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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ КОМАН ДАН ТА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ 
ЗОРА НА СЕМЕ НО ВИ ЋА

Дисци пли на, одго вор ност, 
хума ност
У сали Скуп шти не општи не Шид, 

у сре ду, 1. апри ла Зоран Семе
но вић, коман дант Шта ба за ван

ред не ситу а ци је општи не Шид, одр жао 
је кон фе рен ци ју за меди је. На почет ку 
свог обра ћа ња захва лио је нај ста ри
ји ма који се при др жа ва ју мера које је 
Вла да Срби је пред ло жи ла, а које се 
одно се на изо ла ци ју. Пре ма њего вим 
речи ма, гра ђа ни шид ске општи не су 
нај ди сци пли но ва ни ји у целој држа
ви. Напи са но је само пет пре кр шај них 
при ја ва за све ово вре ме. Ово обра
ћа ње Семе но вић је иско ри стио и да 
захва ли ЗЗ „Гра ни чар“, шум ској меха
ни за ци ји из Моро ви ћа, ком па ни ји „Вик
то ри ја оил“, ЗЗ „Пољо коп“, ком па ни ји 
„Мери ди аншпед“, а посеб но кро јач кој 
рад њи „Чеман“ која је Општи ни Шид 
покло ни ла хиља де маски и сто ти не 
визи ра, а које су поде ље не нај у гро же
ни јим кате го ри ја ма, као што су здрав
стве ни рад ни ци, поли ци ја и гра ђа ни.

– Прет ход них дана ура ђе на је дез
ин фек ци ја свих јав них повр ши на на 
тери то ри ји општи не Шид у укуп ној 
повр ши ни од 300 хек та ра, а дез ин фек
ци о на сред ства су већ 14 дана доступ
на гра ђа ни ма на одре ђе ним пунк то ви
ма. ЈП „Водо вод“, про из во ди ждра ло ву 
воду коју дару је мо нашим кли нич ким 
цен три ма који трпе нај ве ћи при ти сак 
током ове бор бе. Похва ле и за наше 
волон те ре, посеб но тимо ви ма за дез
ин фек ци ју. Ура ди ли смо и ком плет ну 
дез ин фек ци ју Вој не уста но ве „Моро
вић“ и кам па у тој уста но ви – рекао је 
Семе но вић.

На првом месту води се рачу на о 
свим гра ђа ни ма општи не Шид на исти 
начин. Посе бан нагла сак је на кри тич
ним тач ка ма где је вели ки број људи у 
изо ла ци ји. Пре све га, то су Куку јев ци, 
Гиба рац и Шид.

– На целој тери то ри ји општи не Шид 
није забе ле жен није дан слу чај зара же
ног или обо ле лог од коро на ви ру са и то 
пре ма зва нич ним пода ци ма Инсти ту
та за јав но здра вље и Мини стар ства 
здра вља. Апе лу јем на све гра ђа не да 

не шире лажне инфор ма ци је, да не 
дово де у пита ње ста бил ност наших 
гра ђа на који су у само и зо ла ци ји, да не 
врше при ти сак на орга не уну тра шњих 
посло ва о мера ма само и зо ла ци је – 
нагла сио је Зоран Семе но вић.

Поред све га тога, пре неко ли ко дана 
про на ђе на је у Моро ви ћу дивља депо
ни ја уги ну лих живо ти ња. Брзом интер
вен ци јом над ле жних инсти ту ци ја, 
утвр ђен је почи ни лац који ће у нај кра
ћем року бити про це су и ран. Посеб на 
подр шка шид ској општи ни сти же од 
мини стра пољо при вре де Бра ни сла ва 
Неди мо ви ћа који је у днев ној кому ни ка
ци ји са шид ским Шта бом за ван ред не 
ситу а ци је. Мини стар ство пољо при вре
де води рачу на о свим пољо при вред
ни ци ма и све инфор ма ци је се могу 
про на ћи на сај ту овог мини стар ства. 
Колцен тар Шта ба за ван ред не ситу
а ци је је при мио 1236 пози ва за мање 
од 15 дана. Јед но од карак те ри стич
них пита ња је било како запо сле ни 
који су у само и зо ла ци ји могу да дођу 

до потвр де о само и зо ла ци ји. Дру го 
пита ње се одно си ло на подр шку пен
зи о не ри ма који има ју при ма ња мања 
од 30.000 дина ра.

– Општи на Шид је доби ла сред
ства од Покра јин ског секре та ри ја та за 
локал ну само у пра ву и међу ре ги о нал
ну сарад њу, а са доба вља чи ма смо 
закљу чи ли уго во ре и уско ро ће поче
ти да се испо ру чу ју паке ти у који ма 
ће бити хра на, сред ства за хиги је ну и 
све оно што је потреб но. Од сле де ће 
неде ље ћемо све пен зи о не ре лич но 
да позо ве мо и да их оба ве сти мо када 
ће поче ти рас по де ла паке та. У шид ској 
општи ни таквих лица има пре ко 3000 – 
саоп штио је Семе но вић. 

Штаб за ван ред не ситу а ци је ће 
захва љу ју ћи дона ци ја ма, пре све га, 
ком па ни је „Вик то ри ја оил“ и при ја тељ
ских општи на Руме и Жабља, пра ви ти 
поклон паке те који ће бити про сле ђе ни 
нај у гро же ни јим ста нов ни ци ма. Тај број 
је за сада око 500.

– Што се тиче мигрант ске попу ла
ци је, њихо во кре та ње је све де но на 
мини мум, они су у при хват ним цен
три ма, под стра жом Вој ске Репу бли
ке Срби је. Кре та ње им је спре че но и 
због њихо ве лич не без бед но сти и због 
могућ но сти да људи који су у при хват
ним цен три ма могу лак ше да се зара
зе. На дана шњи дан има 2050 мигра
на та у при хват ним цен три ма – рекао је 
Зоран Семе но вић.

За све инфор ма ци је гра ђа ни општи
не Шид могу се обра ти ти на број теле
фо на 712–122 и 711–001. Д. Попов

Зоран Семе но вић

Роди те љи осло бо ђе ни
пла ћа ња услу га врти ћа

Штаб за ван ред не ситу а ци је 
општи не Шид на сед ни ци одр жа ној 
01. апри ла 2020. годи не донео је 
пре по ру ку Пред школ ској уста но ви 
„Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља“, да 
роди те ље деце која бора ве у свим 

објек ти ма врти ћа на тери то ри ји 
општи не Шид, осло бо ди оба ве зе 
пла ћа ња услу ге врти ћа за пери од 
од уво ђе ња ван ред ног ста ња у 
Репу бли ци Срби ји до окон ча ња 
истог.
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Са јаким симп то ми ма
одмах у амбу лан ту

По одлу ци Мини стар
ства здра вља од 1. 
апри ла Цен тар за 

респи ра тор не инфек ци је, 
то јест КОВИД амбу лан
та раде од 7.00 до 22.00 
часа. КОВИД амбу лан та је 
наме ње на паци јен ти ма који 
има ју респи ра тор не тего бе: 
пови ше на теле сна тем пе
ра ту ра, кашаљ, пли так дах, 
поре ме ћај у чулу уку са и 
мири са. 

