја ву бити при ве де на над ле жном тужи
ла штву.

****

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих посло ва у Инђи
ји и Ста рој Пазо ви ухап си ли су три осо бе, због посто ја ња 
осно ва сум ње да су извр ши ле кри вич но дело непо сту па
ње по здрав стве ним про пи си ма за вре ме епи де ми је.

Поли ци ја у Инђи ји зате кла је два де сет сед мо го ди шњег 
мушкар ца који је за вре ме поли циј ског часа, под ути ца јем 
алко хо ла, упра вљао ауто мо би лом. 

Изме ђу две стам бе не згра де у Инђи ји, око 18 часо ва 
зате чен је шезде се то смо го ди шњи мушка рац који је виком 
узне ми ра вао ста на ре. 

При ли ком кон тро ле у Новој Пазо ви, поли ци ја је на ули ци 
про на шла четр де се то смо го ди шњег мушкар ца који је пре
кр шио меру само и зо ла ци је у тра ја њу од 14 дана. 

Ухап ше ни ма је одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва. Они 
су уз кри вич не при ја ве при ве де ни над ле жном суди ји који 
им је изре као мере забра не напу шта ња ста на.

  
****

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих посло ва у Шиду 
ухап си ли су З. Г.  (33)  и М. Т. (32), због посто ја ња осно ва 
сум ње да су извр ши ли кри вич но дело непо сту па ње по 
здрав стве ним про пи си ма за вре ме епи де ми је.

При ли ком кон тро ле, поли ци ја их није про на шла на кућ
ној адре си, чиме су пре кр ши ли меру само и зо ла ци је. 

Осум њи че ни ма је одре ђе но задр жа ва ње и они су уз кри
вич ну при ја ву при ве де ни над ле жном тужи ла штву. 

Суди ја за прет ход ни посту пак одре дио им је при твор до 
30 дана, у при твор ској једи ни ци за изо ла ци ју.

Kривичне при ја ве за 
крше ње поли циј ског часа

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих посло ва у 
Срем ској Митро ви ци, Шиду и Пећин ци ма под не ће кри вич
не при ја ве над ле жним тужи ла штви ма про тив десет осо ба, 
због посто ја ња осно ва сум ње да су извр ши ли кри вич но 

дело непо сту па ње по здрав стве ним про пи си ма за вре ме 
епи де ми је. Поли ци ја је зате кла девет мушка ра ца и јед ну 
жену који су се кре та ли ули ца ма пешке или се вози ли у 
ауто мо би ли ма за вре ме поли циј ског часа.

Поку шај тешке кра ђе 
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих посло ва у 

Срем ској Митро ви ци под не ће кри вич ну при ја ву над ле
жном тужи ла штву про тив дво ји це мла ди ћа ста ро сти 18 и 
25 годи на, због посто ја ња осно ва сум ње да су извр ши ли 
кри вич на дела тешка кра ђа у поку ша ју и непо сту па ње по 
здрав стве ним про пи си ма за вре ме епи де ми је. 

Поли ци ја је зате кла мла ди ће за вре ме поли циј ског часа 
испред про дав ни це на којој су прет ход но, циглом раз би ли 
излог. 

Диловао дро гу
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих посло ва у 

Срем ској Митро ви ци ухап си ли су Н. В. (26), због посто ја
ња осно ва сум ње да је извр шио кри вич на дела нео вла
шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га и 
омо гу ћа ва ње ужи ва ња опој них дро га.

При ли ком пре тре са ста на осум њи че ног, поли ци ја је про
на шла опој ну дро гу ЛСД. 

Сум ња се да је Н. В. омо гу ћио јед ном бро ју осо ба, узи
ма ње опој не дро ге у свом ста ну. 

Осум њи че ни је након задр жа ва ња до 48 часо ва при ве
ден Вишем јав ном тужи ла штву у Срем ској Митро ви ци. 
Суди ја за прет ход ни посту пак одре дио му је при твор до 30 
дана. 

Ухап шен због про га ња ња
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих посло ва у Руми 

ухап си ли су С. Г. (25), због посто ја ња осно ва сум ње да је 
извр шио кри вич но дело про га ња ње. 

Сум ња се да је у више навра та узне ми ра вао сугра ђан ку.
Осум њи че ни је након задр жа ва ња до 48 часо ва, при ве

ден Основ ном јав ном тужи ла штву у Руми. Суди ја за прет
ход ни посту пак одре дио му је при твор до 30 дана. 

