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Покренутапроизводња
дезинфекционог
средстваиквасца
Министар пољопривреде Брани

славНедимовић је, гостујући у
четвртак 26. марта на Радио

телевизији Војводине у емисији „Пра
ви угао“ новинарке Љубице Гојгић,
истакао да је решен проблем неста
шице квасца, али и дезинфекционог
средстванабазихипохлорида.Према
његовимречима,квасацјеупекарама
дистрибуиранвећ25.марта,аможесе
купити у свим продавницама у Срби
ји.Овајпроизводсеправиуфабрици
уСенти,којасеупретходномпериоду
бавилапроизводњомквасца,аумеђу
времену јеприватизована.Такође,он
јенавеодајеизвозквасцазабрањен,
ограниченајеценаимаржа.
Недимовић је додао да се током

ванредног стања може увидети про
блем лоших приватизација, када се
нијеводилорачунаотомекојећепро
изводњедржавазадржатиудомаћим
фабрикама. До несташице квасца је
дошло,јернемадомаћепроизводње.
–Кадасуспровођенеприватизације

нијебилоприоритеташтанесмедасе
приватизује,илиакосенекопредузеће
приватизуједаморадафункционише
какотреба.Највишапонуђенаценаје
унајвећембројуприватизацијаимала
приоритетну улогу. Мислим да бисмо
у тренутном стању у једном тренутку
имали проблем несташице квасца и
брашна.КвасацсеувозиоизМађарске
и Хрватске. Ова ситуација нам отва
ра очи да тачно треба да утврдимо
које производње морамо да држимо
подконтроломдржаве.Аконекокупи
фабрику квасца, на пример, не може
да угаси производњу. То се десило у
Сентиифабрикамаалкохоланаброј
нимместимауСрбији.Другипроблем
саквасцемјесировинамеласешећер
нерепе. То сморешилиифабрика у
Сенти ће 15. априла добити меласу
складиштенуизСрбије.Забрањенјеи
извозмеласе.Јошједанапсурдприва
тизације је тошто се сировина нала
зи на 200 метара одфабрике у Сен
ти.Наравно, темере ћемо временом
полако попуштати, како се тржиште
будеснабдевалоистабилизовало.Ми
смоза48сатисаљудимаизфабрикеу
Сентиреорганизовалицеосистем,јер
су они правили неки други производ
који су извозили у Јапан. Мораћемо
као држава, када се епидемија завр
ши, да одредимо стратешке произво
де.Мислимдаћесенекестварипосле
овога променити. У Сенти ћемо има
ти 12 хиљада тона квасца годишње,
казаојеНедимовић.
Томприликом,Недимовићјеизјавио

да се уСремскојМитровици,Шиду и
Новом Саду производи средство за

дезинфекцијунабазихипохлоридаи
тозацелуСрбију.
– Дезинфекционо средство на бази

хипохлорида производи ЈКП „Водо
вод“уСремскојМитровици,ЈКП„Водо
водиканализације“уШидуиновосад
ски„Водоводиканализације“.Овдеје
речодезинфекциономсредству,којеје
намењено приоритетним институција
ма–клиничкимцентрима,гдеселече
најтежи пацијенти оболели од виру
сакорона,болницaма,којесудеотих
клиничкихцентара.Умногимградови
ма и селима се деле дезинфекциона
средства. То су мали хлорогени који
постојеунекимсеоскимсрединамагде
семоже направити 50 до 100 литара
натријумхипохлорита током дана. У
ова три Водовода можемо направити
петтонаконцентратадневноуразме
ри1напрема9.Уплануједаседве
тоне концентрата доставe Клиничком
центру Србије, КЦ Војводина, КЦ у
Крагујевцу, Клиничкоболничком цен
тру у Земуну, објаснио је Бранислав
Недимовић.
Он се осврнуо и на сетву, и на то

какоћесеонаодвијатидокјенаснази
ванредностање.
– Ако и даље буде потребе да се

ограничава кретање људи, сигурно
ћемо морати да размишљамо ради
калније и да донесемо одговарајуће
мере.
Ако кретање буде дозвољено и

даље од пет сати ујутру до пет сати
после подне, неће нико од пољопри
вредника бити ухапшен ако закасни
поласатаилисатвремена.Вероватно
ћесетваморатидасепродужинавећи

бројдана,дасекренеранијеурадо
ве. Постоје радне дозволе, које смо
организовалисаМУПом.Тосеодно
синапроизводњекојенетрпеограни
чењекретања,каоштојемужакрава,
пчеларство. Имамо репроматеријала
довољно, довољно нафте и семена,
чакдајемоисубвенционисанекредите
занабавкурепроматеријала.Одложи
лисмонаплатупостојећихкредита.До
садасевеликибројпољопривредника
јавиозасубвенцијепохектаруигори
ву.Тајконкурсиначетрајеод1.марта
до 30. априла сваке године.Људима
смоизашлиу сусретданеморајуда
долазенашалтеревећсмоприхвати
ли стањеод прошле године, рекао је
Недимовић.
Епидемија коронавируса ће сигур

ноиматинегативниутицајнапривре
ду. Недимовић, који је члан економ
ског експертског тима Владе Србије,
јерекаодаћедржаваизрадитиплан
меракојимаћепомоћинајпремалаи
средњапредузећа.
БраниславНедимовићјенајавиода

бисезамасовнотестирањана коро
навирус могли користи и капацитети
Министарствапољопривреде.
–Имамо капацитета, стручнељуде

ипознајемометодологијурада.Мора
моданабавиморепроматеријал који
јепотребан.Можемодаурадимозна
чајну ствар заБеоград иНовиСад и
стављамосвекапацитетечетиривете
ринарска института за тестирања. То
јеогромандоприносмасовномтести
рању,рекаојеНедимовић.

Извор:емисија„Правугао“
ЉубицеГојгић,РТВ1

БраниславНедимовић
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Изме њен рад амбу лан ти
У скла ду са акту ел ном епи де ми о ло

шком ситу а ци јом  са коро навиру сом 
и пре по ру ка ма Покра јин ског секре

та ри ја та за здрав ство реду ко ван је број 
амбу лан ти Дома здра вља, које ће ради ти 
у наред ном пери о ду. До сада је ради ло 
29 амбу лан ти, а од 26. мар та почи ње да 
ради девет амбу лан ти, одно сно пунк то ва 
и Цен тар за респи ра тор не инфек ци је. Хит
на помоћ је пре ме ште на и ради у Дис пан
зе ру на Сави. Оба вља као и досад терен
ски рад. Амбу лан те су наме ње ни хит ним 
слу ча је ви ма, а сви који има ју симп то ме 
инфек ци је дисај них орга на, тре ба да се 
јаве на број теле фо на Цен тра за респи ра
тор не инфек ци је: 022 615-820, 064/8-770-
581, 064/8-770-563, 064/8-770-576.

Први пункт, одно сно амбу лан та је сме
ште на у Прву здрав стве ну ста ни цу ту 
дола зе паци јен ти који се ина че тамо и 
лече. Дру ги пункт је Дру га здрав стве на 

ста ни ца наме ње на је паци јен ти ма који се 
лече у Петој и Дру гој здрав стве ној ста ни
ци. Тре ћа амбу ланта је Тре ћа здрав стве
на ста ни ца, која је наме ње на паци јен ти ма 
који при па да ју упра во њој, али и паци јен
ти Шесте и Сед ме здрав стве не ста ни це. 
Четвр ти пункт је Лаћа рак за паци јен те из 
Лаћар ка, Диво ша, Чал ме и Мар ти на ца. 
Пети пункт је у Мачван ској Митро ви ци где 
ће дола зи ти паци јен ти Мачван ске Митро
ви це и мачван ских села, који при па да
ју Срем ској Митро ви ци. Шести пункт је у 
Кузми ну наме њен паци јен ти ма из Кузми
на, Босу та и Срем ске Раче. Сед ми Пункт 
је у Вели ким Радин ци ма где дола зе паци
јен ти из Вели ких Ради на ца, Гргу ре ва ца, 
Шуљ ма и Беше но ва.

Осми пункт се нала зи у Ман ђе ло су за 
паци јен те из тог места и Лежи ми ра. Деве
ти пункт се одно си на Шашин це и Јарак, 
који ће наиз ме нич но ради ти. Рад но вре ме 

свих амбу лан ти је од седам до 18.00 часо
ва, а пунк то ви у Кузми ну, Вели ким  Радин
ци ма, Ман ђе ло су и Јар ку раде од седам 
до 12.30.

Пре ма речи ма др Ади ла Елха га, начел
ника Опште меди ци не, на ова кве мере 
би тре ба ло да спре че шире ње епи де ми
је виру са коро на, одно сно, тре ба ло би да 
сма ње кон такт бро ја паци је на та и здрав
стве ног осо бља. 

– У свим амбу лан та ма ће ради ти један 
лекар и јед на меди цин ска сестра пре под
не и после под не. Ради мо само са хити
ним слу ча је ви ма, ако паци јент има осе ћај 
лупа ња срца, боло ве у гру ди ма, висок 
крвн при ти сак, гуше ње, осе ћај оба мр ло
сти, поре ме ћај гово ра, осе ћај трње ња 
јед не поло ви не тела. Сви који има ју зна ке 
респи ра тор не инфек ци је тре ба да позо ву 
Цен тар за респи ра тор не инфек ци је, рекао 
је др Елхаг.

ИгОР МИРО ВИћ: У Вој во ди ни
пре ми нуо четвр ти паци јент
зара жен коро на-виру сом

У Кли нич ком цен тру Вој
во ди не (КЦВ) јутрос је 
пре ми нуо четвр ти 

паци јент зара жен коро на
виру сом на тери то ри ји АП 
Вој во ди не. Реч је о жени из 
Теме ри на, рође ној 1939. 
годи не“, изја вио је у поне де
љак 30. мар та пред сед ник 
Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић. Он је иста као да 
је на тери то ри ји АП Вој во ди
не у овом тре нут ку 147 осо
ба зара же но виру сом коро
на, а да се на Инфек тив ној 
кли ни ци КЦВ лече њих 42.

– Нај ви ше обо ле лих има
мо у Новом Саду, укуп но 47. 
У Пан че ву је обо ле ло 16 
осо ба, на тери то ри ји гра да 
Кикин де 15, у Субо ти ци 10, 
а у Бач кој Палан ци девет 
осо ба – напо ме нуо је пред
сед ник Миро вић.

Вирус ћемо побе ди ти, 
како је навео, само пошту ју

ћи мере и упут ства која 
дола зе од Кри зног шта ба, 
Вла де Репу бли ке Срби је и 
Покра јин ске вла де.

– Мере соци јал не дис тан
це и огра ни че ња кре та ња 
пен зи о не ра дале су резул
та те, а то пока зу је и пода так 
да је од укуп ног бро ја обо
ле лих 13 осо ба ста ри јих од 
70 годи на – казао је пред
сед ник Покра јин ске вла де.

Он је напо ме нуо да се у 
наред ном пери о ду посеб на 
пажња мора усме ри ти на 
зашти ту здрав стве ног 
систе ма, јер се при бли жа ва
мо томе да сва ки пети обо
ле ли је здрав стве ни рад ник.

– Уло га, срча ност, зна ње и 
труд наших здрав стве них 
рад ни ка, којих у Вој во ди ни 
има 26.000, пока за ло се 
достој ним овог вре ме на. 
Без њих у првим редо ви ма 
не бисмо се могли на аде

ква тан начин суо чи ти са 
виру сом коро на – напо ме
нуо је он.

Иста као је и да је у КЦВ у 
субо ту сти гло још 20 респи
ра то ра које је обез бе ди ла 
Вла да Срби је, што ће са 
рани је доста вље них пет, 
„помо ћи нашој спрем но сти 

за сва ку врсту непо вољ ни
јег раз во ја дога ђа ја“.

– Још јед ном упу ћу јем 
апел свим гра ђа ни ма да 
пошту ју мере пре до стро
жно сти, јер се само на тај 
начин може мо избо ри ти са 
виру сом ковид 19“, иста као 
је пред сед ник Миро вић.

Нај ви ше обо ле лих има мо у Новом 
Саду, укуп но 47. У Пан че ву је обо-
ле ло 16 осо ба, на тери то ри ји гра да 
Кикин де 15, у Субо ти ци 10, а у Бач-
кој Палан ци девет осо ба – напо ме-
нуо је пред сед ник Миро вић

Игор Мировић
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ЗАРА ЖЕ НА ДВА ЛЕКА РА МИТРО ВАЧ КОг ЗАВО ДА ЗА ЈАВ НО ЗДРА ЉЕ 

Бра ни слав Неди мо вић: 
Све функ ци о ни ше,
нема боја зни

• гра дом су кру жи ле вести а потвр де није било, све док мини стар пољо при вре де и 
члан Репу блич лог кри зног шта ба Бра ни слав Неди мо вић у субо ту 28. мар та за Вечер-
ње ново сти није изја вио да је тач но да су два епи де ми о ло га из Срем ске Митро ви це 
зара же на. Ту вест су пре у зе ли и неки локал ни пор та ли и тиме је потвр ђе но оно што 
смо незва нич но сви зна ли

• Заво ду за јав но здра вље у Срем ској Митро ви ци је инсти ту ци ја реги о нал ног карак-
те ра, као и Општа бол ни ца. Пот пу но је било и оче ки ва но да се неко из целог тог сти-
сте ма зара зи, јер зна мо да су Батров ци и Срем ска Рача на нашој тери то ри ји. Епи де-
ми о ло зи и сани тар ни инспек то ри су кому ни ци ра ли са свим људи ма који су дошли из 
ино стран ства, а њих је било пре ко 100.000 хиља да, каже Неди мо вић

• У Сре му је до пет ка 28. мар та било заба ле же но 10 слу ча је ва зара зе виру сом коро-
на, од тога чети ри у Срем ској Митро ви ци

• Имам пору ку за оне који пишу по дру штве ним мре жа ма и који мисле да све зна ју: 
госпо до, Кол-цен тар ради, дођи те као волон те ри, при хва та мо вас све, дођи те и 
помо зи те овим људи ма, рекао је Бра ни слан Неди мо вић

Кра јем про шле неде ље про ши ри
ла се вест, прво на дру штве ним 
мре жа ма, а затим и на неким 

локал ним пор та ли ма, да су два епи
де ми о ло га митро вач ког Заво да за јав
но здра вље зара же на виру сом коро
на. Након тога, оче ки ва но, кре ну ле су 
да се обја вљу ју раз не непро ве ре не 
инфор ма ци је у недо стат ку оних  про
ве ре них. Међу тим, доћи до про ве ре не 
инфор ма ци је била је гото во немо гу ћа 
миси ја. Из Заво да за јав но здра вље у 
Срем ској Митро ви ци нису сме ли ни да 
потвр де ни да деман ту ју ову вест. 
Пози ва ли су се на Инсти тут за јав но 
здр авље Вој во ди не као и покра јин ски 
секре та ри јат за здарвство који једи ни 
могу дава ти инфор ма ци је. Све инфор
ма ци је може те доби ти од њих, пра ти
те вести на сај ту, рече но је. У град
ском кри зном шта бу тако ђе нису хте ли 
ништа да кажу у вези са зара же ним 
лека рима. Инфор ма ци је у вези са 
епи о де ми о ло шком ситу а ци јом су 
стро го цен тра ли зо ва не. Њих даје 
покра јин ски секре тар за задрав ство 
Зоран Гој ко вић, рече но је. 