– То су симп то ми који 
могу да ука жу на посто ја ње 
инфек ци је коро навиру сом. 
До сада је важи ло пра ви ло 
да се са паци јен ти ма оба
ви теле фон ска кон сул та ци
ја. То ће и даље посто ја ти 
и пред ла жем паци јен ти ма 
који има ју бла ге симп то
ме респи ра тор не инфек ци
је, као што је тем пе ра ту ра 
до 38 сте пе ни и гре ба ње у 

грлу,  да се прво јаве теле
фо ном лека ру у Цен тру за 
респи ра тор не инфек ци је, а 
да у скла ду са пре по ру ка
ма лека ра дођу на пре глед. 
Паци јен ти могу да дођу и 
без прет ход ног теле фон
ског пози ва, али ако посто је 
бла жи симп то ми нај бо ље је 
да се прет ход но јаве дежур
ном лека ру у КОВИД амбу
лан ти. Лекар ће рећи да ако 
за два до три дана дође до 
погор ша ња дођу на пре глед, 
рекао је др Адил Елхаг, 
наче линк Опште меди ци не у 
Срем ској Митро ви ци.

Он је додао да сва ки паци
јент који дола зи у КОВИД 
амбу лан ту нај пре тре ба да 
позво ни, а затим ће иза ћи 
меди цин ска сестра која ће 
га даље упу ти ти.

– Меди цин ска сестра ће 
у том слу ча ју узе ти крат ку 

анам не зу, ако паци јент има 
респи ра тор них тего ба доби
ће заштит ну маску и пра
те ћи црве ну лини ју паци
јент ће бити спро ве ден на 
лекар ски пре глед. Лекар ће 
утвр ди ти здрав стве но ста
ње паци јен та. Ако посто ји 

потре ба за лабо ра то риј ским 
ана ли за ма и ренд ге ном плу
ћа, кон так ти ра се ургент ни 
бол нич ки при јем и паци јент 
се тамо упу ћу је на додат
ну дијаг но сти ку и даље до 
инфек то ло га, изја вио је др 
Адил Елхаг.

др Адил Елхаг

КОВИД амбу лан та

Тре ћа здрав стве на ста ни ца

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Упис прва ка елек трон ским путем
Мини стар ство про све те,нау ке и 

тех но ло шког раз во ја је доне ло 
нова упут ства веза но за упис 

уче ни ка у први раз ред основ не шко ле. 
С обзи ром на то да је ван ред но ста ње 
у току, циљ је да се потреб на доку мен
та ци ја за упис при ба ви што јед но став
ни је.

– У овом слу ча ју, шко ле тре ба да при
ба ве нео п ход ну доку мен та ци ју: извод 
из матич не књи ге рође них, потвр ду 
о пре би ва ли шту уче ни ка и потвр ду о 

лекар ском пре гле ду, то јест, да ли је 
ура ђен лекар ски пре глед. Роди те љи би 
тре ба ло да пре ко елек трон ске апли ка
ци је сту пе у кон такт са шко ла ма у које 
желе да упи шу сво је дете. На тај начин 
ће доби ти додат не инфор ма ци је веза
не за вре ме тести ра ња уче ни ка како би 
могли да се орга ни зу ју. Роди те љи који 
на ова кав начин не могу да упи шу сво је 
дете, то могу учи ни ти одла ском у шко
лу, које су отво ре не и увек има неког од 
ко је дежу ран, рекла је заме ни ца гра

до на чел ни ка Све тла на Мило ва но вић. 
При ја ва за упис у билин гвал ни или 

рачу нар ски смер у Гим на зи ји или у 
Музил ку шко лу тра је до 7. апри ла и 
може се оба ви ти елек трон ским путем. 
Све инфор ма ци је се могу наћи на сај ту 
Мини стар ства про све те или МИтро вач
ке гим на зи је. 

У наред ној школ ској годи ни ће бити 
упи са но 672 прва ка, а то је 21 дете 
више у одно су на теку ћу школ ску годи
ну. 
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МИТОР ВАЧ КИ ДОМ УЧЕ НИ КА СРЕД ЊИХ ШКО ЛА 

Спрем но 184 места
за обо ле ле од виру са коро на
По одлу ци Вла де Репу

бли ке Срби је све 
уста но ве уче нич ког 

и сту дент ског стан дар да 
са сво јим капа ци те ти ма у 
наста лој ситу а ци ји у вези 
са епи де ми јом кори сти ће се 
за сме штај осо ба које има
ју бла гу сли ку обо ље ња од 
коро навиру са.

– Дом уче ни ка сред њих 
шко ла је у сарад њи и кон
сул та ци ја ма са Кри зним 
шта бом Срем ске Митро ви це 
сво је про сто ри је при пре мио. 
Ми се нада мо да неће бити 
потре бе да их кори сти мо, 
али ако буде тре ба ло  Дом 
уче ни ка је спре ман са пуним 

сме штај ним капа ци те том, 
а то је 184 места, рекла је 
заме ни ца гра до на чел ни ка 
Све тла на Мило ва но вић.

Милен ко Тодић, дирек тор 
митро вач ког Дома за уче ни
ке сред ње шко ле, изја вио је 
да су одмах након про гла
ше ња ван ред ног ста ња деца 
вра ће на сво јим кућа ма.

– Одмах након изла ска 
про сто ри је Дома су ком
плет но дез ин фи ко ва не и 
он је био затво рен 72 сата. 
Пот пу но смо спрем ни у вези 
са закључ ком Вла де Срби
је да ова уста но ва може да 

при хва ти обо ле ле у каран
тин. У окви ру дома посто је 
две згра де ста ра, која има 
95 места са 14 тро кре вет них 
и 13 дво кре вет них и јед на 
шесто кре вет на и купа ти ла 
су ета жна и нова згра да, која 
је изгра ђе на 2008. годи не са 
87 места са 22 дов кре вет не 
и 15 тро кре вет них соба, све 
собе су са купа ти лом. Тако
ђе, напо ме нуо бих да смо 
и дво ри ште дез ин фи ко ва
ли и спрем ни смо уко ли ко 
буде потре бе за сме шта јем 
обо ле лих од виру са коро на, 
изја вио је Тодић.

Светлана Миловановић Миленко Тодић

ЦЕН ТАР ЗА РЕСПИ РА ТОР НЕ ИНФЕК ЦИ ЈЕ

Допре мље на заштит на опре ма
Респи ра тор ни цен тар 

Дома здра вља у Срем
ској Митро ви ци отво

рен је 18. мар та по нало гу 
Покра јин ског секре та ри ја
та за здрав ство како би се  
спре чи ло даље шире ња 
епи де ми је коро навиру са, 
као и за лече ње паци је на та 
са респи ра тор ним тего ба ма. 
У овом Цен тру ради шест 
лека ра и шест меди цин ских 
сеста ра, који су орга ни зо
ва ни у тимо ве. У сва ком 
тре нут ку 24 часа днев но 
седам дана у неде љи ради 
један лекар и јед на сестра. 
До сада је у респи ра тор ном 
цен тру оба вље но 521 теле
фон ска кон сул та ци ја и 312 
пре гле да паци је на та.