Наси ље у поро ди ци
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих посло ва у 

Срем ској Митро ви ци и Инђи ји, ухап си ли су А. С. (63) и Г. 
М. (40), због  посто ја ња осно ва сум ње да су извр ши ли кри
вич но дело наси ље у поро ди ци. 

Сум ња се да је A.С. пре тио сину, а Г.М. уда рио мало лет
ног чла на поро ди це. 

Њима је одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва, након чега 
ће, уз кри вич ну при ја ву  бити при ве де ни над ле жним тужи
ла штви ма. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ОВАН: Потреб но је 
да осми сли те добар 
план и да оста не те 
дослед ни у сва кој 

фази спро во ђе ња, посеб но када 
се нала зи те пред сарад ни ци ма 
када вас оспо ра ва ју. Пре пла
вље ни сте раз ли чи тим мисли ма 
и емо ци ја ма, тако да пажљи во 
одме ра ва те добру при ли ку у 
којој може те да изра зи те све сво
је рано вр сне жеље. Парт нер вас 
искре но подр жа ва и под сти че на 
актив ну уло гу.

БИК: Потреб но је да 
се рас те ре ти те од 
додат них оба ве за, 
али нема те довољ но 

енер ги је да се анга жу је те на 
више стра на исто вре ме но. 
Желе ли бисте да успо ста ви те 
бољу кон тро лу над новим дога
ђа ји ма у љубав ном живо ту, 
међу тим ништа зна чај но не 
може те да учи ни те без прет ход
ног дого во ра са сво јим парт не
ром.

БЛИ ЗАН ЦИ: Саве
сно испу ња ва те свој 
део оба ве за и делу је
те врло ажур но при

ли ком испу ња ва ња разних дого
во ра које има те са сарад ни ци ма. 
Реал но засни ва те све сво је 
одлу ке и нема раз ло га да неко 
ути че на вашу про фе си о нал ну 
неси гур ност. У одно су са парт не
ром, нема потре бе да упо р но 
пона вља те ситу а ци је које не 
доно се жеље ни ефе кат.

РАК: Поне кад тре ба 
при хва ти ти оне нај те
же окол но сти, како 
бисте себи и дру ги ма 

дока за ли да сте довољ но дора
сли пред нај ра зли чи ти јим иза зо
ви ма. Уз бли ску осо бу све може
те да пре ва зи ђе те на добар 
начин, нека вас пра вил но дози
ра ње мудро сти, емо ци ја и стра
сти наве ду на зајед нич ка љубав
на реше ња.

ЛАВ: При жељ ку је те 
да се оства ре неке 
важне про ме не у 
вашем окру же њу. 

Делу је те задо вољ но у љубав ном 
живо ту и сјај но се ускла ђу је те у 
одно су са парт не ром. Вре ме је 
да ужи ва те, јер поред вас се 
нала зи осо ба која искре но бри не 
о вашим емо тив ним жеља ма и 
потре ба ма.

ДЕВИ ЦА: На помо лу 
су нове послов не 
оба ве зе које зах те ва
ју да се додат но анга

жу је те или нове диле ме које ћете 
мора ти да реша ва те врло екс пе
ди тив но у нај кра ћем року. Има те 
ути сак да парт нер нешто вешто 
при кри ва, што додат но ути че на 
вашу неси гур ност или поја ча ва 
вашу нер во зу. Поне кад уме те 
непо треб но да уми шља те ства ри 
које дру ги не виде и да пру ве ли
ча ва те сво је иде је.

ВАГА: Делу је те као 
осо ба, која нема вре
ме на за неке повр шне 
сусре те или за дога

ђа је који се не укла па ју у вашу 
сфе ру инте ре со ва ња. Ста ло вам 
је да сво јој поро ди ци и воље ној 
осо би при у шти те више радо сти у 
зајед нич ком живо ту. Сре ћа је да 
код њих наи ла зи те на топао при
јем и на раз у ме ва ње. При ја ће 
вам нечи ја емо тив на пажња.

ШКОР ПИ ЈА: Ула же те 
вели ки напор да 
оства ри те пози тив не 
резул та те у свом про

фе си о нал ном изра жа ва њу, али 
посто је изне над не ситу а ци је које 
реме те ваше пла но ве и послов ну 
кон цеп ци ју. Скло ни сте честим 
про ме на ма емо тив ног рас по ло
же ња, наро чи то у ситу а ци ја ма 
када парт нер делу је одсут но или 
неза ин те ре со ва но за ваше иде је. 
При жељ ку је те више нежно сти.