Гра дом су кру жи ле вести а потвр де 
није било, све док мини стар пољо при
вре де и члан Репу блич лог кри зног 
шта ба Бра ни слав Неди мо вић у субо ту, 
28. мар та за Вечер ње ново сти није 
изја вио да је тач но да су два епи де ми
о ло га из Срем ске Митро ви це зара же
на. Ту вест су пре у зе ли и неки локал ни 
пор та ли и тиме је потвр ђе но оно што 
смо незва нич но сви зна ли.

„Један од зара же них епи де ми о ло га 
нала зио се на тере ну Гра нич ног пре
ла за Батров ци, где је сигур но добио 
вирус и тако пре нео на дру гог који је са 
њим био у кан це ла ри ји. На овом пре
ла зу пре шло је само пре ко 100.000 
људи. Сви меди цин ски рад ни ци Опште 
бол ни це у Срем ској Митро ви ци тести
ра ни су и резу ла ти су нега тив ни, и они 
се пола ко вра ћа ју на сво ја рад на 
места. Вирус се није „уву као“ у бол ни
цу каже Неди мо вић дода ју ћи да је 
одмах нађе на заме на за ова два зара
же на епи де ми о ло га“. Ова ко гла си изја
ва коју је за Вечер ње ново сти дао 
Бра ни слав Неди мо вић.

У субо ту, 29. Мар та Бра ни слав Неди
мо вић је одр жао кон фе рен ци ју за 
нови на ре у Срем ској Митро ви ци. Он је 
потвр дио да је на про сто ру Срем ског 
окру га до 28. мар та до 20.00 сати било 
10 зара же них коро навиру сом. Од тих 
десет зара же них чети ри је из Срем ске 
Митро ви це, оста лих шест се нала зе на 
про сто ри ма дру гих општи на, с тим 
што у Шиду до тог дату ма није било 
осо ба које су зара же не овим виру сом. 

– Мно го кон тро вер зи је било у вези 
са два епи де ми о ло га који раде у Заво
ду за јав но здра вље у Срем ској Митро
ви ци. То је инсти ту ци ја реги о нал ног 
карак те ра, као и Општа бол ни ца. Пот
пу но је било и оче ки ва но да се неко из 
целог тог сти сте ма зара зи, јер зна мо 
да су Батров ци и Срем ска Рача на 
нашој тери то ри ји. Епи де ми о ло зи и 
сани тар ни инспек то ри су кому ни ци ра

ли са свим људи ма који су дошли из 
ино стран ства. Дво је се нала зе на бол
нич ком лече њу у Новом Саду. Ми у 
Општој бол ни ци нема мо нико га ко је 
зара жен овим виру сом. Сви зара же ни 
има ју лак ше обли ке обо ље ња и упу ће
ни су у изо ла ци ју. Људи, који су били у 
кон так ту с њима, по нало гу сани тар ног 
инспек то ра и зах те ву епи де ми о ло га се 
тако ђе упу ћу ју у изо ла ци ју. Њихо во 
ста ње се пра ти. По нало гу епи де ми о
ло га тести ра ју се по про то ко лу, прво 
иду здрав стве ни рад ни ци, јер су они 
први на линијиодбране,као и поли цај
ци. По мојим инфор ма ци ја ма, јед на 
гру па је 28. марта тести ра на, а данас 
(29. март) се тести ра  дру га гру па 
људи који су били у кон так ту са зара
же ни ма, иста као је Неди мо вић. 

Он је рекао и да сви узор ци након 
тести ра ња иду у Завод за јав но здра
вље Вој во ди не, која је кров на инсти ту
ци ја и која све узор ке обра ђу је у сво јој 
лабо ра то ри ји. 

– Ина че, посто ји чети ри лабо ра то ри
је у Срби ји које раде тести ра ња. Од 
данас ће Мини стар ство пољо по при
вре де у сво јој Наци о нал ној лабо ра то
ри ји у Батај ни ци поче ти да ради тести
ра ња и на коро ну, капа ци те та пута два 
у одно су на целу Срби ју. Купи ли смо 
опре му у послед ње две, три годи не у 
лабо ра то ри ји за без бед ност хра не, 
пре ор га ни зо ва ли се у послед њих 
3648 сати и спрем ни смо да при ма мо 
узор ке из свих здрав стве них уста но ва, 
нагла сио је Неди мо вић.
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Гово ре ћи о мера ме само за шти те и 
кре та ња ста ри јих од 65 годи на Неди
мо вић је рекао да је изне не а ђен бро
јем људи који су у недељу ују тро иза
шли у купо ви ну.

– Има ли смо 40 посто више људи у 
про дав ни ца ма изме ђу 4.00 и 7.00 сати, 
него про шле неде ље. Било их је 1.080, 
а сада је тај број 1.470 и то закљу чу је
мо на осно ву бро ја фискал них рачу на. 
Могу ће је да је тај број и већи, јер су 
људи у пару ула зи ли у про дав ни цу. 
Сле де ћег пута тога неће бити. Морам 
да кажем да је дисци пли на у Митро ви
ци и у Сре му на при стој ном нивоу. 
Поли ци ја кон тро ли ше кре та ње, сада 
викен дом од 15.00 часо ва, а рад ним 
даном од 17.00 часо ва. Укљу че на су и 
савре ме на сред ства за дететкци ју, 
одно сно, дро но ви.

На пита ње када ће се поче ти са 
масо винм тести ра њем Бра ни слав 
Неди мо вић је рекао сле де ће: 

– Мало час сам раз го ва рао са пре ми
јер ком, масов но тести ра ње би тре ба
ло у наред ним дани ма да кре не, чека
мо да стиг ну нови тесто ви. Пред ло жио 
сам Репу блич ком шта бу за ван ред не 
ситу а ци је како би то могло да функ ци

о ни ше. Масов на тести ра ња су добро 
реше ње, јер сва ко ко посум ња да је 
зара жен, може да про ве ри. Међу тим, 
ако нема те није дан симп том, тести ра
ње није потреб но. Довољ на је изо ла
ци ју. Др Кон, др Несто ро вић и др 
Тепавчевић Кисић пра ве план тача ка 
где ће бити тести ра ње. Неће бити у 
амбу лан та ма и даћу све од себе да 
буде тако, већ да буде на јав них повр
ши на ма како вирус не би ушао у уста
но ве, које су врло важне. Стру ка пише 
пра ви ла. Ја бих само молио ове што 
шире дез ин фо ма ци је  зара жен овај, 
зара жен онај, зара же на цела бол ни ца, 
да пре ста ну са тим. Намер но сам 
саче као да про ђе 24 сата како бих све 
оба ве стио, да види те како све функ ци
о ни ше. Сви оста ли инфек то ло зи који 
су тести ра ни су нега тив ни. Пул мо ло зи 
се тести ра ју. У року од два сата смо 
нашли заме не за епи де ми о ло ге из 
Заво да за јав но здра вље, све функ ци
о ни ше, нема боја зни. Тим покра јин ског 
секре та ра Зора на Гој ко ви ћа се одлич
но сна ла зи у овој ситу а ци ји, а то су 
потвр ди ли и струч ња ци из Кине, рекао 
је Недимовић.

Гово ре ћи о бро ју зара же них у Сре му 

он је рекао да је про пор ци о нал но бро
ју ста нов ни ка у Сре му мањи број обо
ле лих. 

– Тести ра ња се раде стал но. Зна те 
коли ко је ура ђе но тести ра ња у Сре му 
баш због који су дола зи ли из ино стра
ства. Немој те забо ра ви ти да за све те 
људе који дола зе из ино стран ства 
има мо при хват ни цен тар на Летен ци, 
каже Неди мо вић, рекао је Неди мо вић.

На пита ње коли ки је број гра ђа на 
Срем ске Митро ви це који се нала зе у 
изо ла ци ји мини стар Неди мо вић је 
одго во рио да у овом тре нут ку нема 
тачан пода так.

– То је ствар која је про мен љи ва. 
Поли ци ја уред но о томе води рачу на, 
пози ва ју се сва та лица. Данас ће бити 
позва на сва та лица која су дошла из 
ино стран ства како би били оба ве ште
ни о наред би Вла де да је изо ла ци ја 28 
дана. У овој ситу а ци ји усме на наред ба 
и писа но реше ње има ју пот пу но иден
ти чан карак тер. Све раз го во ре еви
ден ти ра мо. Сви који дола зе из ино
стран ства након пре гле да лека ра иду 
у при хват не цен тре. Кад се види њихо
во ста ње, тести ра ју се и тек онда се 
пушта ју кући. Без обзи ра да ли има ју 
коро ну или не, они мора ју да про ђу 
кроз изо ла ци ју. У тре нут ку када особа 
поста не  виру лен тна, постоји неки вре
мен ски пери од у ком пре но си те вирус, 
а има те и пери од када се зара зи те па 
не пре но си те и тач ка у којој ухва ти те 
чита ву при чу је јако важна. Нема про
стих реше ња. Имам пору ку за оне који 
пишу по дру штве ним мре жа ма који 
мисле да све зна ју: Госпо до, Колцен
тар ради, дођи те као волон те ри, при
хва та мо вас све, дођи те и поми зи те 
овим људи ма, закљу чио је Бра ни слан 
Неди мо вић. З. Попо вић

Гра ђа ни тре ба да обра те пажњу да 
ли волон те ри из Колцен та ра има ју 
про пи са на обе леж ја јер су поче ле 
зло у по тре бе.

Наш Колцен тар функ ци о ни ше 
добро и молим све гра ђа не да прво 
позо ву број теле фо на кол  цен тра, 

јер су поје дин ци поче ли да кори сте 
ову ситу а ци ју и поче ли су да се лажно 
пред ста ља ју да су из митро вач ког 
Колцен тра. Људи из Колцен тра има
ју сво је иден ти фи ка ци је, и сва ки 
позив гра ђа на је у систе му, упо зо рио 
је Неди мо вић.

Опрез: Воло не три
има ју јасна обе леж ја

Бранислав Недимовић
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ПОТВР ЂЕН ПРВИ СЛУ ЧАЈ КОРО НА ВИ РУ СА У ИНЂИ ЈИ

Владимир гак: грађане ћемо 
редовно обавештавати и 
ништа нећемо крити

Жена стара 61 годи
ну нала зи ла се у 
само и зо ла ци ји од 

16. мар та јер је на послу 
у Бео гра ду била у кон так
ту са осо ба ма код којих је 
потвр ђен коро на ви рус. Ова 
инфор ма ци ја и потвр да да 
је реги стро ван први слу чај 
обо ле лог од коро на ви ру са 
у општи ни Инђи ја чула се 
на кон фе рен ци ји за меди
је у неде љу, 29. мар та, на 
којој је гово рио пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак. Како је иста као, обо ле
ла жена нала зи се на лече
њу у Кли нич ком цен тру 
Вој во ди не и сва ко днев но 
је била у кому ни ка ци ји са 
епи де ми о ло гом инђиј ског 
Дома здра вља.

– Са првим симп то ми ма, 
наша сугра ђан ка, јави ла 
се епи де ми о ло гу 26. мар
та и након неко ли ко дана 
пра ће ња ста ња, тести ра
на је и потвр ђе но је при су
ство коро на ви ру са. Добра 
ствар је то што је она била 
више од десет дана у само
и зо ла ци ји и пра ће но је 
њено ста ње. Само ћер ка јој 
је доно си ла хра ну, али није 
ула зи ла у про сто ри ју где 
је обо ле ла бора ви ла, али 
су ради пре до стро жно сти 
ипак сви у изо ла ци ји. Паци
јент ки ња је прво одве зе на у 
Општу бол ни цу у Срем ску 
Митро ви цу, али је пре ба че
на у Кли нич ки цен тар Вој
во ди не и то су инфор ма ци
је које ми тре нут но има мо 
– обја снио је Гак.

Пред сед ник Општи
не Инђи ја је иста као да је 
ситу а ци ја у тој срем ској 
општи ни вео ма добра, што 
је и оце на над ле жних, с 
обзи ром на фре квент ност 
људи.

– Један потвр ђен слу
чај за све ове неде ље је 
добра вест, али тога неће 
бити, ако не буде мо пошто
ва ли све мере Вла де Репу
бли ке Срби је и Свет ске 

здрав стве не орга ни за ци
је. Нисам сигу ран да се 
сви при др жа ва мо доне тих 
мера јер, пода так од јутрос, 
да смо има ли пре ко 1400 
пен зи о не ра по про дав ни ца
ма, а про шле неде ље све га 
400, иде у при лог томе да 
наши нај ста ри ји сугра ђа ни 
изла зе без пре ке потре бе 
из сво јих домо ва – каже Гак 
и дода је да нема потре бе 
да се без раз ло га изла зи на 
ули цу јер су ста ри ји ма од 
65 годи на на услу зи волон
те ри и герон тодома ћи це.

– Виде ће мо да ли ћемо 
после првог потвр ђе ног 
слу ча ја има ти мало више 
све сти и саве сти у каквој 
се ситу а ци ји нала зи мо – 
навео је Гак.

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја иста као је да се у 
изо ла ци ји нала зе 143 лица 
и од тог бро ја сед мо ро су 
они који су били у кон так

ту са потвр ђе ним слу ча је
ви ма ван општи не Инђи ја. 
Тако ђе, на кон фе рен ци ји 
за меди је било је речи и 
о тести ра њу, те је инфор
ма ци ја да су до тог дана 
ура ђе на три теста – два 
су била нега тив на и један 
пози ти ван, код обо ле ле 
паци јент ки ње.

Гак је још јед ном апе ло
вао на све, посеб но на при
вред ни ке, да пове ду рачу на 
о дез ин фек ци ји и без бед
но сти рад ни ка, тако ђе, да 
осло бо де рад них оба ве за 
све запо сле не који дола
зе ван тери то ри је општи не 
Инђи ја.

– Молим при вред ни ке 
да пре ду зму све мере и 
ако тре ба, да се обу ста ви 
про из вод ња јер су живо
ти људи сада нај бит ни ји 
– апе ло вао је пред сед ник 
Општи не Инђи ја и додао 
да се редов но пред ста

вља реал на ситу а ци ја у тој 
срем ској општи ни и да се 
нијед на инфор ма ци ја не 
кри је.

– Апе лу је мо на наше 
сугра ђа не да оста ну код 
куће како би сачу ва ли сво
је, али и здра вље нај ми ли
јих, меди цин ске рад ни ке 
који се боре за наше живо
те тако што себе изла жу 
вели ком ризи ку и то сва ко
днев но – иста као је Гак.

Пред сед ник Општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак 
на кра ју кон фе рен ци је за 
меди је наја вио је поде лу 
паке та помо ћи за пен зи о
не ре који има ју при ма ња 
мања од 30.000 дина ра.

– Биће поде ље но ско ро 
пет хиља да паке та хра
не. У пита њу су паке ти са 
раз ли чи тим намир ни ца ма 
и пред ста вља ће озбиљ
ну помоћ пен зи о не ри ма – 
рекао је Гак. М. Ђ.