– Људ ство у респи ра тор
ном цен тру опре мље но је 
ком плет ном лич ном заштит

ном опре мом по про то ко лу 
Свет ске здрав стве не орга
ни за ци је за бор бу про тив 

зара зних боле сти. Заштит
на сред ства су наба вље на 
делом кроз дона ци ју локал
не само у пра ве, а делом из 
соп стве них сред ста ва Дома 
здра вља“, рекао је док тор 
Адил Елхаг, начел ник опште 
меди ци не.

Он је апе ло вао на  паци
јен те са који има ју било 
какав симп том инфек ци
је дисај них орга на да прво 
позо ву теле фо не Цен тра 
за респи ра тор не инфек ци
је, где ће доби ти аде кват ну 
помоћ од дежур ног лека ра и 
пре по ру ку о даљем лече њу.

Теле фо ни Цен тра за 
респи ра тор не инфек ци је су: 
064/8770581, 064/8770563, 
064/8770576, 022/615820.
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НАЦИ О НАЛ НА СЛУ ЖБА ЗАПО ШЉА ВА ЊЕ

Ради се упркос
ванредном стању
Шал те ри Наци о нал

не слу жбе за запо
шља ва ње од 27. 

мар та не раде, али кори
сни ци до свих инфор ма
ци ја могу доћи елек трон
ским путем.  Пре ма речи ма 
дире ко тр ке НСЗ фили ја
ле у Срем ској Митро ви ци 
Мари ја не Гра бић, кори сни
ци у току ван ред ног ста ња 
могу да се елек трон ским 
путем при ја ве на еви ден
ци ју за неза по сле на лица, 
под не су зах тев за оства
ри ва ње пра ва на нов ча ну 
накна ду уко ли ко су пре ста
ли да раде, доби ју уве ре
ње о свом ста ту су уко ли ко 
им је по неком осно ву исто 
потреб но. Тако ђе, и посло
дав ци могу и даље да уче
ству ју на свим јав ним пози
ви ма НСЗа, који су још 
увек у току. 

– Што се тиче посло да
ва ца, за сада кон ку ри са ло 
пре ко 70 њих за про грам 
струч не прак се и у који 
смо већ укљу чи ли више од 
50 лица. Тако ђе, посто је 
посло да ва ци који и у току 
ван ред ног ста ња запо шља

ва ју нове рад ни ке, а у при
лог томе гово ри чиње ни ца 
да нам је сти гло 30 зах те
ва посло да ва ца за запо
шља ва ње ско ро 40 неза
по сле них лица, и то кроз 
про грам суб вен ци ја нових 
рад них места. Нај ве ћи број 
тих посло да ва ца послу је на 
тери то ри ји Срем ске Митро
ви це и ми заи ста жели мо да 

им у што кра ћим роко ви ма 
одго во ри мо на зах те ве, да 
са њима пот пи ше мо уго во
ре и доде ли мо им суб вен
ци је како би они што пре и 
запо сли ли нове рад ни ке, 
рекла је Мир ја на Гра бић.

Један од посло да ва ца 
који се одлу чио да за вре
ме ван ред не ситу а ци је 
запо сли још рад ни ка јесте 

Мир ја на Гра бић

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ПЧЕ ЛИ ЦА“

Упис елек трон ским путем
Упис деце у ПУ „Пче

ли ца“ ће се одви ја ти 
у пери о ду од 4. до 29. 

маја. С обзи ром на то да је 
на сна зи одлу ка о ван ред но 
ста ње, ове годи не ће се упис 
реа ли зо ва ти елек трон ским 
путем.

– Апе лу јем на све роди
те ље да иско ри сте при ли
ку да упи шу сво је дете у 
вртић елек трон ским путем 
на пор та лу еУпра ве. Посе
том пор та ла еУпра ве, ода
би ром одељ ка упис у вртић 
и одго ва ра ју ћег гра да, поја
ви ће се упи сни ца, где ће 
моћи да уне су потреб не 
подат ке. Потвду да је дете 
здра во, роди тељ ће при ба
ви ти након окон ча ња ван
ред ног ста ња. За све оне 
који не могу елек трон ски да 
реа ли зу ју упис дете та, биће 
орга ни зо ван упис у врти ћу 

„Масла чак“ на Буле ва ру Кон
стан ти на број 10 где ће наши 
запо сле ни на лицу места 
ура ди ти елек трон ску при ја ву 
за упис. Пра во на упис има ју 
сва деца од узра ста од годи
ну дана па до пола ска у шко
лу. Нарав но, попу ња ва ће мо 
гру пе тамо где има мо места, 
што зна чи да неће моћи сва 
деца да буду упи са на. При
прем ни пред школ ски про
грам је оба ве зан и деца која 
су ста са ла за ту гру пу, биће 
упи са на. Сви који живе у 
сео ским сре ди на ма, има
ће могућ ност могућ ност да 
након завр шет ка ван ред ног 
ста ња упи шу сво ју децу код 
вас пи та ча који раде у ври ћи
ма у сели ма, рекла је Биља
на Цви је тић, дирек тор ка ПУ 
„Пче ли ца“.

С обзи ром на то да је ван
ред но ста ње про гла ше но 16. 

ПУ „Пче ли ца“
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Миро слав Палић

Биља на Цви је тић

Миро слав Палић, вла сник 
пред у зе ћа „Пако“ која се 
бави про из вод њом папир
не кон фек ци је.

– Наша фир ма је има ла 
осам рад ни ка, али у овој 
ситу а ци ји, када је потра
жња за тоа лет папи ром 
зна чај но пора сла, дошли 
смо до тога да нам тре ба 
и већи број запо сле них. 
У том сми слу обра ти ли 
смо се Наци о нал ној слу
жби за запо шља ва ње и и 
тако ћемо запо сли ти још 
три осо бе. Надам се да ће 
посао и након уки да ња ван
ред ног ста ња добро ићи и 
да ће они оста ти и даље у 
фир ми, а нарав но ако буде 
било потре бе запо сли ће
мо још рад ни ка“, рекао је 
Палић.

мар та, послед њи рад ни дан 
у ПУ „Пче ли ца“ је био 13. 
март, што зна чи да ће роди
те љи чија су деца бора ви ла 
у врти ћу доби ти заду же ња 
закључ но са 13. мар та. Од 
16. мар та па до окон ча ња 
ван ред ног ста ња роди те љи 
ће бити осло бо ђе ни пла ћа
ња. Тако ђе, роди тељ на бро
је ве теле фо на 022/624377 , 
624398 могу доби ти инфор
ма ци ју о заду же њу за бора
вак дете та у врти ћу.