СТРЕ ЛАЦ: Има те 
добар пред о се ћај и 
успех вам се нала зи 
на дохват руке. Нај ви

ше ће вас обра до ва ти финан сиј
ско побољ ша ње и бољи мате ри
јал ни стан дард. Осе ћа те да се 
нала зи те на емо тив ној пре крет
ни ци и радо при хва та те раз не 
иза зо ве. Љубав ни дога ђа ји које 
наслу ћу је те има ју сво ју нео бич ну 
драж и испу ња ва ју вас пози тив
ним рас по ло же њем.

ЈАРАЦ: У дого во ру са 
сарад ни ци ма сада на 
успе шан начин може
те да решти те низ 

важних пита ња. Наста ви те да 
под сти че те зајед нич ке дого во ре 
и удру жи ва ње по разним осо ба
ма. У одно су са љубав ним парт
не ром про ла зи те кроз про мен
љи ву фазу, али не тре ба да се 
пре да је те. Важно је да делу је те 
пози тив но на свет око себе и да 
непре кид но пости че те воље ну 
осо бу на зајед нич ке про ме не.

ВОДО ЛИ ЈА: Делу је те 
забри ну то због нових 
дога ђа ја на послов ној 
сце ни који могу да 

вас успо ре у спро во ђе њу важних 
пла но ва које има те. Али, уз 
додат ну упор ност пока за ће се да 
има те врло ефи ка сна реше ња и 
да око ли на изу зет но ува жа ва 
ваше резул та те. Сво је мале сла
бо сти пока жи те само пред поро
ди цом и бли ском осо бом.

РИБЕ: Јасно вам је 
да око ли на од вас 
оче ку је да се непре
ки но иск ти че те са 

посеб ним резул та ти ма и да увек 
оста вља те неки вели чан стве ни 
ути сак. Посеб но вам при ја поро
дич на хар мо ни ја и нечи је при су
ство, јер на такав начин може те 
да оства ри те бољу пси хо ло шку 
рав но те жу. Ста ло вам је да усре
ћи те воље ну осо бу и спрем ни 
сте на сва ку врсту љубав ног иза
зо ва.

VREMEPLOV
25. март

1669. Еруп ци ја Ет не уби ла је 
20.000 љу ди. 
1844. Про гла шен је пр ви срп
ски гра ђан ски за ко ник, ко ји је 
од и грао зна чај ну уло гу у прав
ном и дру штве ном жи во ту 
Ср би је. Уки нут је 1945. до ла
ском ко му ни ста на власт. 

26. март
1953. Аме рич ки ми кро би о лог 
Џо нас Едвард Салк об ја вио да 
је из у мео вак ци ну про тив де чи
је па ра ли зе. 
1984. Ју го сло ве ски пи сац 
Бран ко Ћо пић, је дан од нај
плод ни јих и нај по пу лар ни јих 
пи са ца у пе ри о ду по сле Дру гог 
свет ског ра та, из вр шио са мо у
би ство, ско ком са мо ста на 
Са ви у Бе о гра ду. Ху мо ри ста, 
аутор ро до љу би ве и де чи је 
по е зи је, Ћо пић се сма тра 
на ста вља чем тра ди ци је се о
ске при по вет ке срп ског ре а ли
зма.

27. март
1941. У Бе о гра ду је, пред зо ру, 
у офи цир ском пу чу сврг нут 
ре гент кнез Па вле Ка ра ђор ђе
вић и на пре сто је до ве ден 
ма ло лет ни краљ Пе тар ИИ 
Ка ра ђор ђе вић. Зба че на је и 
вла да Дра ги ше Цвет ко ви ћа и 
Влат ка Ма че ка и обра зо ва на 
но ва с ге не ра лом Ду ша ном 
Си мо ви ћем на че лу. Ка сни је 
то ком да на на род је по здра вио 
пуч ма сов ним де мон стра ци ја
ма у Бе о гра ду и дру гим гра до
ви ма Ср би је. Јав но су спа љи
ва не не мач ке и ита ли јан ске 
за ста ве, це па не сли ке Адол фа 
Хи тле ра и Бе ни та Му со ли ни ја 
и из ви ки ва не па ро ле “Бо ље 
рат не го пакт”, “Бо ље гроб не го 
роб”. 

28. март
1797. На та ни јел Бригс из Њу 
Хемп ши ра па тен ти рао је веш 
ма ши ну. 
1939. Окон чан је шпан ски гра
ђан ски рат. 

29. март
1848. Ни ја га ри ни во до па ди 
ни су про ти ца ли чи та вих 30 
са ти  за ле ди ли су се. 
1886. Хе ми чар и фар ма це ут 
Џон Пем бер тон по чи ње да 
ре кла ми ра ко како лу (са ко ка и
ном). 