• Зара же на 61-годи шња жена

Вла ди мир гак, пред сед ник Општи не Инђи ја
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СТЕ ВАН КАЗИ МИ РО ВИћ

Зва нич но, први зара жен
у ири шкој општи ни
Ситу а ци ја у ири шкој општи ни је ста

бил на, мада, од вре ме на када смо 
раз го ва ра ли са Сте ва ном Кази

ми ро ви ћем, пред сед ни ком Општи не и 
коман дан том Шта ба за ван ред не ситу
а ци је, 27. мар та, дошло је до про ме не 
ситу а ци је. Наи ме, јед но лице из Шатри
на ца, због сум њи на коро на ви рус, пре
ба че но је у Нови Сад. Пре ма послед
њим инфор ма ци ја ма које смо доби ли од 
Сте ва на Кази ми ро ви ћа, потвр ђе но је да 
је ово лице пози тив но на коро на ви рус. 
Поро ди ца је ста вље на у изо ла ци ју, а на 
дан када пише мо овај текст, 30. мар та, и 
они ће сви бити тести ра ни на при су ство 
коро на ви ру са.

Као и у дру гим сре ди на ма, на почет ку 
се доне те мере нису баш пот пу но пошто
ва ле, али како се пове ћа вао број обо ле
лих, људи су схва ти ли да доне те мере 
ваља пошто ва ти.

– У почет ку је било мало дру га чи је, 
као и у дру гим мести ма, није се схва та
ла сва озбиљ ност ситу а ци је, људи нису 
баш пошто ва ли све доне те мере. Међу
тим, како се пове ћа ва број обо ле лих, 
све више људи пошту је и поли циј ски сат, 
забра не изла ска, а помо гло нам је и ово 
мало хлад но вре ме у послед њих неко ли
ко дана. Заи ста се не могу виде ти људи 
на ули ци, једи но се сао бра ћај несме та
но одви ја кроз Ириг, али су то пре те жно 
ками о ни – каже Сте ван Кази ми ро вић, 
пред сед ник Општи не, који је и коман дант 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је.

Због вели чи не места, у ири шкој општи
ни забра ни изла ска из сво јих ста но ва и 
кућа под ле жу лица ста ри ја од 70 годи на. 
Међу њима је и доста оних који живе сами 
и који ма је помоћ у доно ше њу хра не и 
леко ва нео п ход на.

– Ми смо рурал на сре ди на и сва наша 
места спа да ју у кате го ри ју до 5.000 ста
нов ни ка, тако да код нас сви до 70 годи

на могу да иза ђу и купе шта им тре ба. Од 
првог дана смо фор ми ра ли Колцен тар, 
има мо довољ но волон те ра, око 60, што 
је за нас довољ но. Због тог бро ја могу и 
да се деле, орга ни зу ју по сме на ма и има ју 
вре ме на да се одмо ре. Има мо волон те ре 
у сва ком месту. Штаб је заду жио Цен тар 
за соци јал ни рад и Црве ни крст, који има 
и сво јих два де се так волон те ра, за њихов 
рад и коор ди на ци ју. У свим сели ма смо 
анга жо ва ли пред сед ни ке месних зајед ни
ца и волон те ри се могу јави ти и њима. У 
Колцен тру је коор ди на тор Бобан Ћирић 
из Црве ног крста Ириг. Њему могу да се 
јаве нови волон те ри. Ствар но се јавља ју 
нови сва ког дана – исти че Сте ван Кази

ми ро вић.
Ири шка општи на спа да у оне 23 мање 

раз ви је не вој во ђан ске општи не које су 
доби ле помоћ од Покра ји не, како би 
могле поде ли ти паке те хра не и хиги јен
ских сред ста ва пен зи о не ри ма и соци јал
но угро же ним лици ма чија су при ма ња 
испод 30.000 дина ра. Ове паке те, када се 
при пре ме, дели ће волон те ри. 

– Паке те смо доби ли од Покра ји не и ја 
данас /27. март/ идем у Нови Сад по спи
сак. Ми има мо 1.117 пен зи о не ра који има
ју при ма ња испод 30.000 дина ра и који ће 
доби ти ове паке те. Оче ку јем да ћемо са 
поде лом паке та кре ну ти од наред не неде
ље, а прво ћемо поче ти од мањих месних 
зајед ни ца – каже Сте ван Кази ми ро вић.

Ван ред на ситу а ци ја и пан де ми ја коро
на ви ру са сва ка ко ће зна чај но ути ца ти на 
ири шку општи ну, која доста сво јих при
вред них актив но сти и раз вој бази ра на 
тури зму, који је сада пот пу но замро.

– Тач но је. Врд ник је замро, јед но став но 
не раде хоте ли. Једи но су нам викен ди це 
пуне, што се тиче Врд ни ка и Ири га. Људи, 
који су вла сни ци викен ди ца из Бео гра да 
и Новог Сада, дошли су у сво је викен ди
це. Ипак је овде могућ ност да буду ван 
куће сви до 70 годи на, у већим гра до ви ма 
је гра ни ца 65 годи на. Тако ђе, овде има
ју дво ри шта, тако да могу да иза ђу и да 
се про ше та ју. Пуне су нам викенд зоне од 
Бан сто ла до Јаска и Мале Реме те, док 
су сви наши хоте ли затво ре ни. Са дру ге 
стра не, ми нема мо неких већих фир ми 
које сада раде – гово ри за наше нови не 
Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник ири шке 
Општи не.

Он дода је да се у ова квим ситу а ци ја ма 
све више људи јавља у жељи да помог не 
– од вина ри је „Деу рић“ ће доби ти јабу ке 
које ће дели ти са паке ти ма помо ћи, док 
је Николa Лукић из Ири га, вла сник фир
ме „Grund DOO“, дони рао Јав ном кому
нал ном пред у зе ћу „Кому на лац“ из Ири га 
вели ку коли чи ну дез ин фек ци о них сред
ста ва за дез ин фек ци ју јав них повр ши на 
и уста но ва. Ту су и пче ла ри који ће дони
ра ти мед, а две девој ке из Ири га и јед на 
жена из Врд ни ка, јави ле су се Шта бу да 
би бес плат но шиле маске. Локал на само
у пра ва ће им за то обез бе ди ти потре бан 
мате ри јал.

Како смо вас инфор ми са ли и у ири шкој 
општи ни се поста вља ју резер во а ри са 
дез ин фек ци о ним сред стви ма које гра ђа
ни могу бес плат но нато чи ти и кори сти ти. 
Има ју ћи у виду да је осо ба која је зара
же на коро на ви ру сом из Шатри на ца, тамо 
је 29. мар та поста вљен и пункт са дез ин
фек ци о ним сред стви ма, а нало же но је и 
да се извр ши дез ин фек ци ја ули ца и јав
них повр ши на. Како нас је инфор ми сао 
Мио драг Бебић, заме ник пред сед ни ка 
Општи не, до сада су резер во а ри поста
вље ни у Ири гу, Јаску, Врд ни ку, Кру ше дол 
Селу, Шатрин ци ма и Риви ци.

С. Џаку ла

Стеван Казимировић

Поста вља ње пунк та у Шатрин ци ма
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ЈКП „ВОДО ВОД“

Дез ин фек ци ја
за сва дома ћин ства

Са изво ри шта ЈКП „Водо
вод“ у Срем ској Митро
ви ци кре ну ле су прве 

испо ру ке дез ин фек ци о ног 
сред ства за сва дома ћин
ства на под руч ју град ских и 
сео ских месних зајед ни ца. 
Натри јум хипохло рит, који се 
про из во ди у овом пред у зе ћу 
раз бла жен је у раз ме ри 1:9 и 
може се без бед но кори сти ти, 
без даљег раз бла жи ва ња.

Како је у изја ви за меди
је рекао Бори слав Бабић, 

в.д. дирек то ра ЈКП „Водо
вод“ дистри бу ци ја натри јум 
хипохло ри та ће се одви ја ти 
сва ко днев но. Ово сред ство 
је наме ње но за дез ин фек ци
ју повр ши на у дома ћин ству и 
сани та ри ја, а ника ко за лич ну 
хиги је ну.

– Замо лио бих све гра ђа
не да не журе и не ства ра ју 
гужве и да се држе про пи са
них расто ја ња. Сред ства за 
дез ин фек ци ју ће бити довољ
но за све. Цистер не ће се сва

ко днев но допу ња ва ти, па ће 
сва ко има ти довољ но натри
јум хипохло ри та за сво је 
дома ћин ство, рекао је Бабић.

Борислав Бабић

Отво рен рачун 
за дона ци је

На осно ву ини ци ја ти ве 
неко ли ко при вред них субје
ка та да помог ну у спре ча ва
њу нега тив них после ди ца 
епи де ми је, Штаб за ван ред
не ситу а ци је Гра да Срем ска 
Митро ви ца је донео наред бу 
о отва ра њу намен ског рачу
на за упла ту дона ци ја за 
набав ку меди цин ске опре ме, 
зашти те људи, имо ви не и 
помо ћи нај у гро же ни јим 
сугра ђа ни ма и спро во ђе њу 
оста лих мера које доно си 
Штаб. Број рачу на за дона
ци ју је 840505374105 (Упра
ва за тре зор), а сред ства ће 
се кори сти ти намен ски, 
сагла сно наред ба ма Шта ба и 
пре по ру ка ма дона то ра. 
Пози ва мо све дру штве но 
одго вор не ком па ни је, пред у
зет ни ке и при вред не субјек те 
који су у могућ но сти да 
помог ну да упла те дона ци ју, 
док тра је ван ред но ста ње.

Прво позва ти
теле фо ном

Сви гра ђа ни, уко ли ко осе
те неке од симп то ма инфек
ци је дисај них орга на, нај пре 
тре ба да се јаве на бро је ве 
теле фо на Цен тра за респи
ра тор не инфек ци је и сво је 
ста ње обја сне лека ри ма 
пре ко теле фо на. Не дола зи
ти код лека ра, уко ли ко он то 
не каже дру га чи је, због сво
је без бед но сти, али и без
бед но сти меди цин ског осо
бља и дру гих паци је на та. 
Број теле фо на Цен тра за 
респи ра тор не инфек ци је је: 
022 615820, 064/8770581, 
064/8770563, 064/8770
576.

Зат воре на 
град ска пија ца

Од неде ље, 29. мар та 
Град ска пија ца у Срем ској 
Митро ви ци ће бити затво ре
на у наред ном пери о ду 
услед без бед но сних мера у 
бор би про тив епи де ми је 
коро навиру са.

Помоћ и за Ваље во
Штаб за ван ред не ситу а

ци је Сремскe Митровицe je 
27. мар та упу тио помоћ и 
Ваље ву,које је после Бео
гра да нај ве ће жари ште 
виру са коро на и  на сва ких 
1.200 жите ља има јед ног 
зара же ног. Гра ду Ваље во 
посла то је 150 заштит них 
ком би не зо на и 2.000 лита ра 
јед но про цент ног кон цен тра
та натри јумхипо хло ри да, 
који се про из во ди у митро
вач ком „Водо во ду” што је 
довољ но за 20.000 лита ра 
дез ин фек ци о ног сред ства.

Петар Самар џић, коор ди
на тор Град ског колцен тра у 
Срем ској Митро ви ци, је 
иста као да је ова помоћ 
знак соли дар но сти Срем ске 
Митро ви це са нај у гро же ни
јим мести ма. Тако ђе, он је 

апе ло вао је и на оста ле 
шта бо ве за ван ред не ситу а
ци је да буду соли дар ни у 

току епи де ми је коро на
виру са.  Фото: феј сбук

Коро на СМ 2020
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Поче ла дистри бу ци ја
паке та помо ћи
Пре храм бе ни и хемиј ски 

про из во ди за паке те 
помо ћи нај у гро же ни јим 

гра ђа ни ма рум ске општи не, 
пен зи о не ри ма и соци јал но 
угро же ним са при ма њи ма 
испод 30.000 дина ра, допре
мље ни су у скла ди ште 26. 
мар та, а већ дан касни је, 
волон те ри су те намир ни це и 
про из во де упа ко ва ли у паке те 
и одмах дистри бу и ра ли поме
ну тим сугра ђа ни ма.

Паке ти су првог дана 
деље ни гра ђа ни ма у Тре ћој 
и Четвр тој месној зајед ни
ци у гра ду. На тере ну је било 
ангажованo пет терен ских 
еки па, које су ради ле до 17 
часо ва, када сту па на сна гу 
поли циј ски час, рас по де ла се 
наста вља и наред них дана, 
а пре ко зва нич ног општин
ског сај та и локал них меди ја, 
обја вљи ва ће се инфор ма ци
је у којим дело ви ма општи
не ће паке ти бити деље ни. 
Акци ја поде ле пре храм бе них 
и хемиј ских паке та је поче ла 
27. мар та у насе љу Тивол, а у 
наред ним дани ма волон те ри 
ће оби ћи бли зу 6.000 ста нов
ни ка рум ске општи не. Румља
ни су задо вољ ни доче ки ва ли 
волон те ре са паке ти ма помо
ћи.

– Сва ко вече на тера си тап
шем нашим хра брим лека ри
ма, здрав стве ним рад ни ци ма 
и мла дим људи ма који у ово 
тешко вре ме нала зе вре ме на 
за све нас. Није лако бити у 
изо ла ци ји, али мора мо бити 
дисци пли но ва ни и пре гу ра ће
мо нека ко све ово – каже Сла
ви ца Хор ват.

Слич но мисли и Симо Вуко
вић који већи део дана, као и 
сви пен зи о не ри, про во ди уз 
ТВ.

– Пра тим и локал не меди је, 
видим да се у Руми озбиљ
но ради. Више нам зна чи да 
мало попри ча мо са овим мла
дим људи ма него сам пакет. 
Нарав но, и помоћ је потреб на 
сада када не изла зи мо напо
ље – исти че Вуко вић.

Има ју ћи у виду вели ки број 
гра ђа на у рум ској општи
ни који би тре ба ло да доби
ју паке те, сто ти ну волон те ра 
који у мага ци ну паку ју ове 
паке те и потом их дистри бу
и ра ју. Има ју пуне руке посла, 
како би их што пре допре ми ли 
до оних који ма су наме ње ни. 
Ради се од ују тро, па до 17 
часо ва, а како се одви ја посао 
дру гог дана дистри бу ци је, 

про ве ра вао је и коман дант 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је 
Сла ђан Ман чић. Он је рекао 
да је првог дана поде ље но 
300 паке та, јер се са послом 
поче ло касни је. 

– Данас то иде мно го брже, 
до сада је упа ко ва но око 2.000 
паке та, а јутрос у 8 часо ва је 
седам вози ла са волон те ри ма 
кре ну ло на терен. Нека се већ 
вра ћа ју по још. До сада, а то је 
око 11 часо ва, има мо дистри
бу и ра но ско ро 800 паке та. 

Под вла чим још јед ном да ће 
сви који испу ња ва ју усло ве 
доби ти ове паке те. Чак и они 
који нису на спи ску, а нема ју 
ника ква при ма ња, доби ће их 
– рекао је Сла ђан Ман чић.

Он је додао да је реч о вели
ком послу, јер се дистри бу ци
ја паке та врши и по сели ма, а 
28. мар та је поче ла у Путин
ци ма, где је поде ље но 100, од 
укуп но 304 паке та помо ћи.

– Деца и волон те ри раде 
читав дан и молим људе да 

буду стр пљи ви и да буду у 
сво јим кућа ма. Може чак, ако 
има ју неког мла ђег, да дође 
овде у мага цин и да пре у зме 
пакет. Ми ћемо про ве ри ти да 
ли је у еви ден ци ји. Има мо 
мало и про бле ма, неки људи 
нису на адре са ма које смо 
доби ли и то ћемо про ве ра ва
ти у дру гом кру гу. Неки људи 
нас зову да јаве нову адре су 
на којој су. Пред у зи ма мо све 
мере дез ин фек ци је, дели мо и 
рука ви це, и маске. Сада ула
зи мо у нај кри тич ни ји пери од, 
биће све га, само нам тре ба 
дисци пли на – пору чио је Сла
ђан Ман чић.