МИНИ СТАР ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ

Уско ро фор ми ра ње 
елек трон ске пија це
Мини стар пољо при

вре де Бра ни слав 
Неди мо вић je, госту

ју ћи на Јутар њем про гра му 
РТСа 5. апри ла, наја вио 
да ће уско ро бити фор ми
ра на каже да ће „елек трон
ска пија ца Срби је“. На овај 
начин ће се про дав ци и куп
ци пове за ти, с обзи ром на 
то да су пија це затво ре не 
ради спре ча ва ња епи де ми је 
виру са коро на. Неди мо вић 
је иста као да кре та ње робе 
није забра ње но. 

– Про из во ђа чи ће сво ју 
робу моћи да елек трон ским 
путем пону де куп ци ма. Има
мо и додат ну кате го ри ју, а то 
су лица која су спрем на да 
робу пре ве зу. Посто ји и мно
го скла ди шта ра који има ју 
сло бод не про сто ре, рекао 
Неди мо вић. 

Пре ма њего вим речи ма 
струч ња ци већ при пре ма ју 
плат фор му за елек трон ску 
пија цу, која би уско ро тре ба
ло да буде гото ва. 

Тако ђе, он је додао да 

су пољо при вред ни ци вео
ма дисци пли но ва ни у току 
ван ред ног ста ња, а да све 
инфор ма ци је могу доби ти 
путем сај та Мини стар ства 
пољо при вре де и позив ном 
цен тру, који је досту пан 24 
часа.

Мини стар Неди мо вић је 
изја вио и да вете ри нар ски 
инсти ту ти у Срби ји има ју 
зна чај ну уло гу  у бор би про
тив епи де ми је коро на ви ру
са, јер се у њима оба вља 

узор ко ва ње. Навео је да у 
инсти ту ту у Батај ни ци може 
да се ура ди од 800 до 1.000 
узо ра ка током дана, у Нишу 
200, у Кра ље ву изме ђу 180 
и 210, у Новом Саду 200, у 
Шап цу ће моћи 150. Он је 
додао и да би Вете ри нар ски 
инсти тут у Шап цу тре ба ло 
да поч не са узор ко ва њем 
6. апри ла.  да ради сутра, 
наја вио је мини стар пољо
при вре де.

Извор: РТС

Бранислав Недимовић

ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Док тра је ван ред но ста ње

На срем ско ми тро вач
ком Изво ри шту ЈКП 
„Водо вод“ днев но се 

про из ве де око 20 000 лита
ра раз бла же ног натри јум 
хипохло ри ра за потре бе 
стра те шки важних уста но ва 
и инсти ту ци ја у Срби ји, пре 
све га здрав стве них.

У про те клом пери о ду сви 
Митров ча ни, као и мешта
ни села митро вач ке Општи
не има ли су при ли ку да се 
снаб де ју довољ ним коли чи
на ма дез ин фек ци о ног сред
ства за тре ти ра ње повр ши на 
и сани та ри ја у дома ћин ству. 
Само у три дана ове акци је 
на свим пред ви ђе ним пунк
то ви ма поде ље но је 120.000 
лита ра натри јум хипохло ри
та у раз ме ри 1:9. С обзи ром 
да су задо во ље не потре бе 
за овим сред ством, пунк то
ви са цистер на ма су тре нут
но пову че ни.

Под се ћа мо да бла гај на 
и шал те ри ЈКП Водо вод не 
раде до даљ њег у скла ду са 

одлу ка ма Вла де Репу бли ке 
Срби је и Шта ба за ван ред
не ситу а ци је Гра да Срем ска 
Митро ви ца.

Упла те се могу оба ви
ти елек трон ским путем, за 
оне који има ју ту могућ ност, 
или на шал те ри ма бана
ка и пошта, као и на дру
гим мести ма пред ви ђе ним 
за пла ћа ња.  За оне који из 
било ког раз ло га не могу да 
пла те рачу не за фебру ар, 
март и април ове годи не, 
напла та ће бити про лон ги
ра на, а по пре по ру ци Вла де 
Репу бли ке Срби је.

Све инфор ма ци је може
те доби ти на бро је ве теле
фо на  611976 и 612763 до 
12 сати.

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

ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА 
При ја ва ста ња 
теле фо ном

Због ван ред ног ста ња 
наста лог због епи де ми је 
коро навори са ЈП ЕПС „Елек
тро ди стри бу ци ја“ Срем ска 
Митро ви ца оба ве шта ва 
кори сни ке да ста ње на сво
јим бро ји ли ма могу да при ја
ве путем теле фо на 022/638
118 и 022/638120, и на тај 
начин рас те ре те број цен тра
ле (022/630555) који је и 
даље у функ ци ји. Ста ње бро
ји ла није могу ће при ја ви ти на 
број за при ја ву ква ра. Из овог 
пред у зе ђа апе лу ју ју на све 
сугра ђа не да буду одго вор ни 
и стрикт но пошту ју мере 
држа ве доне те зарад спре ча
ва ња шире ња коро на виру са. 
Све актив но сти „Елек тро ди
стри бу ци је“ Срем ска Митро
ви ца, усме ре не су тако да су 
и у овим ван ред ним окол но
сти ма обез бе ђе ни ста бил на 
про из вод ња и несме та но 
снаб де ва ње елек трич ном 
енер ги јом за при вре ду и гра
ђа не Срем ске Митро ви це.
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Важни теле фо ни за инфор ма ци је
Амбу лан та за респи ра тор не 

инфек ци је и фебрил на ста ња 
рум ског Дома здра вља поче ла 

је са радом 16. мар та у циљу збри
ња ва ња паци је на та са респи ра тор
ним тего ба ма и спре ча ва ња шире
ња епи де ми је инфек ци је КОВИД19. 
Амбу лан та ради сва ко днев но од 7 до 
22 часа, а паци јен ти могу доћи лич
но или се могу јави ти теле фо ном 
и доби ти од лека ра савет о даљем 
току лече ња. Амбу лан та је сме ште
на у делу Дома здра вља где је ради
ла Дежур на слу жба – улаз пре ко пу та 
Хит не помо ћи.

– Напо ми ње мо да сви они паци јен
ти са лак шим тего ба ма прво позо ву 
теле фо ном како се не би пра ви ла 
гужва и како би се пошто ва ле све 
мере опре за које су дате у алго рит
ми ма и про то ко ли ма пона ша ња у овој 
ситу а ци ји – каже др сто ма то ло ги је 
Јела на Сто ја нац Мра че вић, дирек
тор ка Дома здра вља.

Бро је ви теле фо на на које се гра ђа
ни могу јави ти, а који су доступ ни 24 
часа су: 069/643–583, 063/635–792, 
069/701–159 и 022/479–349. Тако ђе, 
из Дома здра вља апе лу ју на све гра
ђа не који има ју било какво пита ње у 
вези са сво јим здрав стве ним ста њем, 

са посеб ним освр том на оне који 
има ју више од 65 годи на, да се могу 
јави ти на сле де ће бро је ве теле фо
на, а који су доступ ни свих 24 часа: 
069/643–585, 069/701–195 и 062/553–
584, као и на до сада позна те бро је ве 
теле фо на (за пери од од 7 до 18 часо
ва): 022/471–220 локал 143, 022/470–
322 и 022/470–422.