30. март
1746. Ро ђен је Фран ци ско Го ја, 
шпан ски сли кар и гра вер. 
1853. Ро ђен је Вин сент ван Гог, 
хо ланд ски и фран цу ски сли
кар, је дан од нај о ри ги нал ни јих 
и нај тем пе ра мент ни јих мо дер
них европ ских сли ка ра. 

31. март
1889. 320 ме та ра ви со ка Ај фе
ло ва ку ла, че лич не кон струк
ци је, зва нич но је отво ре на за 
свет ску из ло жбу, у знак се ћа ња 
на Фран цу ску ре во лу ци ју. 
1921. Ал берт Ајн штајн одр жао 
је пре да ва ња у Њу јор ку пред
ста вив ши при том сво ју но ву 
те о ри ју  те о ри ју ре ла ти ви те та. 

HOROSKOP

Среда, 25. (12.) март 
Преподобни Симеон Нови 
Богослов

Четвртак, 26. (13.) март
Пренос моштију светог 
Никифора Цариградског

Петак, 27. (14.) март
Преподобни Бенедикт 
Нурсијски

Субота, 28. (15.) март
Свети Мученик Агапије и други 
с нјим

Недеља, 29. (16.) март
Свети апостол Аристовул; 
Свети мученик Савин

Понедељак, 30. (17.) март
Свети Алексије, Човек Божији

Уторак, 31. (18.) март
Свети Кирил Јерусалимски

Crkveni
kalendar

• Завр шни уда рац је нај-
е фи ка сни ји када се 
изве де на почет ку.
• Кад људи поста ну број-
ке, сва ки је резул тат 
могућ.
• Не тре ба се пла ши ти 
будућ но сти. Неће мо је 
дожи ве ти.

Чоко лад не 
коц ке

Састој ци: 2 јаја, 100 г чоко ла
де, 100 гра ма шеће ра, 80 гра
ма бра шна, пола пра шка за пеци
во, мало циме та, 50 гра ма путе ра.

За пре лив: 100 гра ма чоко ла
де, 1 каши ка мле ка, две каши ке 
уља, џем по избо ру.

При пре ма: Уму ти ти јаја са 
шеће ром, дода ти бра шно са пра
шком за пеци во, рас то пљен 
путер, рас то пље ну чоко ла ду и 
мало циме та. Све изме ша ти, 
сипа ти у мањи плех и пећи на 200 
сте пе ни око 35 мину та. Врућ 
колач пре ма за ти џемом, па пре
ли ти рас то пље ном чоко ла дом са 
мле ком и уљем. Одо зго укра си
те мрвље ним кек сом.
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НАЈСТАРИЈИ У СВОЈИМ КУЋАМА

Што се мора, није тешко
У Срби ји је због епи де ми је виру са 

коро на 14. мар та про гла ше но ван
ред но ста ње. Од тог тре нут ка 

зато вре не су шко ле, врти ћи и факул те
ти. Све осо бе ста ри је од 65 годи на, јер 
су нај у гро же ни ја кате го ри ја ста нов ни
штва, мора ле су оста ти код куће у изо
ла ци ји, што важи за гра до ве. У сео ским 
сре ди на ма мла ђи од 70 годи на не мора
ју у изо ла ци ју. Срби ја је, без диле ме, 
земља ста рих и у Евро пи по бро ју ста
ри јих гра ђа на зау зи ма тре ће место. 
Заси гур но је мера изо ла ци је ути ца ла на 
нај ве ћи ста нов ни штва. 

Сво је иску ство о живо ту у изо ла ци ји 
испри ча ла је за наше нови не шезде се
то смо го ди шња пен зи о нер ка Вера Ђур
ђе вић из Срем ске Митро ви це. Вера је 
при лич но нару ше ног здра вља и заи ста 
спа да у ризич ну гру пу људи, у току епи
де ми је коро навиру са. Како и сама 
каже, човек није ство рен да буде пот пу
но сам, па сто га и није лако бити изо ло
ван.

– Није лако пре ни ку ти начин живо та 
који сте пре води ли. Нави кла сам да 
оба вљам кућ не посло ве, имам сво ју 
рути ну. Нисам се ни пре мно го кре та ла 
због свог свог здрав стве ног ста ња, срце 
и плу ћа су  ми угро же ни, али сам нави
кла да се  дру жим. Није баш при јат но да 
буде те стал но код куће. Осе ћа те се пра
зно и уса мље но. Посеб но ми фале 
деца и моје уну ке. Јед на од уну ка је 
тре нут но на селу тако да она у шали 
каже да и ја дођем на село, јер тамо је 
доу во ље но кре та ње сви ма до 70 годи
на, каже у шали Вера.