Додај мо, пакет са пре
храм бе ним арти кли ма је 
тежак око 11 кило гра ма и у 
њему се нала зи пет кило гра
ма бра шна, два кило гра ма 
шеће ра, уље, пет кон зер ви, 
минисала ма, кило грам пасу
ља, суве шљи ве и мул ти па
кет нудли. У дру гом паке ту 
су хемиј ски про из во ди и тоа
лет папир, а укуп на вред ност 
паке та је 2.400 дина ра.

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић

Паке ти спрем ни за поде лу

Симо Вуко вић – зна че и паке ти али и раз го вор
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„ВОДОВОД“ РУМА

Про из вод ња натри јум-хипо хло ри да
Како је и наја вље но, 

после набав ке одре ђе
них дело ва, у Јав ном 

пред у зе ћу „Водо вод“ 24. 
мар та је поче ла про из вод ња 
натри јумхипо хло ри да, који 
важи за јед но од нај бо љих 
дез ин фек ци о них сред ста
ва. У овом јав ном пред у зе ћу 
днев но про из ве ду око 700 
лита ра.

– То је сред ство које се 

кори сти за дез ин фек ци ју и 
пот пу но је без бед но за упо
тре бу. Кори сти се у рас тво
ру, тако што се литра натри
јумхипо хло ри да меша са 
девет лита ра воде. Про из
ве де не коли чи не дистри бу
и ра мо до Срем ске Митро ви
це, ода кле се даље шаље, 
пре ма потре ба ма, у кли ни ке 
у Срби ји – каже Игор Дамјан
чук, помоћ ник дирек то ра. 

Натри јумхипо хло рид се 
про из во ди тако што се инду
стриј ска со елек тро ли зом 
пре тва ра у ово дез ин фек ци
о но сред ство.

– Овај про цес не оме
та наш про цес про из вод
ње воде, а коли чи не које 
дистри бу и ра мо су вишак 
који оста је после про из вод
ње воде – каже Дамјан чук.

С. Џ.

На осно ву чла на 41. 
Зако на о сма ње њу ризи ка 
од ката стро фа и упра вља
њу ван ред ним ситу а ци ја
ма, Одлу ке о про гла ше њу 
ван ред ног ста ња и Одлу ке 
Шта ба за ван ред не ситу а
ци је општи не Рума, дирек
тор овог пред у зе ћа је донео 
одлу ку да се од 24. мар та, 
па до окон ча ња ван ред ног 
ста ња, неће врши ти очи та
ва ње утро шка воде са мер
них инстру ме на та – водо
ме ра, потро ша чи ма, 
физич ким лици ма у инди
ви ду ал ном и колек тив ном 
ста но ва њу.

Утро шак воде ће се тари

фи ра ти пре ма про сеч ној 
потро шњи оства ре ној у 
току 2019. годи не пре ма 
којој ће се изда ва ти месеч
ни рачу ни. Потро ша чи ма 
који сами очи та ју мер не 
инстру мен те – водо ме ре и 
о томе елек трон ским или 
теле фон ским путем оба ве
сте пред у зе ће, утро шак 
воде ће се тари фи ра ти 
пре ма очи та ном и при ја
вље ном ста њу.

ЈП „Водо вод“ Рума у 
пери о ду од 1. мар та до 
окон ча ња ван ред ног ста
ња, неће врши ти обра чун 
кама те на дуго ва ња свих 
потро ша ча.

Оба ве ште ње потро ша чи ма

Игор Дамјан чук

Паке ти за пен зи о не ре
Волон те ри општи не Бео

чин, зајед но са пред сед
ни ком општи не Бео чин 

Митром Милин ко ви ћем и њего
вим сарад ни ци ма су 28. мар та 
при пре ма ли паке те наме ње не 
нај у гро же ни јим пен зи о не ри
ма и оним са нижим при ма њи
ма. Паке ти су при пре мље ни уз 
помоћ нај и стак ну ти јих при вред
ни ка општи не Бео чин и саме 
општи не Бео чин. Због вели ког 
бро ја пози ва и инте ре со ва ња за 
ту врсту помо ћи, локал на само
у пра ва моли сугра ђа не који спа
да ју у наве де ну кате го ри ју да 
има ју раз у ме ва ња да због вели
ког бро ја паке та, јер неће моћи 
сви да буду поде ље ни одјед ном. 
Општи на Бео чин коор ди ни ра 
већи број актив но сти са циљем 
пру жа ња сва ко днев не помо ћи 
људи ма који ма није дозво љен 
изла зак из домо ва и на њима је 
анга жо ван вели ки број волон
те ра. Паке ти ће бити испо ру че
ни на кућ не адре се пен зи о не
ра, а доста вља ће их волон те ри 
општи не Бео чин.

Митар Милинковић
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С обзи ром на то да је уве де но ван
ред но ста ње услед пан де ми је виру са 
коро на, одр жа ва ње хиги је не згра да је 
поја ча но дез ин фек ци јом. Рад ни ци ЈКП 
„Бео чин“, зајед но са волон те ри ма 

општи не Бео чин врши ли су дез ин фи ко
ва ли јав не и стам бе не згра де, ула зе и 
сте пе ни шта. Дез ин фек ци ја згра да ће се 
оба вља ти до даљег, на осно ву инструк
ци ја струч них слу жби.

Дез ин фек ци ја стам бе них
и јав них згра да

Пољо при вред ни ци до рад не дозво ле
елек трон ским путем

Како су пољо при вред ни радо ви у 
јеку, за оне који ма рад ни дан почи ње 
пре пет часо ва потреб не су рад не 
дозво ле. Како би се дозво ла доби ла, 
потреб но је  под не ти зах тев за одо
бре ње кре та ња Упра ви за зашти ту 
биља путем елек трон ског зах те ва који 
је досту пан на интер нет адре си: http://
agro me re.regi staruzb.rs/, одно сно на 
одго ва ра ју ћи број теле фо на са спи ска 
који се нала зи на сле де ћој адре
си: https://www.uzb.min polj.gov .rs/, а 
пре ма одсе ку одно сно окру гу за који 
се тра жи дозво ла за кре та ње.

У наве де ној при ја ви потреб но је 
наве сти име и пре зи ме лица, број лич
не кар те и адре су са које ће се кре та ти 
у пери о ду од 17.00 до 05.00 часо ва, 

број пољо при вред ног газдин ства 
(БПГ), лока ци ју где ће се спро во ди ти 
агро тех нич ке мере, као и вре ме и дан 
када ће оне бити спро ве де не. Дозво ла 
кре та ња ће важи ти само за наве де ни 
дан у пери о ду од 17.00 до 0.:00 часо ва.

У слу ча ју оба вља ња нео п ход них 
посло ва из обла сти сто чар ства током 
пери о да забра не кре та ња (17.00 – 
5.00 часо ва), сва ки пољо при вред ни 
про из во ђач је дужан да под не се зах
тев за одо бре ње кре та ња Сек то ру за 
пољо при вред ну инспек ци ју. Интер нет 
адре са за под но ше ње елек трон ског 
зах те ва за одо бре ње кре та ња за 
пољо при вред не про из во ђа че из обла
сти сто чар ства је: http://sto car stvo.regi
staruzb.rs/.

Рас по де ла дез ин фек ци о ног 
сред ства

Јав но кому нал но пред у зе
ће „Бео чин“ дели рас твор 
сред ства за дез ин фенк ци ју 
Aqu a lor H сва ког дана од 
08.00 до 16.00 часо ва испред 
ватро га сног дома код „Lafar
ge BFC“. Литар овог рас тво ра 
потреб но је рас тво ри ти у 
девет лита ра воде за потре бе 
пра ња подо ва и дру гих повр
ши на.

Оба ве ште ње
за пен зи о не ре

Пре ма одлу ци Вла де, у току ван ред
ног ста ња испла те пен зи ја ће бити омо
гу ће не уз посеб на овла шће ња, као и 
путем доста ве.

Почев ши од утор ка, 24. мар та, гра ђа
ни који прет ход но нису овла сти ли нико
га за поди за ње пен зи ја, могу то да 
ура де посеб ним овла шће њем за лице 
које ће у њихо во име и за њихов рачун, 
уз посе до ва ње сво је и њихо ве лич не 
кар те, поди ћи уна пред дефи ни сан 
износ пен зи је.

Изда ва ње овла шће ња мора се оба
ви ти бес кон такт но  у сва ком тре нут ку 
одр жа вај те без бед ну дис тан цу од два 
мета ра и након доста ве пен зи је дез ин
фи куј те руке. При мер овла шће ња изда
ла је Народ на бан ка Срби је, али се 
може саста ви ти и у сло бод ној фор ми, 
уз оба ве зно наво ђе ње лич них пода та ка 
пен зи о не ра и лица које се овла шћу је, 
број теки ћег рачу на, назив бан ке и 
износ који се испла ћу је (бро јем и сло
ви ма). Овла шће ње мора бити пот пи са
но како би било при хва ће но.

Сви пен зи о не ри који не овла сте дру
го лице за поди за ње пен зи је, тре ба да 
позо ву теле фо нон ски назо ву бан ке у 
којој има ју отво рен теку ћи рачун и да 
наве ду адре су и износ који желе да им 
се доста ви, а Пошта Срби је ће им по 
хит ној про це ду ри уру чи ти пен зи је. Бан
ке ће тако ђе и само стал но кон так ти ра
ти кори сни ке путем кон тактцен тра или 
смс пору ком, како би пен зи о не ри што 
рани је зна ли на који начин ће се испла
та реа ли зо ва ти. Детаљ ну инструк ци ју 
за посту па ње бана ка при ли ком испла
те пен зи ја у тре нут ној ситу а ци ји изда ла 
је Народ на бан ка Срби је. Ком плет не 
тро шко ве доста ве сно си ће Репу бли ка 
Срби ја, тако да пен зи о не ри неће има ти 
додат не издат ке због ново на ста ле 
ситу а ци је иза зва не виру сом COVID19.

Тако ђе, сви пен зи о не ри који посе ду ју 
плат не кар ти це, могу их пре да ти осо би 
од пове ре ња како би извр ши ла купо ви
ну за њихо ве потре бе.

Ова одлу ка има за циљ задо во ља ва
ње потре ба нај ста ри јих сугра ђа на и на 
овај начин Вла да још јед ном пока зу је 
да ће учи ни ти све што је потреб но како 
ти гра ђа ни не би има ли ника кву потре
бу да напу шта ју сво је домо ве.

Зашти та живо та и здра вља свих гра
ђа на апсо лут ни је при о ри тет Вла де 
Срби је, која ће наста ви ти да пра ти раз
вој ситу а ци је иза зва не виру сом COVID
19 и да чини све како би у сва ком тре
нут ку била у пот пу ној слу жби гра ђа на 
Срби је.

Бан ке су дужне да кон так ти ра ју сво је 
кори сни ке у вези са начи ном испла те, а 
пен зи о не ри се могу јави ти и на посеб не 
бро је ве теле фо на бана ка.

Сви гра ђа ни који има ју про бле ма са 
радом бана ка на испла ти пен зи ја, могу 
писа ти на адре су ispla ta.pen zi ja @gov.
rs одно сно на кон такт теле фон 011/7350 
560.
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Дез ин фек ци ја свих насеља
У скла ду са мером доне том на 

послед њој сед ни ци Шта ба за ван
ред не ситу а ци је општи не Инђи ја, у 

току про шле неде ље, дез ин фикована су 
насе ље на места Љуко во, Јар ков ци, 
Мара дик, Бешка, Крче дин, Ста ри и Нови 
Слан ка мен. Како је иста као дирек тор 
Јав ног кому нал ног пред у зе ћа „Кому на
лац“ Душан Лема ић, сва ког дана је анга
жо ва но око 40 рад ни ка, међу који ма су и 
запо сле ни из Јав ног пред у зе ћа „Инђи ја 
пут“ и ком па ни је „МВ тим“.

– У прет ход ним дани ма дез ин
фиковане су све сао бра ћај ни це у Инђи
ји, а када вре мен ске при ли ке дозво ле, 
наста ви ће се и са дез ин фек ци јом насе
ља Глад нош, Слан ка ме нач ки Вино гра ди, 
Чор та нов ци и Нови Кар лов ци – иста као 
је Лема ић и додао да су у току про шле 
неде ље рад ни ци били анга жо ва ни на 
посло ви ма зим ске слу жбе.

Пре ма њего вим речи ма, одно ше ње 
сме ћа врши се по уста ље ном рас по ре ду, 
с тим што су доне ли одлу ку да се од 25. 
мар та обу ста вља одно ше ње ПЕТ амба
ла же и папи ра. 

На послед њој сед ни ци Шта ба за ван
ред не ситу а ци је општи не Инђи ја доне та 
је и нова мера, по којој, сахра на ма може 
да при су ству је мак си мал но 30 људи, уз 
пошто ва ње свих мера зашти те од коро
на ви ру са.

– Ми има мо рад ни ка који се нала зи на 
гро бљу у тре нут ку сахра њи ва ња и кон
тро ли ше да ли се све одви ја у скла ду са 

доне тим мера ма. Морам иста ћи да сви 
запо сле ни има ју нео п ход ну заштит ну 
опре му и да се води рачу на о њихо вом 
здра вљу и без бед но сти. Тако ђе, сви они 
дају свој мак си мум у ситу а ци ји када је 
обим посла мно го већи за све запо сле не 
у нашем пред у зе ћу – иста као је дирек тор 
Јав ног кому нал ног пред у зе ћа „Кому на
лац“. М. Ђ.

Дез ин фек ци ја свих насе ља

Волон те ри има ју јасна обе леж ја
У циљу спре ча ва ња зло у по тре ба и 

могу ће пљач ке пен зи о не ра и 
немоћ них лица током тра ја ња 

ван ред ног ста ња, Штаб за ван ред не 
ситу а ци је општи не Инђи ја изра дио је 
прслу ке и леги ти ма ци је за волон те ре 
који ће их снаб де ва ти хра ном, леко ви ма 
и дру гим ства ри ма. Како је истак ну то на 
послед њој сед ни ци Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је, сва ки волон тер мора има ти 
прслук наран џа сте боје на којем се са 
пред ње леве стра не нала зи грб општи
не Инђи ја, а на зад њој стра ни пише 
„ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА“ и испод „ВОЛОН
ТЕР“, леги ти ма ци ју љуби ча сте боје на 
којој се нала зи грб општи не Инђи ја, а 

испод нат пис круп ним сло ви ма „ВОЛОН
ТЕР“ и реги стра ци о ни број, као и пла ву 
тра ки цу око вра та на којој пише Општи
на Инђи ја. Над ле жни апе лу ју на све који 
уоче неку непра вил ност или лица која 
се пред ста вља ју као волон те ри, а нема
ју наве де на обе леж ја, да одмах при ја ве 
поли ци ји или на теле фо не кри зног шта
ба Општи не Инђи ја 022/561–031 или 
022/561–277.

Како се наво ди у саоп ште њу Општи не 
Инђи ја, снаб де ва ње пен зи о не ра и 
немоћ них лица тре нут но се врши пре ко 
Удру же ња „4+1“ и Црве ног крста. Иако 
има ју сво је уни фор ме, док тра је ван ред
но ста ње, сви су у оба ве зи да носе обе

леж ја које је изра дио Штаб за ван ред не 
ситу а ци је општи не Инђи ја.