– Тако ђе, у усло ви ма ван ред не 
ситу а ци је смо обез бе ди ли рад кућ не 
неге у пери о ду од 7 до 18 часо ва са 

два лека ра, као и пове ћан обим рада 
меди цин ских тех ни ча ра на тере ну за 
све потре бе хро нич них паци је на та 
са акцен том на онко ло шке паци јен те 
и оне који су ста ри ји од 65 годи на – 
исти че др Сто ја нац Мра че вић.

У окви ру ново на ста ле ситу а ци је, 
рад мобил них еки па лабо ра то ри је ДЗ 
Рума је анга жо ван сва ког дана за све 
оне који због ван ред не ситу а ци је нису 
у могућ но сти да лич но дођу.

С. Џаку ла

Дом здра вља Рума

ПЛА ТИ ЧЕ ВО

„Cablex“ ради сма ње ним
капацитетом
Јед на од фабри ка која у 

рум ској општи ни ради 
и у усло ви ма ван ред

ног ста ња јесте сло ве нач ка 
фир ма „Cablex“ чији су пого
ни у Пла ти че ву. Горан Мика
но вић, дирек тор ком па ни је, 
исти че да је про из вод ња 
реду ко ва на за тре ћи ну, с 
обзи ром на то да је доста 
запо сле них мора ло да оста
не код куће из пре вен тив них 
раз ло га. Међу тим, није дан 
рад ник није отпу штен.

– Да би се могло посло
ва ти у овим усло ви ма мора 
посто ја ти и добра кому ни
ка ци ја са локал ном само
у пра вом и пра во вре ме не 
инфор ма ци је како би се 
могла орга ни зо ва ти про из
вод ња. Ми сада запо шља
ва мо 250 лица, а пла ни ра мо 
да тај број пове ћа мо за 120. 
Нарав но, у овом тре нут ку 
за тако нешто нема усло ва 
– исти че дирек тор Мика но
вић.

Он сма тра да, по окон
ча њу пан де ми је, неће се 
одмах беле жи ти скок еко но
ми је, него ће се сна ла зи ти 
како ко уме.

– На тржи шту ће посто ја ти 
огром не зали хе гото вих про
из во да што ће још додат но 
успо ри ти еко но ми ју. Пошто 
смо ми у елек тро ин ду стри
ји, наши нај ве ћи куп ци као 
што су „Bosch“, „Whirl po ol“, 
„Mie le“ и „Beko“, напра ви
ли су стра те шки план и не 
пред ви ђа ју неко сил но ума
ње ње про из вод ње, али опет 
осе ти ће се. Већи на наших 
купа ца је тре нут но затво ри
ла при вре ме но про из вод њу 
на две сед ми це, али смо са 
сви ма у кон так ту. Више него 
икад, сви пла ни ра мо да 
бисмо про шли ову ситу а ци
ју са што мање нега тив них 
после ди ца – гово ри Горан 
Мика но вић, дирек тор фир
ме „Cablex“.

Први човек рум ске општи

не Сла ђан Ман чић исти че 
да је ово ком па ни ја која је 
бит на за рум ску општи ну, 
пого то во за петшест села 
из којих дола зи гро њених 
рад ни ка.

– Изгра ди ли су нову 
модер ну фабри ку, два пута 
већу од посто је ће са којом 
су кре ну ли у про из вод њу. 
Има ју потре бе да ту упо
сле још сто ти нак нових рад

ни ка. Нарав но, овај вирус, 
као и Евро пи, и све ту, и 
њима пред ста вља про блем. 
Међу тим, они су ускла ди ли 
сво ју про из вод њу и смен
ски рад она ко како то њима 
одго ва ра, али исто вре ме но 
тако да не угро жа ва ју запо
сле не, нити уред бе и мере 
које је доне ла Вла да Срби је 
– рекао је Ман чић.

С. Џаку ла

Погон фир ме „Cablex“ у Пла ти че ву
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Волон те ри поде ли ли
5.000 маски и рука ви ца

Локал на само у пра ва је зна чај на 
сред ства из свог буџе та опре де
ли ла за сред ства нео п ход на за 

што боље очу ва ња здра вља жите ља 
рум ске општи не у вре ме пан де ми је 
коро на ви ру са. Тако се, поред сва ко
днев не дез ин фек ци је јав них повр ши
на и ули ца у гра ду и сели ма, поде ле 
заштит них рука ви ца и сред ста ва за 
дез ин фек ци ју, 1. апри ла кре ну ло и у 
поде лу заштит них маски, које су дуго 
биле и нај де фи ци тар ни ји про из вод. 
Баш на Дан шале, када до шале ником 
није, поде ље но је 5.000 маски и то како 
лици ма која раде или су се зате кла у 
про дав ни ца ма које су још увек отво ре
не, тако и гра ђа ни ма на ули ца ма. 

Раде Тадић је један од Румља на који 
је од волон те ра на ули ци добио маску 
и заштит не рука ви це.

– До сада нисам ни успео да наба
вим маске, тако да сам од волон те ра 
тра жио и јед ну за сина, и добио сам 
је. Рани је их није било, сад сам чуо 
да има, али нисам ишао да тра жим 
по апо те ка ма – каже за наше нови не 
Раде Тадић.

– Поку ша ва мо тако да им помог не мо 
да зашти те и себе и дру ге, а маске и 
рука ви це смо посеб но желе ли да поде
ли мо у редо ви ма који се пра ве испред 
неких бана ка, поште... Бан ка „Инте за“ 
има вели ки број кли је на та, те су посеб
но вели ки редо ви испред ње, али људи 
тре ба да, док су у реду, држе про пи
са но расто ја ње и има ју маске и рука
ви це. Ове поде ле смо прак ти ко ва ли и 
рани је, тако да нема нијед не инсти ту
ци је којој нисмо помо гли – каже Сла
ђан Ман чић, коман дант Шта ба за ван
ред не ситу а ци је. 

Заштит на опре ма деље на је данас 
и на рум ској Град ској пија ци, а слич на 
акци ја спро ве де на је у више навра та и 
рани је.

Инспек циј ске слу жбе сва ко днев но 
оби ла зе Град ску пија цу и тржни цу, а 
на послед њој сед ни ци Шта ба за ван
ред не ситу а ци је одлу че но је да субо
том на тој лока ци ји буду рас по ре ђе ни 
и рум ски волон те ри.

– Ко год се не буде при др жа вао про
пи са них мера зашти те неће му бити 
дозво ље но да се на пија ци бави про
да јом било какве робе – упо зо рио је 
Сла ђан Ман чић.

Када је у пита њу мера о забра ни 
кори шће ња пар ко ва, игра ли шта, у 
Руми се она у нај ве ћој мери и пошту
је, за раз ли ку од неких дру гих сре ди на.