Наша саго вор ни ца каже да није мно го 
упла ше на, али да тре ба бити дисци пли
но ван и при др жа ва ти се свих мера пре
до стро жно сти.

– Нарав но, није ми све јед но, посеб но 
због мог здра вља, али не пани чим. И 
мој муж спа да у ризич ну гру пу, па смо 
сада одво је ни. Заи ста смо пред у зе ли 
све мере и нада мо се нај бо љем. Има мо 
нешто мало дез ин фек ци о них сред ста ва 
и пома ло маски. Надам се да ће их бити 
још. Нажа лост, нисмо купи ли на вре ме. 
Нисмо ни пре те ри ва ли у набав ци хра
не, мислим да је то бес по треб но. Тако
ђе, важан је сва ки живот, не само нас 
ста ри јих, тако да мислим да сви мора
мо бити дисци пли но ва ни, говори Вера. 

Вера каже да је у изо ла ци ји често 
ухва ти уса мље ност, а да је рецепт да се 
то пре ва зи ђе под се ћа не на неке ста ре 
поро дич не успо ме не.

– Често сада гле дам поне ки поро
дичн видеозапис или сли ке. То је 
нешто што је лепо и пози тив но. Поне
кад иза ђем и у дво ри ште, тада ста вим 
маску и рука ви це. Син, ћерка и унуке се 
бри ну о мени и мужу. Доне су нам све 
што нам је потреб но, и не задр жа ва ју 
се без вели ке потре бе. Види мо се сада 
само из дале ка, али то није то. Ако сви 

буде мо дисци пли но ва ни, сигур но ни 
епи де ми ја неће дуго тра ја ти и сви ћемо 
моћи да се вра ти мо сво јим живо ти ма, 
каже Вера.

Родо љуб Чупић из Сала ша Ноћај ског 
има 72 годи не и каже да му изо ла ци ја 
није лако пала, али да је то добра одлу
ка због спре ча ва ња епи де ми је.

– Ина че, ја немам неких вели ких 
здрав стве них про бле ма. Осе ћам се 
добро за сво је 72 годи не. Међу тим, 
никад се не зна шта чове ка чека и 
можда коро навирус може да буде оки
дач и за неке боле сти за које ни не знаш 
да си их имао. Ја сам нави као да сам 
стал но у покре ту, имао сам сво ју рути ну. 

Али, мораш пошто ва ти одлу ку о изо ла
ци ји, не само због себе, већ и због дру
гих. Ми на селу до десет ују тру може мо 
да се кре ће мо и до тада оба вим шта ми 
тре ба. Уку ћа ни ми доне су шта је нео п
ход но, тако да не бри нем. Тако ђе, ово 
вре ме сам иско ри стио да попра вим 
кров на кући и све оно што већ дуго пла
ни рам, а нисам имао вре ме на. Ето, изо
ла ци ја може бити и про дук тив на, гово ри 
Родо љуб.

У нашој земљи већ четвр ти пут има
мо ван ред но ста ње и то баш у мар ту: 9. 
марта 1991. услед опо зи ци нох демон
стра ци ја против Слободана 
Милошевића, 24. мар та 1999. због 
НАТО бом бар до ва ња и 12. мар та 2003. 
годи не, када је уби јен пре ми јер Срби је 
Зоран Ђин ђић. С обзи ром на то да 
мере огра ни че на кре та ња, скра ће ња 
рад ног вре ме на про дав ни ца нису дале 
вели ког пома ка, јер је вели ки број ста
ри јих и деце било на ули ца ма већ у 
поне де љак, 15. мар та, а тај дан су обе
ле жи ли и вели ки редо ви испред бан ки, 
бан ко ма та и апо те ка, уве ден је и поли
циј ски час 22. мар та у пери о ду од 17.00 
до 5.00 сати, а како дани про ла зе, све 
су при ли ке да ће огра ни че ња бити све 
већа.

У Срем ској Митро ви ци је одмах након 
про гла ше ња ван ред ног ста ња отво рен 
Колцен тар за помоћ ста ри ји ма од 65 
годи на, а гра ђа ни се могу обра ти ти на 
бро је ве теле фо на: 022/618276, 064/ 
8086688 и 064/ 8086689.

Вера Ђур ђе вић

Родо љуб Чупић