Поред ових орга ни за ци ја, кри зни 
штаб фор ми ра базу волон те ра где може 
да се при ја ви било ко путем имејладре
се press@in dji ja.net, теле фо ном на 022/ 
561–031 или 022/561–277 или сла њем 
пода та ка на зва нич ним стра ни ца ма 
Општи не Инђи ја на дру штве ним мре жа
ма Феј сбук (@op sti na in dji ja2016), Инста
грам (indji ja2016) и Тви тер (@in dji
ja2016). На све оне који могу да волон
ти ра ју, апе ло вао је и први човек општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак иста кав ши да 
ће волон те ри бити анга жо ва ни по 
потре би. М. Ђ.

ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Затвара се све што није неопходно 
за нормалан живот
На сед ни ци Шта ба за ван ред не ситу

а ци је општи не Инђи ја одр жа ној 
у 30. мар та доне те су нове мере 

зашти те од коро навиру са. Јед на од њих 
одно си се на пот пу но затва ра ње Град ске 
пија це. За вре ме ван ред ног ста ња неће 
ради ти фри зер ски и козме тич ки сало ни, 
спорт ске кла ди о ни це и све оста ле услу
жне делат но сти, које нису нео п ход не за 
одви ја ње нор мал ног живо та иста као је 
пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак и додао да је фор ми ра на и опе ра тив
на гру па за кон тро лу рада у при вред ним 
објек ти ма.

Ова мера је посеб но важна јер смо 
доби ли низ при ту жби на рачун посло
да ва ца који нису обез бе ди ли све мере 
зашти те рад ни ка од коро на виру са. 

Мора мо сачу ва ти здра вље људи и опе
ра тив на гру па, која бро ји пет чла но ва, 
може ући у при вред но дру штво без наја
ве како би на лицу места уста но ви ли да 
ли запо сле ни има ју маске и да ли су за 
њих обез бе ђе на дез ин фек ци о на сред
ства  обја шња ва Гак и  дода је:

 Ако се не пошту ју мере, опе ра тив на 
гру па може казни ти посло дав ца, а јед
на од мера може бити и обу ста ва даљег 
рада. Мора мо зашти ти здра вље сва ког 
поје дин ца и ту нема места за било какву 
игру обја снио је пред сед ник општи не 
Инђи ја.

Штаб за ван ред не ситу а ци је општи не 
Инђи ја донео је и меру која се одно си 
на оба ве зно ноше ње заштит них маски у 
свим објек ти ма у који ма се про да је хра на 

и вла сник објек та је оба ве зан да обез бе
ди маске за куп це, уко ли ко их они нема
ју. Тако ђе, Штаб је донео одлу ку да ће 
сви рачу ни за март бити у изно су који се 
нала зио на рачу ни ма за фебру ар јер се, 
због ван ред не ситу а ци је, неће очи та ва ти 
гас и вода.

Након пре стан ка ван ред ног ста ња 
сви рачу ни биће изни ве ли са ни са ства
р ним ста њем на бро ји ли ма, тако да нико 
од гра ђа на неће бити оште ћен. За вре
ме ван ред ног ста ња неће се обра чу на
ва ти кама та обја снио је Гак и додао да 
су роди те љи деце, која поха ђа ју вртић 
осло бо ђе ни пла ћа ња за вре ме ван
ред ног ста ња и ти изно си неће им бити 
накнад но напла ће ни.

М.Ђ.
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У циљу пред у зи ма ња 
свих нео п ход них мера, 
по наред би Вла де Репу

бли ке Срби је у субо ту, 28. 
мар та, поста вље ње су 
цистер не са дез ин фек ци о ним 
сред ством у свим насе ље ним 
мести ма општи не Инђи ја и у 
Инђи ји, на неко ли ко лока ци ја. 
У Инђи ји су цистер не поста
вље не у цен тру гра да, код 
врти ћа у Кара ђор ђе вој ули ци, 
на игра ли шту у Ули ци Десан
ке Мак си мо вић (насе ље Шан
гај) и у Ули ци Ива на Милу ти
но ви ћа (код про дав ни це 
„ЗАМ“). Како су иста кли пред
став ни ци Општи не Инђи ја, 
све се чини како би се зашти
ти ло ста нов ни штво од евен
ту ал не зара зе коро на ви ру
сом. Поста вље ни су кон теј не
ри запре ми не 1000 лита ра 
рас тво ра натри јумхипо хло
ри та 0,2 %, који се може кори
сти ти искљу чи во за дез ин
фек ци ју обје ка та, рад них 
повр ши на, мате ри ја ла и опре

ме који нису у директ ном кон
так ту са хра ном за људе или 
живо ти ње. Тако ђе, упо зо ра
ва ју да ово сред ство није за 
дез ин фек ци ју руку. У наред

ним дани ма рад ни ци Јав ног 
кому нал ног пред у зе ћа „Водо
вод и кана ли за ци ја“ доси па ће 
теч ност, тако да ће апсо лут но 
сви гра ђа ни има ти при ли ке да 
обез бе де себи довољ не коли
чи не. Тако ђе, над ле жни апе
лу ју да се не ства ра ју зали хе 
јер теч ност вре ме ном губи 
сво ју јачи ну. Коли чи на од две 
литре је сасвим довољ на да 
се дез ин фи ку ју цела кућа или 
стан.

Пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак оби шао је 
Бешку како би се на лицу 

места уве рио да ли се све 
ради у скла ду са про пи си ма и 
мера ма које је изда ла Вла да 
Репу бли ке Срби је.

– Апе лу јем на све наше 
сугра ђа не да раци о нал но 
тро ше дез ин фек ци о но сред
ство тј. да не узи ма ју више 
него што је потреб но, јер 
ћемо води ти рачу на да се 
цистер не редов но допу њу ју – 
рекао је Гак током посе те 
Бешки и додао да су обез бе
ђе не коли чи не довољ не за 
наред на два месе ца. 

М. Ђ.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД „ДУНАВ“

На услу зи
нај у гро же ни јима

Инђиј ски Цен тар за соци
јал ни рад „Дунав“ интен зив
но ради на обез бе ђи ва њу 
паке та хиги је не и намир ни ца 
за нај у гро же ни је ста нов ни ке 
ове срем ске општи не. Како је 
иста кла Жељ ка Годић Авра
мо вић, дирек то ри ца Цен тра 
за соци јал ни рад у Инђи
ји, ова уста но ва ради сва
ког дана од 07 до 14 часо ва, 
а након рад ног вре ме на су у 
при прав но сти.

– Испла та нов ча не соци
јал не помо ћи и додат ка за 
туђу негу и помоћ поче ла је 
у петак, 20. мар та и одви ја се 
без већих про бле ма. Осо бе 
ста ри је од 65 годи на које не 
сме ју да изла зе пози ва ју нас 
теле фо ном и оба ве шта ва ју 
коју мла ђу осо бу ће посла ти 
у Цен тар за соци јал ни рад, да 
јој дамо овла шће ње са којим 
може да се подиг не нов ча на 
соци јал на помоћ – обја шња
ва Годић Авра мо вић и дода
је да уко ли ко нема ју кога да 
овла сте, струч ни рад ни ци или 
герон тодома ћи це могу да им 
одне су новац.

Дирек то ри ца инђиј ског Цен
тра за соци јал ни рад исти
че да су волон те ри Црве ног 

крста поде ли ли редов не паке
те хра не нај у гро же ни ји ма, те 
да се, у скла ду са мера ма 
због епи де ми је коро на ви ру са, 
зах те ви за јед но крат ну нов ча
ну помоћ при ма ју на теле фон 
или имејладре су. Гра ђа ни 
сво је зах те ве могу под но си ти 
на теле фо не: 560–526, 565–
600, 560–303 и елек трон ским 
путем csr du nav@ ne o bee.net .

– Изла зи мо у сусрет сви ма 
који ма је помоћ нео п ход на 
у овој ван ред ној ситу а ци ји. 
Тако ђе, у сарад њи са поли
ци јом, интер ве ни ше се у слу
ча је ви ма наси ља у поро ди ци. 
У раду се при ме њу ју основ не 
мере зашти те – исти че дирек
то ри ца Цен тра за соци јал
ни рад у Инђи ји и још јед ном 
апе лу је на све кори сни ке да 
без пре ке потре бе не дола зе 
у про сто ри је Цен тра за соци
јал ни рад или да то све ду на 
мини мум, а ради оства ри ва
ња пра ва и услу га из обла сти 
соци јал не зашти те. Тако ђе, 
како каже, управ на акта по 
зах те ви ма стра на ка у виду 
реше ња, потвр да, уве ре ња 
и слич но, под но си о ци ма зах
те ва биће доста вље на путем 
поште на кућ ну адре су. М. Ђ.

Без пла ћа ња врти ћа за 
вре ме ван ред ног ста ња

Руко вод ство Пред школ ске 
уста но ве „Бошко Буха“ у Инђи
ји доне ло је одлу ку да су роди
те љи чија деца поха ђа ју вртић 
осло бо ђе ни пла ћа ња оба ве за 
док тра је ван ред но ста ње у 
Репу бли ци Срби ји.

Дирек то ри ца ПУ „Бошко 
Буха“ под се ти ла је да 1. апри
ла почи ње упис деце и тра је 
до 15. маја, те да ће се он 
врши ти елек трон ским путем 
пре ко пор та ла еУпра ва, али 
да ће бити поста вљен пулт у 
дво ри шту цен трал ног објек та 
где ће децу моћи да упи шу они 
роди те љи који нису у могућ но
сти да то оба ве елек трон ским 
путем, уз пошто ва ње свих 
мера зашти те од коро на виру
са.

Поро ди це из осе тљи вих 
дру штве них гру па чија деца 
пред школ ског узра ста има ју 
пра во на при о ри те тан упис у 
пред школ ску уста но ву у скла

ду са про пи си ма (деца из 
поро ди ца која кори сте неки 
облик соци јал не зашти те и 
деца без роди тељ ског ста ра
ња; деца само хра них роди те
ља; деца из соци јал но нести
му ла тив них сре ди на; деца са 
смет ња ма у пси хо фи зич ком 
раз во ју, деца из поро ди це у 
којој је дете које је тешко обо
ле ло или има смет ње у пси хо
фи зич ком раз во ју; деца тешко 
обо ле лих роди те ља;деца чији 
су роди те љи рат ни вој ни инва
ли ди или има ју ста тус расе
ље ног или прог на ног лица; 
деца пред ло же на од стра не 
Цен тра за соци јал ни рад; деца 
из сре ди на у који ма је услед 
поро дич них и дру гих живот них 
окол но сти угро же но здра вље, 
без бед ност и раз вој) потреб но 
је да доста ве реле вант ну 
доку мен та ци ју којом дока зу ју 
наве де ни ста тус на мејл адре
су: vrti cu pis @in dji ja.net. М.Ђ.

Поста вље не цистер не
са дез ин фек ци о ним сред ством

Цистер не са дез ин фек ци о ним сред ством
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Обавештење
Оба ве шта ва ју се при вред ни 

субјек ти да се могу путем 
имејладре се pre vo zrad ni ka@ 
pe cin ci.org , по доби ја њу дозво
ле МУПа, обра ти ти Општин
ској упра ви општи не Пећин ци 
са иска за ном и обра зло же ном 
потре бом за пре воз сво јих 
запо сле них на тери то ри ји 
општи не Пећин ци у циљу 
доби ја ња дозво ле. Дозво ла се 
даје за посеб но орга ни зо ва ње 
пре во за запо сле них код при
вред ног субјек та.

Осо ба за кон такт: Биља на 
Мило ше вић (064/898–36–25, 
022/400–736).

***
У пери о ду од 5.00 до 20.00 

часо ва, дозво ље но је кре та ње 
путем и бора вак на отво ре ном 
ради оба вља ња пољо при
вред них радо ва свим лици ма, 
без обзи ра на ста рост, уко ли ко 
за пре воз и рад кори сте трак
тор или дру гу пољо при вред ну 
маши ну наме ње ну за ту свр ху.

Завр ше на
дез ин фек ци ја 
обра зов них 
уста но ва

Штаб за ван ред не ситу а ци је 
општи не Пећин ци кон ста то вао 
је да је ситу а ци ја на тери то ри
ји пећи нач ке општи не ста бил
на, да се све мере на сузби ја
њу шире ња коро на ви ру са које 
доно се пред сед ник Репу бли ке 
и Вла да Репу бли ке Срби је, 
као и мере које доно си Штаб 
за ван ред не ситу а ци је општи
не Пећин ци пошту ју.

Кому нал не делат но сти, пре
ма изве шта ју дирек то ра ЈКП 
„Сава“ и ЈКП „Водо вод и кана
ли за ци ја“, функ ци о ни шу без 
засто ја и по уста ље ном рас по
ре ду, а у ова два пред у зе ћа 
уве де на су и додат на дежур
ства како би се спро во ди ле 
мере Шта ба на спре ча ва њу 
поја ве и шире ња коро на ви ру
са у општи ни Пећин ци.

Током про шле неде ље завр
ше на је дез ин фек ци ја свих 
обје ка та обра зов них уста но ва, 
а на реду је дез ин фек ци ја Кул
тур ног цен тра Пећин ци. На 
свим ула зи ма у јав не уста но ве 
и пред у зе ћа поста вље не су 
дез ин фек ци о не бари је ре, 
редов но се дез ин фи ку је про
стор око јав них уста но ва и 
пред у зе ћа, посеб но про стор 
око пећи нач ког Дома здра вља 
који се дез ин фи ку је више пута 
на дан. У овом тре нут ку Штаб 
рас по ла же са довољ ним коли
чи на ма дез ин фек ци о них сред
ста ва.

При ја ви те ваше дете за вртић 
без одла ска на шал тер
Иако је услед про гла ше ња ван ред ног 

ста ња због изби ја ња епи де ми је коро
на ви ру са обу ста вљен рад пред школ

ских уста но ва у Срби ји, Вла да Репу бли ке 
Срби је је посред ством свог интер нет пор та
ла еУпра ва и услу ге еВр тић омо гу ћи ла гра
ђа ни ма елек трон ски упис деце у пред школ
ске уста но ве. 

Услу га еВр тић омо гу ћа ва елек трон ску 
при ја ву за упис деце у пред школ ске уста но
ве. Уме сто одла ска на шал те ре, при ја ву 
може те оба ви ти из свог дома на пор та лу 
еУпра ва (https://eupra va.gov.rs/vrtic), где 
може те да про на ђе те све потреб не инфор
ма ци је о упи су деце у пред школ ске уста но
ве.

Елек трон ско под но ше ње при ја ве врши те 
попу ња ва њем елек трон ског обра сца на 
пор та лу еУпра ва (https://eupra va.gov.rs/

vrtic), при чему при ла га ње изво да из матич
не књи ге рође них, уве ре ња о пре би ва ли
шту и уве ре ња о запо сле њу није потреб но, 
јер слу жбе ни ци по слу жбе ној дужно сти при
ба вља ју нео п ход не подат ке. 

Гра до ви и општи не ову услу гу акти ви ра ју 
у пери о ду када је на њихо вој тери то ри ји 
акту е лан упис у пред школ ске уста но ве. На 
овој адре си https://eupra va.gov.rs/%C5%BEi
vot naoblast/16/%C5%BEi vot nasitu a ci ja/32 
може те про ве ри ти да ли Ваш град/општи на 
у овом тре нут ку нуди ову елек трон ску услу
гу како бисте под не ли при ја ву.