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић

Поде ла маски и рука ви ца

СРП СКА ПРА ВО СЛАВ НА ЦРКВА

Хума ни тар не
актив но сти

Током ван ред ног ста ња и бор бе 
про тив пан де ми је коро на ви ру са низ 
хума ни тар них актив но сти реа ли зо ва
ла је и Срп ска пра во слав на цркве на 
општи на у Руми и Добро твор ни фонд 
СПЦО „Сан дра Б. Пре мроу“.

– Буду ћи да у ново на ста лој ситу а
ци ји нај ве ћи терет носе наши лека ри, 
меди цин ске сестре и сва бра ћа и 
сестре запо сле ни у здрав ству, 2. 
апри ла смо доста ви ли помоћ рум
ском Дому здра вља и то заштит не 
маске, јед но крат не заштит не ман ти
ле, назу ви це (каља че), јед но крат не 
заштит не капе, дез ин фек ци о но сред
ство за суво пра ње руку, као и нао ча
ре са боч ном зашти том – каже Сре
тен Лаза ре вић, архи је реј ски наме
сник рум ски. 

Поред ове помо ћи Дому здра вља, 
Срп ска пра во слав на цркве на општи
на у Руми у сарад њи са Колом срп
ских сеста ра, уста но ва ма соци јал не 
зашти те, хума ни тар ним орга ни за ци
ја ма и чла но ви ма Пра во слав не зајед
ни це у Руми пру жа и помоћ гра ђа ни
ма који су у изо ла ци ји. Њима се наба
вља ју леко ви, намир ни це, поди жу 
пен зи је... 

У овим дани ма поста, пред ускр шње 
пра зни ке, све ште ни ци ста ри је вер ни ке 
при че шћу ју у њихо вим домо ви ма, пру
жа ју пси хо ло шку подр шку кроз раз го
во ре, а изра ђу ју се и деле заштит не 
маске. Како сазна је мо од Сре те на 
Лаза ре ви ћа, у току је и при пре ма паке
та помо ћи ста нов ни штву сла би јег имо
вин ског ста ња и оста лом ста нов ни
штву којем је помоћ потреб на. С. Џ.

БЕО ЧИН
Посе бан мејл за 
зах те ве за пре воз

Пози ва ју се све над ле жне слу жбе 
и при вред ни субјек ти да доста ве 
сво је зах те ве са потре ба ма запо
сле них за орга ни зо ва ње посеб но 
фор ми ра них лини ја град ског и при
град ског сао бра ћа ја. Зах те ве тре ба 
да поша љу на имејл адре су beo cin.
road@ gmail.com.
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Посеб не дозво ле за кре та ње 
током поли циј ског часа
Мини стар ство за рад је 

уз сагла сност и овла
шће ње Вла де Репу

бли ке Срби је, а у сарад њи са 
Мини стар ством уну тра шњих 
посло ва ће кон тро ли са ти 
изда ва ње дозво ла за кре та
ње током поли циј ског часа. 
То се одно си на лица која 
оба вља ју посло ве као што је 
помоћ у кући, пер со нал ног 
аси стен та, али и на роди те
ље који пре ма суд ској пре су
ди има ју пра во да деца про
ве ду викенд са њима. 

– Над ле жне инсти ту ци је за 
изда ва ње ових дозво ла у име 
локал не само у пра ве су што 
се тиче туђе неге и помо ћи је 
Град ска упра ва за здрав стве

ну и соци јал ну зашти ту. Кон
такт теле фон је 623788, 
имјел адре са: nega sta rih@
srem ska mi tro vi ca.org.rs. Роди
те љи, који пре ко викен да 
пре у зи ма ју децу, могу да се 
јаве на број теле фо на: 623
389, 623376, а имејл адре са 
је csr sa vasm@ptt.rs. Инсти ту
ци ја која је над ле жна у овом 
слу ча ју је Цен тар за соци јал
ни рад „Сава“. Сва ова лица 
тре ба да позо ву неки од наве
де них теле фон ских бро је ва, 
а слу жбе ни ци ће обја сни ти 
која је потреб на доку мен та
ци ја. Могу ће је да се доку
мен ти поша љу елек трон ским 
путем, ске ни ра ни или сли ка
ни теле фо ном. На тај начин 

ће се зах тев под не ти, а над
ле жне инсти ту ци је обра ди ти 
и доста ви ти Мини стар ству за 
рад, које ће про сле ди ти 
Мини стар ству за уну тра шње 
посло ве, рекао је Петар 
Самар џић, члан митро вач ког 
Шта ба за ван ред не ситу а ци
је.

Сви који при ја ву за дозво ле 
не могу под не ти елек трон
ским путем, потреб но је да се 
обра те у згра ди бив ше Дирек
ци је за изград њу гра да. Рад
но вре ме шал те ра је ради ти 
рад ним дани ма од седам до 
12.00 часо ва. Пре по ру ка је да 
то буде крај ња опци ја, како 
би кон так ти били све де ни на 
мини мум. 

Петар Самар џић

Ускоро 10.000 паке та
за пен зи о не ре

У уто рак, 31. мар та Град 
Срем ска Митро ви ца и 
Казне нопоправ ни завод 
су запо че ли при пре му 
паке та за пен зи о не ре који 
има ју при ма ња испод 
30.000 дина ра. Паке ти ће 
садр жа ти у овом тре нут ку 
нај по треб ни је потреп шти
не као што су: уље, шећер, 
со, сред ства за лич ну хиги
је ну и кон зер ви ра на хра на. 
У наред на два дана оче ку
је се и поче так дистри бу
ци је паке та помо ћи за пен
зи о не ре. 

– Биће спре мље но око 

10.000 паке та и тиме ћемо 
под ми ри ти потре бе свих 
наших пен зи о не ра који 
има ју при ма ња мање од 
30.000 дина ра. Паке те ће 
дистри бу и ра ти Колцен тар 
за помоћ гра ђа ни ма ста ри
јим од 65 годи на, уче ство
ва ће волон те ри. Дона ци је 
је обез бе ди ло више фир
ми и инсти ту ци ја како са 
про сто ра Срем ске Митро
ви це, тако и са про сто ра 
Репу бли ке Срби је, рекао је 
начел ник за опште и зајед
нич ке посло ве и имо ви ну 
Миро слав Јокић.