Да бисте кори сти ли ову елек трон ску услу
гу нео п ход но је да на пор та лу еУпра ва кре
и ра те свој кори снич ки налог. Све потреб не 
инфор ма ци је о томе може те да про на ђе те 
на https://regi stra ci ja.eid.gov.rs/kre i ra njenalo
ga.

Одлу ком Шта ба за ван ред не ситу а ци
је општи не Пећин ци фор ми ран је кол
цен 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, Колцен 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. Рад но 
вре ме колцен тра је од 8.00 до 16.00 
часо ва, сва ког рад ног дана и викен дом.

Кол-цен тар за најстарије
дежу ра и викен дом

Амбу лан та за респи ра тор не
инфек ци је дежу ра 24 часа

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 ову амбу
лан ту теле фо ном. Кон такт теле фо ни: 
022/215–22–06, 062/789–197.

Рад но вре ме Амбу лан те за респи ра тор не 
инфек ци је је од 00.00 до 24.00 часа.
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Паке ти за пен зи о не ре
са нај ни жим при ма њи ма
Штаб за ван ред не ситу а ци је општи

не Пећин ци је донео одлу ку, на 
осно ву пре по ру ке Покра јин ске 

вла де, да се сред стви ма из општин ског 
буџе та обез бе де хума ни тар ни паке ти за 
пен зи о не ре са нај ни жим при ма њи ма. 
Паке ти ће садр жа ти основ не живот не 
намир ни це и сред ства за дез ин фек ци ју, а 
биће испо ру че ни на кућ не адре се свих 
пен зи о не ра у општи ни Пећин ци са при
ма њи ма нижим од 30.000 дина ра.

Тако ђе, Штаб је издао наред бу да се 
рад но вре ме Општин ске упра ве и јав них 
пред у зе ћа огра ни ча ва на пери од од 7.30 
до 13.00 часо ва, и издао упут ство руко во
ди о ци ма да орга ни зу ју про цес рада са 
мини мал ним бро јем људи, како би се 
сма њи ла могућ ност поја ве и шире ња 
коро на ви ру са на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не.

Штаб је издао и наред бу о затва ра њу 
пар ко ва и деч јих игра ли шта, на који ма је 
до даљ њег у пот пу но сти забра њен бора
вак и оку пља ње.

Због про ду же ња забра не кре та ња од 

17.00 до 5.00 часо ва Дом здра вља „Др 
Дра ган Фун дук“ Пећин ци при ла го дио је 
рад но вре ме сво јих апо те ка у Пећин ци ма 
и Шима нов ци ма, које од данас раде од 

7.00 до 16.00 часо ва, док ће апо те ка 
пећи нач ког Дома здра вља у Купи но ву 
наста ви ти да ради по уста ље ном рад ном 
вре ме ну од 7.00 до 14.00 часо ва.

Поја ча на дез ин фек ци ја 
јав них повр ши на
Штаб за ван ред не ситу а ци је 

општи не Пећин ци донео је 
одлу ку о изме ни рад ног вре

ме на пија це у Пећин ци ма, која ће 
ове неде ље ради ти утор ком и 
четврт ком од 8.00 до 12.00 часо ва. 
Пија ца у Шима нов ци ма и даље ће 
ради ти само субо том од 8.00 до 
12.00 часо ва, уз пошто ва ње свих 
рани је доне тих мера на сузби ја њу 
поја ве и шире ња коро на ви ру са, као 
и уз оба ве зу Јав ног кому нал ног 
пред у зе ћа „Сава“ да пијач ни про
стор и тезге дез ин фи ку је пре почет
ка и након завр шет ка рада пија це.

Доне та је и одлу ка да се дез ин
фикују јав не повр ши не у свих 15 
насе ља пећи нач ке општи не, а у 
скла ду са том одлу ком, Јав ном 
кому нал ном пред у зе ћу „Сава“ је 
нало же но да фор ми ра посе бан тим 
који ће сва ко днев но врши ти дез ин
фек ци ју про сто ра око амбу лан ти, 
про дав ни ца и јав них уста но ва у 
цен три ма свих насе ља. Епи де ми о
ло шка ситу а ци ја у општи ни Пећин
ци оце ње на је као ста бил на, и до 
сада нема потвр ђе них слу ча је ва 
зара же них коро на ви ру сом.

Пре ма изве шта ју Јав ног кому нал
ног пред у зе ћа „Водо вод и кана ли за
ци ја“ водо снаб де ва ње је редов но у 
свим насе љи ма, редов но се врши 
испи ра ње водо вод них мре жа и хло
ри са ње воде, а у овом тре нут ку на 
зали ха ма има довољ но хло ра за 
наред них неко ли ко месе ци.

На Шта бу је доне та и одлу ка о 
отва ра њу намен ског рачу на за 
упла ту дона ци ја за бор бу про тив 
коро на ви ру са. Ком па ни ја ма и пред
у зе ћи ма са тери то ри је пећи нач ке 
општи не биће упу ћен допис са мол
бом да, у скла ду са могућ но сти ма, 
допри не су сузби ја њу поја ве и шире
ња коро на ви ру са у нашој општи ни 
упла том сред ста ва на намен ски 
рачун, којим ће мак си мал но тран
спа рент но рас по ла га ти Штаб за 
ван ред не ситу а ци је.

У окви ру мера на сузби ја њу поја ве и шире ња коро
на ви ру са на тери то ри ји пећи нач ке општи не, Јав но 
кому нал но пред у зе ће „Сава“ врши сва ко днев но, 
током забра не кре та ња гра ђа на, дез ин фек ци ју ули
ца у насе љи ма општи не Пећин ци. Дез ин фек ци ја се 
врши ками о ном цистер ном, хемиј ским сред ством 
натри јумхипо хло рит. У окви ру мера на сузби ја њу 
коро на ви ру са, еки пе ЈКП „Сава“ ато ми зе ри ма дез
ин фи ку ју јав не повр ши не око про дав ни ца, пошта, 
амбу лан ти и ауто бу ских ста ја ли шта у ужим цен три
ма свих насе ља, где је нај ве ћа цир ку ла ци ја људи.
Јав но кому нал но пред у зе ће „Сава“ Пећин ци упу ти
ло је апел гра ђа ни ма општи не Пећин ци да током 
поли циј ског часа не оста вља ју ауто мо би ле пар ки
ра не поред пута, јер на тај начин оме та ју дез ин
фек ци ју насе ља. Како кажу у ЈКП „Сава“, ауто мо
би ли пар ки ра ни поред пута, посеб но они који ма је 
један део на асфалт ном путу, оме та ју про лаз 
цистер не за дез ин фек ци ју, која захва та 4,2 метра, 
што посеб но дола зи до изра жа ја у спо ред ним ули
ца ма које су уже и у који ма је поне кад због непро
пи сно пар ки ра них ауто мо би ла немо гу ће про ћи 
цистер ном и оба ви ти дез ин фек ци ју.
Због тога ЈКП „Сава“ апе лу је на гра ђа не да пока жу 
одго вор ност у ван ред ном ста њу и да непро пи сним 
пар ки ра њем не оме та ју овај важан посао у бор би 
про тив коро на ви ру са.

Склоните аутомобиле 
са улица
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КОМА ДАНТ ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ ЗОРАН СЕМЕ НО ВИћ ОДР ЖАО
КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈУ ЗА НОВИ НА РЕ

Вре ме добре орга ни зо ва но сти
У сали Скуп шти не општи не Шид, 

у четвр так, 26. мар та, Зоран 
Семе но вић се на кон фе рен ци ји 

за меди је обра тио јав но сти, као први 
човек Шта ба за ван ред не ситу а ци је, 
одно сно, коман дант.

– Нај ва жни ја ствар у овом тре нут
ку јесте чиње ни ца да на тери то ри ји 
општи не Шид нема обо ле лих лица од 
коро на ви ру са, нема ни инди ци ја да 
неко од наших ста нов ни ка има симп
то ме ове боле сти. Желим да захва
лим људи ма који су у само и зо ла ци ји, 
као и пен зи о не ри ма који пошту ју мере 
забра не кре та ња. Молим људе који 
су већ кажње ни и који су пре кр ши ли 
изо ла ци ју да то не чине, зато што ће 
одго ва ра ти пре ма зако ни ма. Таквих 
у послед ње две неде ље има мо 15 
– рекао је на почет ку кон фе рен ци је 
Семе но вић.

Штаб за ван ред не ситу а ци је засе да 
сва ки дан. Сред ста ва за дез ин фек ци
ју има довољ но и деле се на 25 пунк
то ва на тери то ри ји целе општи не и то 
бес плат но. Уко ли ко вре мен ски усло ве 
дозво ле ура ди ће се дез ин фек ци ја свих 
гра ђе вин ских рејо на у свим месним 
зајед ни ца ма у општи ни. Волон те ри 
су ура ди ли дез ин фек ци ју свих јав них 
повр ши на у шид ској општи ни.

– Црве ни крст при пре ма 350 обро
ка днев но, а снаб де ва ње је редов но. 
Волон те ри су има ли пре ко 400 успе
шних акци ја, што се тиче доста вља ња 
леко ва и дру гих потреп шти на. Захва

љу јем свим гра ђа ни ма, посеб но нај
ста ри ји ма, који су кори сте ћи могућ ност 
пози ва ња бро ја 712–122, реша ва ли 
сво је про бле ме пре ко наших волон те
ра – казао је Зоран Семе но вић.

Пре ма наред би Мини стар ства здра
вља, лабо ра то ри ја у Дому здра вља 
неће ради ти све вре ме, док ће све 
оста ле слу жбе ради ти у пуном капа
ци те ту – Дом здра вља ради 24 часа. 
Пољо при вред ни ци ма ће бити омо гу
ћен рад и током поли циј ског часа, али 
је потреб но да се при ја ве на сајт Мини
стар ства пољо при вре де и наве ду раз
лог због којег ће бити на њиви.

– Општи на Шид је уз подр шку Покра

јин ске вла де, а пре ко Покра јин ског 
секре та ри ја та за рав но мер ни и реги
о нал ни раз вој обез бе ди ла вред но сне 
паке те који се састо је од пре храм бе
них про из во да, хеми је и сред ста ва за 
хиги је ну. Укуп но 3.475 пен зи о не ра у 
шид ској општи ни ће доби ти паке те на 
кућ ну адре су. Поде ла паке та поче ће 
за неде љу дана – саоп штио је Семе
но вић.

И овог пута коман дант Шта ба за ван
ред не ситу а ци је Општи не Шид Зоран 
Семе но вић је позвао гра ђа не да се за 
додат не инфор ма ци је и помоћ обра те 
на број теле фо на 712–122.

Д. Попов

Зоран Семе но вић на кон фе рен ци ји за нови на ре

Рачун за донације
Штаб за ван ред не ситу а ци је општи не Шид је 

на сед ни ци одр жа ној 25. мар та 2020. годи не, а 
има ју ћи у виду вели ки број пози ва и пред ло га за 
доста вља ње хума ни тар не помо ћи и упу ћи ва ња 
раз ли чи ти дона ци ја за бор бу про тив COVID-19, 
донео Закљу чак да се отво ри намен ски динар-
ски под ра чун, који ће бити акти ван за вре ме тра-
ја ња ван ред ног ста ња про гла ше ног услед 
eпидемије коро на ви ру са, на који ће физич ка и 
прав на лица моћи да упла ћу ју сред ства дона ци-
је за помоћ Општи ни Шид у бор би про тив наве-
де ног виру са и откла ња ња после ди ца про у зро-
ко ва них ново на ста лом ситу а ци јом, за нај у гро же-
ни је кате го ри је лица за које ће помоћ бити у 
виду паке та, хра не, леко ва и заштит них сред ста-
ва.

Сви који желе да упу те дона ци ју или хума ни-
тар ну помоћ могу то да учи не на намен ски 
динар ски под ра чун кон со ли до ва ног рачу на тре-
зо ра број:

840–5057741–33 – ОУ ШИД – СРЕД СТВА ДОНА-
ЦИ ЈЕ ЗА ОТКЛА ЊА ЊЕ СТА ЊА ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ 
ИЗА ЗВА НЕ КОРО НА ВИ РУ СОМ.

Поди за ње пен зи ја
Штаб за ван ред не ситу а

ци је општи не Шид је на сед
ни ци одр жа ној 25. мар та 
донео закљу чак да ће се, у 
скла ду са Одлу ком Вла де 
Репу бли ке Срби је, испла та 
пен зи ја за гра ђа не врши ти 
уз посеб на овла шће ња.

Гра ђа ни који прет ход но 
нису овла сти ли нико га за 
поди за ње пен зи ја, могу то 
ура ди ти посеб ним овла шће
њем за лице које ће у њихо
во име и за њихов рачун, уз 
посе до ва ње сво је и њихо ве 
лич не кар те, поди ћи уна
пред дефи ни сан износ пен
зи је.

Изда ва ње овла шће ња 
мора се оба ви ти бес кон
такт но пошту ју ћи дис тан цу 
од два метра, а након доста
ве пен зи је дез ин фи ко ва ти 
руке. 

При мер  овла шће ња је 
изда ла Народ на бан ка 

Срби је, али се може саста
ви ти и у сло бод ној фор ми, 
уз оба ве зно  наво ђе ње  лич
них пода та ка пен зи о не ра и 
лица која се овла шћу је, број 
теку ћег рачу на, назив бан ке 
и износ који се испла ћу је 
(бро јем и сло ви ма). Овла
шће ње мора бити пот пи са
но како  би било при хва ће
но.

Сви пен зи о не ри, који не 
овла сте дру го лице за поди
за ње пен зи је, тре ба да 
позо ву кон такт теле фон 
бан ке у којој има ју отво рен 
теку ћи рачун и да наве ду 
адре су и износ који желе да 
им се доста ви, а Пошта 
Срби је ће им по хит ној про
це ду ри уру чи ти пен зи је.

Сви пен зи о не ри који посе
ду ју плат не кар ти це, могу их 
пре да ти осо би од пове ре ња 
како би поди гла пен зи је за 
потре бе кори сни ка.
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ПРО ИЗ ВОД ЊА ЗАШТИ ТИ НИХ МАСКИ

Са маском смо сигур ни ји

У жељи да помог не ста нов ни штву 
општи не Шид у бор би про тив 
опа сног коро на ви ру са, тек

стил ни погон „Ван текс“ је у сарад њи 
са Срп ском пра во слав ном црквом, 
епар хи јом Срем ском, кре нуо у про из
вод њу овог, данас нео п ход ног арти

кла. У пого ну се ради у две сме не јер 
је потра жња за заштит ним маска ма 
вели ка. У паро хи ја ма шид ског наме
сни штва су поде ље не заштит не 
маске, а циљ је да што већи број ста
нов ни ка дође до маски.

Анђел ка Вујић, вла сни ца тек стил ног 

пого на „Ван текс“, каже да је доне та 
одлу ка да се пре ки не редов на про
из вод ња и да се поч не са изра дом 
заштит них маски. Циљ одлу ке јесте 
помоћ гра ђа ни ма – маске се деле, те 
је ово сво је вр сна дона ци ја.