Миро слав Јокић

Зах те ви за
пре воз рад ни ка

Град ска упра ва за сао бра ћај, 
кому нал не и инспек циј ске 
посло ве у Срем ској Митро ви ци 
је, посту па ју ћи по наред би 
Мини стар ства гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја и инфра струк ту ре, 
кре и ра ла посеб ну мејл адре су 
на коју ће  над ле жне слу жбе и 
субјек ти доста вља ти сво је зах
те ве са потре ба ма запо сле них, 
за орга ни зо ва ње посеб но фор
ми ра них лини ја град ског и при
град ског пре во за. Мејл адре са 
је: grad sm pre vo zrad ni ka@ srem
ska mi tro vi ca.org.rs или на број 
теле фо на 022 623 950 кон такт 
Мир ја на Вези ро вић у пери о ду 
од осам до 12 часо ва. Град ски 
штаб за ван ред не ситу а ци је је 
донео наред бу којом је одре дио 
да ће тро шко ве пре во за сно си
ти Град Срем ска Митро ви ца на 
осно ву уго во ра о јав нопри ват
ном парт нер ству за пове ра ва
ње оба вља ња кому нал не 
делат но сти линиј ског пре во за 
пут ни ка на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це. Уго вор је закљу чен 
изме ђу Гра да и „Сир ми ум бу са“ 
у авгу сту про шле годи не, а сви 
прет ход но закљу че ни уго во ри о 
посеб ном линиј ском пре во зу 
запо сле них оста ју на сна зи, уз 
оба ве зу пошто ва ња свих про
пи са них мера након про гла ше
ња ван ред ног ста ња. Пре воз за 
соп стве не потре бе није обу хва
ћен забра ном, што зна чи да се 
и даље може одви ја ти ,нарав
но, уз оба ве зу пошто ва ња свих 
про пи са них мера након про гла
ше ња ван ред ног ста ња.
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Дез ин фек ци ја свих села

У ири шкој општи ни се 
од 16. мар та врши 
дез ин фек ци ја јав них 

повр ши на и уста но ва, а 
овај посао је пове рен Јав
ном пред у зе ћу „Кому на лац“ 
Ириг. Дирек тор овог пред
у зе ћа Алек сан дар Маној
ло вић је том при ли ком 
иста као да је дез ин фек ци ја 
поче ла прво у уста но ва ма 
које раде, пре све га, у Дому 
здра вља, општин ској згра
ди, згра ди поли ци је... Уста
но ве које раде редов но или 
реду ко ва но, редов но се дез
ин фи ку ју, у што кра ћем вре
мен ском интер ва лу. Но, у 
циљу да се гра ђа ни ма омо
гу ћи да и сами дез ин фи ку ју 
сво је куће и ста но ве, у ири
шкој општи ни су отво ре ни 
пунк то ви са резер во а ри ма 
у који ма се нала зи сред ство 
за дез ин фек ци ју, а пре по ру
ка је да гра ђа ни при ли ком 
јед ног точе ња мак си мал но 
узму две литре овог дез ин
фек ци о ног сред ства. Оно је 
за све гра ђа не бес плат но. 
Како сазна је мо од Мио дра га 
Беби ћа, заме ни ка пред сед
ни ка Општи не, ово поста
вља ње дез ин фек ци о них 
сред ста ва је било у њего вој 
над ле жно сти, а реа ли зо ва
но је у сарад њи са рум ским 
Јав ним пред у зе ћем „Водо
вод“, када су у пита њу Ириг 
и Врд ник, али и уз помоћ 
пред сед ни ка саве та оста лих 

месних зајед ни ца, где су ови 
резер во а ри поста вље ни.

– Моја је оба ве за и да у 
овим резер во а ри ма увек 
има дез ин фек ци о ног сред
ства. Ове пунк то ве нисмо 
поста ви ли само у Грге те гу, 
Добро до лу и Малој Реме ти 
јер су то места која има ју 
мање од 100 ста нов ни ка – 
исти че Бебић. 

Од Мио дра га Беби ћа 
сазна је мо и да је Вина ри
ја „Кова че вић“ обез бе ди ла 
дона ци ју одре ђе них коли
чи на 70про цент ног ета но ла 
који је поде љен по про дав
ни ца ма и пошта ма. Исто
вре ме но, послед њих дана 
мар та у ири шкој општи ни је, 
зајед нич ком акци јом, извр
ше на и дез ин фек ци ја ули ца.

– Аген ци ја за рурал ни раз
вој општи не Ириг наба ви ла 
је сред ство за дез ин фек ци
ју од рум ске Вете ри нар ске 
ста ни це. Пред став ни ци свих 

месних зајед ни ца, у сарад
њи са чла но ви ма Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је Ири га 
су орга ни зо ва ли дез ин фек
ци ју. Могу да истак нем да 
су се у ове актив но сти, на 
сво ју ини ци ја ти ву, укљу чи ли 
и пољо при вред ни ци који су 
сво јом меха ни за ци јом извр
ши ли дез ин фек ци ју, а углав
ном је реч о пред сед ни ци ма 
саве та тих месних зајед ни
ца који се баве и пољо при
вре дом. Има мо и пону ду 
пољо при вред ни ка да се, по 
потре би, ова акци ја поно ви 
– иста као је Федор Пушић, 
дирек тор АРР Ири га, додав
ши да су ули це тре ти ра не 
сред ством „Диконт“.

– Ура ди ли смо сва места 
у ири шкој општи ни, а план 
нам је да и сле де ће неде
ље поно ви мо дез ин фек ци ју 
ули ца – каже Федор Пушић.

Један од пољо при вред ни
ка који је уче ство вао у овој 
акци ји јесте Томи слав Ста
ној чев, пред сед ник Саве та 
МЗ Ириг који је орга ни зо вао 
ову акци ју у Ири гу. Он каже 
да је дез ин фек ци ја села 
поче ла 28. мар та и то прво 
Ири га и Врд ни ка, а потом 
и оста лих села, која су сва 

дез ин фи ко ва на у овом, 
првом кру гу.

– У дез ин фек ци ји ули ца 
су нам помо гли наши пољо
при вред ни ци, добро вољ
но су се јавља ли. Мно ги се 
јавља ју јер желе да помог ну, 
да прска ју ули це и тро то а ре 
и то сво јом пољо при вред
ном меха ни за ци јом. И ја сам 
уче ство вао у овој акци ји, а 
по потре би ћемо то и даље 
ради ти – рекао нам је Томи
слав Ста ној чев. 

Има ју ћи у виду да је 
Томи слав пољо при вред ник 
пита ли смо га и како се у 
усло ви ма ван ред ног ста ња 
оба вља ју пољо при вред ни 
радо ви.

– Сви пољо при вред ни ци 
који су тра жи ли, доби ли су 
дозво ле за кре та ње, мада 
могу да кажем да су људи 
рев но сни и углав ном све 
те пољо при вред не посло
ве оба ве у вре ме док није 
на сна зи поли циј ски час и 
забра на кре та ња. Има све
га што је потреб но и посао 
тече као и рани јих годи на, 
без про бле ма – рекао је за 
наше нови не Томи слав Ста
ној чев.

 С. Џаку ла

Мио драг Бебић на тере ну

Томи слав Ста ној чев

Меха ни за ци ја у акци ји
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На 9. сед ни ци Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је рум ске општи не, одр жа
ној 2. апри ла, доне та је одлу ка да 

се све делат но сти које под ра зу ме ва ју 
бли ски кон такт, дакле фри зер ски сало
ни, кла ди о ни це, тере та не, мада већи на у 
Руми већ и не ради – затво ре, што је и у 
скла ду са одлу ка ма Вла де Срби је. 

– Ува жи ли смо пре по ру ку Вла де РС и 
то ћемо одмах реа ли зо ва ти, да на свим 
уста но ва ма, као и згра да ма јав не наме
не, због пре ми ну лих од коро на виру са, 
спу сти мо заста ве на пола копља – рекао 
је после сед ни це Сла ђан Мна чић, коман
дант Шта ба за ван ред не ситу а ци је.