Д. Попов

Анђел ка Вујић

Рад ни це пого на „Ван текс“

ШТА Б ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Дез ин фек ци ја јав них повр ши на
У субо ту, 28. мар та, коман

дант Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је Зоран Семе но
вић се обра тио гра ђа ни ма 
општи не Шид, путем видео
кли па који је поста вљен на 
зва нич ној стра ни ци општи
не.

– Нај ва жни ја инфор ма ци
ја за гра ђа не општи не Шид 
јесте да до сада у нашој 
сре ди ни није забе ле жен 
није дан слу чај обо ље ња 
иза зва ног инфек ци јом коро
на ви ру са. Наста ви ће мо да 
се бори мо про тив ове зле 
и опа ке боле сти, тако што 
ћемо данас од 17 часо ва да 
ура ди мо ком плет ну дез ин
фек ци ју гра ђе вин ског рејо
на насе ље ног места Шид, 
Гиба рац, Бачин ци и Куку јев
ци, а у току сутра шњег дана 
свих оста лих насе ље них 
места у општи ни. Тај посао 
ћемо ура ди ти уз помоћ ЗЗ 
„Гра ни чар“, меха ни за ци је 
из Моро ви ћа и наших воћа

ра. Напра ви ће мо маглу од 
дез ин фек ци о них сред ста
ва, тако да ћемо све јав не 
повр ши не, путе ве, пешач ке 
ста зе да дез ин фи ку је мо на 
начин како је то пред ви ђе но 
– саоп штио је Семе но вић.

Посеб ну захвал ност 
Зоран Семе но вић је упу
тио пен зи о не ри ма који се 
при др жа ва ју мера Вла де 
Репу бли ке Срби је. Додао је 
и пода так да није забе ле
жен није дан пре кр шај који 

се одно си на крше ње јав ног 
реда и мира у вре ме поли
циј ског часа у прет ход ној 
ноћи. Обра ћа ње је завр шио 
пози вом да гра ђа ни и даље 
оста ну код сво јих кућа.

Д. Попов

Дезинфекција у Кукујевцима
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10.000 маски за Румљане
Штаб за ван ред не ситу

а ци је рум ске општи не 
редов но се саста је 

како би ана ли зи рао реа ли за
ци ју дого во ре ног, али и пра
тио ситу а ци ју у циљу бла го
вре ме ног реа го ва ња. Ова 7. 
сед ни ца Шта ба, одр жа на 25. 
мар та, била је карак те ри стич
на по томе што је одр жа на 
после зва нич не потвр де да је 
у рум ској општи ни забе ле жен 
први слу чај коро на ви ру са. 
Пре ма зва нич ним инфор ма
ци ја ма Покра јин ског секре
та ри ја та за здрав ство које 
су обе ло да ње не прет ход ног 
дана, у Сре му, који је нај ду
же одо ле вао забе ле же на су 
прва три слу ча ја – по један 
зара же ни у Руми, Срем ској 
Митро ви ци и Ста рој Пазо ви.

Сва три паци јен та су 
поврат ни ци из ино стран ства 
и сва три су са бла гим обли
ком зара зе.

– Нај бит ни је је да су били 
дисци пли но ва ни и у кућ ној 
су изо ла ци ји од првог дана. 
По свим инфор ма ци ја ма које 
ми има мо, паци јент ки ња која 
има коро на ви рус, од првог 
дана поврат ка из ино стран
ства била је дисци пли но ва
на и има ла је кон такт само 
са сво јим сином. Здрав стве

ни рад ни ци су тести ра ли не 
само њега, већ и осо бе са 
који ма је он био у кон так ту, и 
сви нала зи су нега тив ни. Она 
има бла жу кли нич ку сли ку, на 
пра гу је оздра вље ња, но, све 
инфор ма ци је о томе пре пу
шта мо здрав стве ној стру ци 
– рекао је Сла ђан Ман чић, 
коман дант Шта ба за ван ред
не ситу а ци је.

На сед ни ци Шта ба одр
жа ној 25. мар та доне те су 
две одлу ке: резер ви са но је 
10.000 заштит них маски које 
ће се купи ти и поде ли ти гра
ђа ни ма, уста но ва ма и сви ма 
који ма буду потреб не, а то 

би тре ба ло да се ура ди до 
кра ја неде ље. За купо ви ну 
ових маски опре де ли ће се 
1,2 мили о на дина ра из теку ће 
буџет ске резер ве.

Дру га одлу ка се тиче пре
по ру ке Покра јин ске и Репу
блич ке вла де /одр жа не 24. 
мар та/ о помо ћи нај у гро же ни
јим сугра ђа ни ма, пен зи о не
ри ма, при ма о ци ма соци јал
не помо ћи, пољо при вред ним 
пен зи о не ри ма, зна чи, сви ма 
они ма који има ју при ма ња 
мања од 30 000 дина ра.

– Таквих људи у рум ској 
општи ни има око 5.700. Ми 
смо спрем ни да помог не мо 

тим људи ма у виду одре ђе них 
паке та, да ли пре храм бе них, 
да ли паке та за лич ну хиги је
ну и дез ин фек ци ју. Сва ко од 
њих ће доби ти такав пакет на 
кућ ну адре су, а њего ва вред
ност је око 2.500 дина ра. То је 
само један вид соли дар но сти 
и помо ћи нашим гра ђа ни ма 
који има ју нижа при ма ња и 
сада су у изо ла ци ји – исти че 
Ман чић.

Он дода је да су гра ђа ни, 
када су чули за ове паке те, 
више зва ли Колцен тар због 
тога, него због пита ња у вези 
са коро на ви ру сом. Наи ме, у 
про те кла 24 сата је било 160 
пози ва, а 140 се одно си ло на 
поме ну те паке те. Еви ден ци ја 
тих лица је доби је на од Фон
да за пен зи о но оси гу ра ње са 
адре са ма, а волон те ри ће 
им паке те доне ти на те адре
се. Поред тога, волон те ри су 
поде ли ли око 300 паке та хра
не, хеми је, дез ин фек ци о них 
сред ста ва...

Тако je ком па ни ја „Wai Wai“ 
дони ра ла 5.800 паке та помо
ћи нај у гро же ни јим, а у њима 
се нала зе њихо ви про из во
ди – нудле. „Соле комерц“ из 
Добри на ца је пону дио одре
ђе ну коли чи ну бра шна, као и 
„ДПС клас гру па“ из Шап ца, 

ШТАБ ЗА ВАНРЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

За сада, пија це раде
На сед ни ци Шта ба за 

ван ред не ситу а ци је 
рум ске општи не, која 

је одр жа на 30. мар та, је 
суми ра но је све што је ура
ђе но у про те кла два дана. 

Закљу че но је да се све 
рани је доне те мере спро во
де на тере ну она ко како је и 
пла ни ра но, а пре све га се то 
одно си на дез ин фек ци ју 
свих јав них повр ши на и сао
бра ћај ни ца на тери то ри ји 
целе рум ске општи не, те 
јав них пред у зе ћа у уста но
ва.

Дирек тор Цен тра за соци
јал ни рад Воји слав Мио ко
вић је рекао да је до почет ка 
одр жав ња ове сед ни це 
Шта ба поде ље но пре ко 
3.100 паке та, одно сно паке
те је доби ла поло ви на оних 
који су на спи ску.

 – Мора мо  рећи  да посто
ји мно го већи број људи, 
тач ни је 7.435, како је рекао 
начел ник Општин ске упра ве 
Душан Љуби шић, с обзи ром 

на то да посто је људи на 
адре са ма са више чла но ва  
дома ћин ства, да ли при ма ју 
мање пен зи је или су при ма
о ци соци јал не помо ћи, а 
посто је и људи који се не 
нала зе ни на јед ној еви ден
ци ји,  или се нала зе на 

Бироу и чека ју пен зи ју. Неки 
због сво је немар но сти  или 
боле сти, тако ђе, нису ниг де 
наве де ни. Зато смо доне ли 
одлу ку да сва ко ко се обра
ти за помоћ доби је пакет уз 
уред ну еви ден ци ју, лич ну 
кар ту, пот пис о пре у зи ма њу. 

Веру је мо да ћемо све људе 
испо што ва ти. Доне ли смо 
одлу ку да из буџе та купи мо 
одре ђе не намир ни це и да 
буде мо спрем ни у наред не 
две неде ље за које кажу да 
се оче ку је врху нац епи де
ми је – иса та као је Сла ђан 
Ман чић, коман дант Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је.

Пре ма послед њим инфор
ма ци ја ма од 30. мар та у 
Сре му је 13 зара же них, а у 
Руми и даље само један 
слу чај. Сла ђан Ман чић 
исти че да се ради о изу зет
но дисци пли но ва ној жени 
која се нала зи у кућ ној изо
ла ци ји у свом ста ну. 

– Она је нас кон так ти ра ла 
теле фо ном, никаквних 
доди ра ни са ким није има
ла од како се вра ти ла из 
ино стран ства. Њена поро
ди ца јој хра ну оста вља 
испред вра та, а сме ће паку
је и оста вља на тера си. Кон
так ти ра ла нас је и тра жи ла 
да се поса ве ту је мо се епи

Сла ђан Ман чић

ЈП „гАС-РУМА“

Оба ве ште ње
Из ЈП „Гас  Рума“ оба ве

шта ва ју гра ђа не да то пред у
зе ће неће очи та ва ти потро
шњу при род ног гаса код 
физич ких лица за март, него 
ће потро ша чи бити заду же ни 
на осно ву про сеч не потро
шње при род ног гаса у фебру
а ру ове годи не, или на осно ву 
при ја вље ног ста ња. Моле се 
потро ша чи да, ако су у могућ

но сти, сами очи та ју бро ји ло и 
ста ње при ја ве на теле фон ске 
бро је ве 473450 или 0800
003007 у пери од о 7 до 15 
сати или на сај ту овог пред у
зе ћа. По пре стан ку ван ред ног 
ста ња и  при ли ком првог сле
де ћег обра чу на оба ви ће се 
очи та ва ње и корек ци је ста ња 
код потро ша ча  саоп ште но је 
из ЈП „Гас – Рума“.
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ФОТО ВЕСТ

Дез ин фек ци ја
у гра ду и сели ма

Рум ска општи на је међу први ма запо че ла 
сва ко днев ну дез ин фек ци ју јав них повр ши на 
у гра ду и сели ма, а прво су дез ин фи ко ва ни 
Град ски трг, тро то а ри и коло во зи у већим ули
ца ма.

Тако је 29. мар та, поред редов не дез ин фек
ци је гра да, извр ше на и дез ин фек ци ја у пет 
села: Добрин ци ма, Кра љев ци ма, Путин ци ма, 

Доњим Петров ци ма и Вог њу.
Као и сва ког дана, до 17 часо ва су дез ин

фи ко ва ни тро то а ри и коло во зи, а после почет
ка поли циј ског часа прска ли це на ками о ну ЈП 
„Водо вод“ су окре ну те наго ре. Наи ме, наме ра 
локал не само у пра ве је да на овај начин, рас
тво ром на бази хло ра, поку ша про чи сти ти и 
сам ваздух. С. Џ.

Дез ин фек ци ја у Кра љев ци ма

ПЛА ТИ ЧЕ ВО

Поред општин ских и паке ти
помо ћи сло ве нач ке фир ме
Акци ја поде ле паке

та наста вље на је 30. 
мар та и у Пла ти че ву, а 

мешта ни овог села, који испу
ња ва ју усло ве, доби ли не 
само паке те помо ћи локал не 
само у пра ве, већ и паке те сло
ве нач ке фир ма „Cablex“ која 
сво је пого не има у овом селу.

Пред сед ник Сла ђан Ман
чић је иста као да се данас, 
поред у гра ду, деле и паке ти 
у Вог њу, реч је о 150 паке та и 
300 у Пла ти че ву.

  Захва љу јем се госпо ди ну 
Гора ну Мика но ви ћу, дирек
то ру ком па ни је „Cаblex“, која 
послу је дуги низ годи на у Пла
ти че ву и упо шља ва вели ки 
број наших сугра ђан ки из тог, 
али и окол них села. Ком па
ни ја „Cablex“ се пока за ла као 
дру штве но одго вор на ком па
ни ја, иска за ла је вели ку соли
дар ност, и они су тра жи ли да 
се укљу че у ову акци ју. Обез
бе ди ли  су ско ро 300 паке та 
пре храм бе них про из во да у 
скла ду са сво јим могућ но сти
ма упра во за мешта не Пла ти
че ва. Ми им захва љу је мо на 
томе – рекао је Сла ђан Ман
чић, пред сед ник Општи не. 

Он је додао да је ова ком па
ни ја изгра ди ла нову фабри ку, 
два пута већу од посто је ће и 
да су упо сли ли још 100 рад
ни ка, углав ном жена.

Горан Мика но вић, дирек тор 
ком па ни је „Cablex“ je под се
тио да ова ком па ни ја послу је 
у Пла ти че ву пуних десет годи
на и да су и рани је уче ство ва
ли у слич ним акци ја ма, а тако 
ће бити и убу ду ће. 

 Увек ћемо суде ло ва ти, јер 
то је нека уза јам на сигур ност 
изме ђу нас и локал не сре ди
не. Морам похва ли ти општин
ску власт и  пред сед ни ка 

Општи не на доброј кому ни
ка ци ји, јер без инфор ма ци ја у 
ово кон фу зно вре ме не бисмо 
могли да се орга ни зу је мо и 
пла ни ра мо про из вод њу – 
ука зао је дирек тор „Cable xa“ 
Горан Мика но вић.

С. Џаку ла

горан Мика но вић

Поде ла паке та у Пла ти че ву

Млин „Попо вић“ и ком па ни ја 
Миће Бата ла која има млин у 
Батај ни ци.

Када је реч о функ ци о ни
са њу при вре де у усло ви ма 
ван ред ног ста ња, Сла ђан 
Ман чић каже да сви вели ки 
систе ми раде, али уз одре ђе
не поте шко ће.

– Сви су се орга ни зо ва
ли она ко како им је ситу а
ци ја нала га ла и про из вод ни 
про це си се оба вља ју. Што 
се тиче мањих пред у зе ћа, 
вла сни ци су доне ли одлу ку 
шта је нај бо ље за њих. Неки 
су затво ри ли пого не, неки 
раде скра ће но, неки са пола 
капа ци те та. Нај ве ћу ште ту 
трпе они које смо Вла да и 
ми на лока лу, сво јим одлу ка
ма затво ри ли, а то су кафи
ћи, ресто ра ни... Мој апел је 
да поку ша ју да задр же сво је 
рад ни ке. Ми се тру ди мо да 
ово ста ње тра је што кра ће, 
али ћемо гле да ти на сва
ки начин да им помог не мо. 
Неки ма већ јесмо. Реч је о 
људи ма који оба вља ју делат
ност у општин ским лока ли ма. 
Њих смо осло бо ди ли пла ћа
ња заку па за март и април. 
Нажа лост, ситу а ци ја је таква 
да сва ко мора да поне се део 
тере та на сво јим леђи ма и да 
пре тр пи неку ште ту. Ми ћемо 
се тру ди ти да та ште та буде 
што мања – рекао је Сла ђан 
Ман чић. С. Џаку ла

де ми о ло зи ма на који начин 
да се ово сме ће без бед но 
укло ни мо из ста на и како да 
га депо ну је мо. Са ова квим 
одго вор ним пона ша њем 
сва ка ко је зашти ти ла мно ге 
из њеног нај бли жег окру же
ња – кон ста то вао је Ман чић. 

Има ју ћи у виду пре по ру ке 
да се затво ре и зеле не пија
це, Сла ђан Ман чић је иста
као да су се нај ви ше бави ли 
упра во овом темом. 

 С обзи рим на то да на 
отво ре ном делу пија це има
мо седам про дај них места 
днев но, нема вели ких гужви. 
Субо та је нај у дар ни ји дан. 
Што се тиче тржни це има мо 
отво ре них седам засеб них 
рад њи које раде у тржни ци 
као и све дру ге про дав ни це 
или мар ке ти. Став је да они 
наста ве са радом, уз пове
ћа не мере кон тро ле, а за 
субо ту смо  доне ли одлу ку 
да више од 10 људи у те 
објек те у тржни ци неће 
моћи да уђу. Волон те ри ће, 
као што то раде неде љом 
када је дан купо ви не за пен
зи о не ре, да воде рачу на да 
се ова одлу ка пошту је – 
изја вио је Сла ђан Ман чић.

С. Џаку ла



20 1. APRIL 2020.  M NOVINE ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Дезинфекција улица
и јавних простора
Јак мирис хло ра осе ти ће 

гра ђа ни ових дана на 
ули ца ма свих насе ље

них места ста ро па зо вач ке 
општи не. Посеб не еки пе 
Јав ног кому нал ног пред у зе
ћа „Водо вод и кана ли за ци ја“ 
цистер ном врше дез ин фек
ци ју нај ва жни јих ули ца под 
буд ним оком струч ња ка. 
Сред ство којим се прска није 
опа сно за људе и живо ти ње.

– Под ра зу ме ва дез ин фек
ци ју раз бла же ним натри јум 
хипо хло ри том. То је, ина че, 
сред ство које се кори сти за 
дез ин фек ци ју воде на нивоу 
целе држа ве – иста као је 
Сте фан Лазић, мастер хеми
чар и лице заду же но за кон
тро лу воде.

– Ква ли тет воде у свим 
мести ма ста ро па зо вач ке 
општи не се и у усло ви ма 
ван ред ног ста ња уред но 
кон тро ли ше. Завод за јав но 
здра вље из Срем ске Митро
ви це по непро ме ње ном пла
ну узор ку је и про ве ра ва ква

ли тет воде – дода је Лазић.
– Све дежур не слу жбе 

Јав ног кому нал ног пред у зе
ћа „Водо вод и кана ли за ци ја“ 
у Ста рој Пазо ви током ван
ред ног ста ња су у при прав
но сти – исти че Мара Гво зде
нац, пиар Јав ног кому нал

ног пред у зе ћа „Водо вод и 
кана ли за ци ја“ Ста ра Пазо ва.

Поред цистер ни, у дез ин
фенк ци ји се кори сте и мотор
ни рас пр ски ва чи са који ма 
се посеб но тре ти ра ју јав на 
места где се људи задр жа
ва ју испред одре ђе них 

инсти ту ци ја, пошти или 
бана ка. Тако ђе, иста еки па 
спро во ди дез ин фек ци ју 
обич ним рас пр ски ва чи ма и 
уну тар холо ва и чека о ни ца 
јав них уста но ва са вели ком 
фре квен ци јом гра ђа на.

Д. г. 

Пре симп то ма
оти шао у
само и зо ла ци ју

Реги стро ван је и први слу чај 
коро на ви ру са на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва. Због 
ста ва меди цин ске стру ке око 
пошто ва ња при ват но сти зара
же них, неће се обја вљи ва ти 
иден ти тет те осо бе. РТВ Ста ра 
Пазо ва незва нич но сазна је да 
је та осо ба допу то ва ла из ино
стран ства, поне ла се врло 
одго вор но, ста ви ла у стро ги 
режим само и зо ла ци је и да није 
нико га зара зи ла. Кли нич ка 
сли ка је врло бла га, оздра вље
ње се оче ку је рела тив но 
брзо. Као и до сада, Дом здра
вља Ста ра Пазо ва и Штаб за 
ван ред не ситу а ци је општи не 
Ста ра Пазо ва апе лу је на све 
гра ђа не да се при др жа ва ју 
доне тих мера пре до стро жно
сти, и да у слу ча ју било каквих 
симп то ма у вези са акту ел ним 
виру сом, тре ба пока за ти мак
си мал ну одго вор ност, по при
ме ру како је то учи нио гра ђа
нин о коме је реч, коме су сви 
поже ле ли брзо оздра вље ње.

Вели ки пожар у инду стриј ској
зони у Крње шев ци ма

На сто ва ри шту ком па ни је „Europаlete“ у 
инду стриј ској зони у Крње шев ци ма, поред 
аутопута Бео град – Загреб, у петак, 27. 
мар та  је око 14.40 избио пожар у коме је 
изго ре ло неко ли ко хиља да дрве них пале
та. Интер вен ци јом ватро га са ца, пожар је 
лока ли зо ван вео ма брзо, али је само гаше

ње ватре тра ја ло више сати. Поред два 
ватро га сна вози ла из Ста ре Пазо ве, интер
ве ни са ли су и ватро га сци из Пећи на ца, 
Руме и Срем ске Митро ви це. Иако је пожар 
био вели ких раз ме ра за сада нема повре
ђе них. Обим мате ри јал не ште те и узрок 
пожа ра утвр ди ће даља истра га.  З. К.
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Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“

Све боља
дисци пли на

Око 500 људи у ста ро па зо вач кој 
општи ни је под мера ма само и зо ла ци
је. То су углав ном осо бе које су у про
те клом пери о ду дошле из ино стран
ства. Поли ци ја редов но кон тро лише 
при др жа ва ња мера само и зо ла ци је, а у 
послед ње вре ме при ме ће на је већа 
одго вор ност и дисци пли на у при др жа
ва њу наве де них мера. У Шта бу за ван
ред не ситу а ци је општи не Ста ра Пазо
ва исти чу да у про се ку буде 200 пози
ва днев но на број теле фо на 311–999. 
Јавља ју се гра ђа ни са раз ли чи тим 
пита њи ма и недо у ми ца ма у вези са 
ван ред ним ста њем, а ста ро па зо вач ки 
волон те ри интер ве ни шу четр де так 
пута днев но. Д. г.

Пре воз за
здрав стве не рад ни ке

За све здрав стве не рад ни ке са тери
то ри је општи не Ста ра Пазо ва који су 
запо сле ни у Бео гра ду, орга ни зо ван је 
пре воз из Нове Пазо ве сва ког дана у 
вре мен ском интер ва лу од 5.30 до 8 
часо ва на сва ких пет на ест мину та, док 
је повра так из Бео гра да за Нову Пазо
ву могућ у интер ва лу од 17.30 до 20 
часо ва, тако ђе, на сва ких 15 мину та. У 
пита њу је лини ја 20 Град ског сао бра
ћај ног пред у зе ћа.  Д. г.

Зво на у знак
подр шке гра ђа ни ма

Сви хра мо ви Срп ске пра во слав не 
цркве на тери то ри ји ста ро па зо вач ке 
општи не сва ког дана током тра ја ња 

ван ред ног ста ња зво ни ма тач но у под
не огла си ће сво ју подр шку гра ђа ни ма 
у бор би про тив коро но ви ру са, као и 
они ма који се боре за нечи је живо те. 
Под се ти мо, пра во слав ни хра мо ви на 
тери то ри ји општи не отво ре ни су сва
ког дана од 8 до 18 часо ва, а гра ђа ни 
ста ри ји од 65 годи на који желе да се 
при че сте тре ба да кон так ти ра ју сво је 
све ште ни ке. Д. г.

Полагање венаца
Пред став ни ци Општин ског одбо ра 

СУБ НОРа у Ста рој Пазо ви и при пад
ни ци Вој ске Срби је поло жи ли су вен це 
на спо менобе леж је у цен тру Ста ре 
Пазо ве испред Тех нич ке шко ле, у знак 
сећа ња на поче так НАТО агре си је. 
Међу шесто ри цом Ста ро па зов ча на 
који су дали сво је живо те бра не ћи 
отаџ би ну је и два де се то го ди шњи Бра

ни мир Крња јић, поред тро ји це два де
се тјед но го ди шња ка Душа на Иван че
ви ћа, Зден ка Бзов ског и Крсте Муми
но ви ћа, а током НАТО агре си је поги ну
ли су и 38годи шњи Вла ди мир Ковач и 
40годи шњи Дра ган Репи ја. Тре ба 
напо ме ну ти и то да је од недав но 
неко ли ко ули ца доби ло нази ве по 
поме ну тим хра брим људи ма, док је 
Трг у Ста рој Пазо ви добио име по 
Душа ну Иван че ви ћу. 

 Д. г.

Наста ва на даљи ну
и за мањи не

Наста ва пред ме та Матер њи језик на 
мађар ском, сло вач ком, румун ском, 
русин ском и хрват ском јези ку, за ђаке 
основ них шко ла, поче ла је на дру гом 
про гра му РТВа. Часо ви ће тра ја ти по 
три де сет мину та, а еми то ва ће се рад
ним дани ма од 7.45 до 17.45. На 
покра јин ском сер ви су уче ни ци ће моћи 
да пра те часо ве матер њег јези ка и 
књи жев но сти, док ће оста ли пред ме ти 
на сло вач ком јези ку бити рад ним 
дани ма еми то ва ни на про гра му РТВ 
Ста ра Пазо ва и ТВ Петро вец, а биће 
редов но поста вља ни и на Јутјуб канал 
РТВ Ста ра Пазо ва. Часо ви почи њу у 
12.30 , а завр ша ва ју се у 15.30. 

Д. г.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Полагање венаца
Пово дом 21. годи шњи це НАТО бом бар

до ва ња, 24. мар та заме ни ца гра до на чел
ни ка Све тла на Мило ва но вић и пред сед
ник Скуп шти не гра да Томи слав Јан ко вић 
све ча но су поло жи ли вен це на спо мен
обе леж је жртва ма бом бар до ва ња у 
Маса ри ко вој ули ци. Коме мо ра тив ни скуп 
је ове годи не одр жан у скла ду са мера ма 
ван ред ног ста ња због виру са коро на. 
Томи слав Јан ко вић је том при ли ком да 
рекао да се жртве НАТО бом бар до ва ња 
не сме ју забо ра ви ти, да се такви дога ђа ји 
више не сме ју поно ви ти, али и под се тио 
да нико досад није одго ва рао због тога. У 
току НАТО агре си је четво ри ца Митров ча
на су изгу би ли живо те као при пад ни ци 
Вој ске Срби је: Милен ко Б. Божић, рођен 
1979. годи не, Мило је Б. Јако вље вић, 
рођен 1955. годи не, Жељ ко Ј. Вар га, 
рођен 1966. годи не, Зоран Б. Весе лић, 
рођен 1972. годи не. Љиља на Вели ки, 
рође на 1960. годи не, била је цивил на 
жртва рата. Поги ну ла је у дво ри шту сво је 
куће при ли ком бом бар до ва ња касар не 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки”.
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Ста ри ји од 65 годи на
поно во били у купо ви ни

И ове неде ље, у пери о ду од четири до 
седам часо ва ују тро, нај ста ри ји 
сугра ђа ни, они пре ко 65 годи на, 

могли су да напу сте сво је ста но ве и оба ве 
потреб ну купо ви ну. Ово је дру ги пут да им 
се омо гу ћи ла ова ква купо ви на, а сада је у 
Срби ји било отво ре но пре ко 3.000 про дав
ни ца. Румља ни су иско ри сти ли ову могућ
ност, а пред сва ком про дав ни цом је био 
одре ђен број волон те ра који је нај ста ри јим 
сугра ђа ни ма делио маске. Како сазна је мо, 
маске су касни је деље не и оста лим Румља
ни ма.

Међу они ма који су иза шли из ста на да 
би оба ви ли купо ви ну је и Дра го љуб Ђури
чин.

– Био сам и про шли пут у купо ви ни. Лепо 
је све снаб де ве но, има ју све га, чак и сувог 
ква сца. Волон те ри су љуба зни, доби ли смо 
маске. Тре ба ло ми је све га по мало. Имам 
и сина и сна ју са мном, они ме снаб де ва ју 
пре ко неде ље, али су оти шли на посао обо
је. Нави као сам се већ, има мо вели ку тера
су, па мало иза ђе мо, када је лепо вре ме – 
каже наш сугра ђа нин Дра го љуб Ђури чин.

Овог пута, испред „Мак си је вог“ мар ке та у 
цен тру гра да је био и Сла ђан Ман чић, 
коман дант Шта ба за ван ред не ситу а ци је, 
како би и сам, на лицу места про ве рио како 
се реа ли зу ју мере пре до стро жно сти.

– Нема вели ких гужви, а волон те ри су се 
дого во ри ли са рад ни ци ма у мар ке ти ма да у 
објек те ула зи до десет људи, како се не би 
пра ви ла бес по треб на гужва и бли ски кон
такт. У неким мар ке ти ма има мало мање 

купа ца, у неким мало више, али бих рекао 
да је то слич но као и про шле неде ље – 
рекао је Ман чић. Он је додао да су и у свим 
сели ма отво ре не про дав ни це, а да су и 
дру ге, мање про дав ни це, тако ђе, могле 
отво ри ти сво ја вра та за ста ри је од 65 годи
на. 

Сла ђан Ман чић је иста као и да се кон ти
ну и ра но реа ли зу је акци ја поде ле паке та 
помо ћи и да је, закључ но са 29. мар том 
поде ље но око 2.500, од око 5.700 паке та 
помо ћи. Паке ти су, до сада, поде ље ни и у 
Павлов ци ма, Малим Радин ци ма, Путин ци
ма и Вито јев ци ма.

Ово је била при ли ка и да Сла ђан Ман чић 

каже каква је тре нут на ситу а ци ја у рум ској 
општи ни, када је реч о коро на ви ру су, буду
ћи да се она мења, не из дана у дан, него 
из сата у сат.

– Ситу а ци ја је ста бил на, има мо јед ну 
зара же ну жену која је у доста добром 
здрав стве ном ста њу, са бла жим обли ком 
виру са и нала зи се у изо ла ци ји. Има мо 
људе који су пре вен тив но у само и зо ла ци ји, 
пошту је мо одлу ке Вла де Срби је и Мини
стар ства здра вља – рекао је Ман чић и 
додао да, бар за сада, рум ска Зеле на пија
ца још увек ради.

Када је реч о крше њу забра не кре та ња, 
било га је, али све мање, како вре ме про ти
че. 

– У вре ме од 17 па до 5 часо ва ују тру 99 
про це на та наших људи је у сво јим кућа ма. 
Само нас дисци пли на, како кажу струч ња
ци, може изву ћи из овог. Нека ста ри ји људи 
позо ву Колцен тар 478–314, 471–699, 
волон те ри ће одмах доћи до њих и ура ди ти 
шта је потреб но. По изве шта ји ма које доби
јам, ти мла ди људи доста добро раде, 
апсо лут но су при вр же ни послу. Међу први
ма смо поче ли дез ин фек ци ју гра да, јав них 
повр ши на, међу први ма смо затво ри ли 
одре ђе не објек те, уки ну ли јав на оку пља ња, 
поче ли да доста вља мо хра ну и паке те 
помо ћи, поде ли ли дез ин фек ци о на сред
ства и има мо их још увек на више пунк то ва 
– исти че Ман чић и дода је да је апсо лут но 
непо треб но да сада, због неди сци пли не, 
напра ви мо поте зе који ће нас ску по кошта
ти. С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић

Дру га купо ви на ста ри јих Румља на