Када је реч о паке ти ма помо ћи, пре
ма спи ску ПИО фон да у рум ској општи
ни је тре ба ло поде ли ти 5.653 паке та, а 
закључ но са 2. апри лом је укуп но дистри

бу и ра но 7.110 паке та помо ћи, од чега 
4.000 у гра ду, а оста ло у сели ма. Тиме је 
и окон чан први круг акци је поде ле паке та 
коју су реа ли зо ва ли рум ски волон те ри, а 
у дру гом ће поку ша ти да се про на ђе око 
150 гра ђа на који се не нала зе на доби је
ним адре са ма, што успо ра ва поде лу. 

– Желим да се захва лим свим волон
те ри ма, потом сви ма који су дали уче шће 
да ли у намир ни ца ма, да ли у вози ли ма, 
да ли кроз свој рад, било каквом логи сти
ком, што смо у вео ма крат ком вре мен
ском пери о ду од петшест дана успе ли 
да поде ли мо пре ко 7.000 паке та – исти че 
Ман чић.

Он дода је да се сада јавља доста људи 
на кол цен тар који нису били у тој гру пи 
лица са при ма њи ма до 30.000 дина ра, 
одно сно да они нема ју ника ква при ма ња, 
потом они који при ма ју пен зи је из Хрват
ске или има ју нека дру га при ма ња, а нису 
у овој доби је ној еви ден ци ји, те да ће се 
поку ша ти и њима обез бе ди ти помоћ.

Нова сед ни ца Шта ба за ван ред не ситу
а ци је одр жа на је 6. апри ла, а по речи ма 
Сла ђа на Ман чи ћа, коман дан та Шта ба, 
то је била нај мир ни ја сед ни ца, буду ћи да 
није било ника квих нових мера, већ се 

само суми ра ло оно што је ура ђе но.
Оно што је нај бит ни је је, да су гото во 

сви они који су има ли пра ва на паке те 
помо ћи, ту помоћ и доби ли. Незна тан 
број оних који нису доби ли, јавља ли су се 
у Кол цен тар и волон те ри су про ве ра ва ли 
да ли има ју пра во на те паке те, ако има
ју, они ће им бити и доста вље ни. Тако ђе, 
током викен да је ура ђе на дез ин фек ци ја 
свих села и самог гра да и то док је тра јао 
поли циј ски час. 

– Ками он „Водо во да“ буквал но није 
ста јао 48 часо ва, непре кид но се ради ло. 
Наста ви ли смо и са поде лом заштит не 
опре ме свим гра ђа ни ма, наши волон те
ри их дела на Град ском тргу, где нај ви ше 
људи и про ла зи – каже Ман чић.

Када је реч о пошто ва њу до сада нај
ду жег поли циј ског часа током викен да, 
Ман чић исти че да није било ника квих 
про бле ма, да су се људи доста одго вор
но и корект но пона ша ли.

Када је реч о Амбу лан ти за респи ра
тор не инфек ци је при рум ском Дому здра
вља, Сла ђан Ман чић исти че да је ова 
амбу лан та пот пу но спрем на.

– Обу че но је 20 меди цин ских сеста ра 
за дело ва ње у овим ситу а ци ја ма. Дом 
здра вља још увек нема налог да поч не 
тести ра ње гра ђа на на коро на вирус. Са 
дру ге стра не, ситу а ци ја у Дому здра вља 
је доста ста бил на, има ју довољ не коли
чи не заштит не опре ме и дез ин фек ци о
них сред ста ва. Оче ку је се данас и испо
ру ка нове коли чи не хиру р шких маски из 
Покра јин ског секре та ри ја та за здрав
ство – каже Сла ђан Ман чић и дода је да 
је током тра ја ња овог поли циј ског часа 
било све га три пози ва Дому здра вља.

Ваља иста ћи и да је дирек тор ГЦ 
„Срем“ Рума др Зоран Сла ву је вић иста
као да је ситу а ци ја у овој уста но ви за 
ста ре доста добра и ста бил на, све мере 
се спро во де, уз стал ни кон такт са над ле
жним Секре та ри ја том и Мини стар ством. 

– Зани мљи во је да је за вре ме тра ја
ња ове пан де ми је био само један смрт ни 
слу чај у Герон то ло шком цен тру, нарав
но није веза но за коро на вирус – исти че 
Сла ђан Ман чић. С. Џаку ла

Срђан Ђур ђе вач ки и Алек сан дар 
Бран ко вић су волон те ри Црве ног крста 
Рума, а зате кли смо их како купу ју 
намир ни це за ста ри је сугра ђа не пре ко 
65 годи на, који ма је пре ко неде ље 
забра њен изла зак из ста но ва.

– По пози ви ма Колцен тру, утор ком и 
пет ком ми иде мо код одре ђе них гра ђа
на који се јавља ју да им је потреб на 
помоћ у набав ци леко ва или намир ни
ца. Напра ви мо спи сак, пот пи ше мо 
налог и оде мо у купо ви ну, а после то 
одне се мо на кућу они ма који су зва ли 
– каже Алек сан дар. 

Он је уче ник четвр тог раз ре да Тех
нич ке шко ле „Милен ко Брзак Уча“. 
Иско ри сти ли смо при ли ку да га пита мо 

како је са уче њем у окви ру „шко ле на 
даљи ну“.

– Све је у реду, није тешко. Кори стим 
сло бод но вре ме за ову помоћ. Надам 
се да ће све бити у реду и да ћу упи са ти 
оно што сам пла ни рао, а то је ДИФ – 
каже Алек сан дар Бран ко вић.

Срђан Ђур ђе вач ки је сту дент, а при
ја вио се да волон ти ра у Црве ном крсту, 
јер сада нема толи ко оба ве за на факул
те ту.

– Волон те ри поде ле сво је оба ве зе, 
тако да већ сви има мо неке сво је ста ри
је људе који ма редов но пома же мо. Они 
су се већ нау чи ли на нас и кажу да им 
доста пома же мо – рекао је за наше 
нови не Срђан Ђур ђе вач ки. 

– Потвр ђе но је да на тери то ри ји рум
ске општи не има мо два зара же на гра
ђа на, реч је о бла жим обли ци ма боле
сти, а 1. апри ла је тести ра но још сед
мо ро људи и сви су нега тив ни. Бит но је 
да ми и даље има мо, ту нема пора ста, 
519 људи у изо ла ци ји. Од тог бро ја 515 
се пот пу но при др жа ва изо ла ци је и 
при ли ком сва ке про ве ре МУПа они су 
у сво јим домо ви ма. Про тив тро је су 

под не те кри вич не при ја ве, а јед но 
лице, које је ушло на тери то ри ју наше 
општи не, је и даље у бек ству и за њим 
се тра га. Ситу а ци ја је под кон тро лом и 
ја молим гра ђа не да се при др жа ва ју 
свих мера Вла де Срби је, кори сте 
заштит не маске и рука ви це, држе про
пи са но расто ја ње и да се не оку пља 
њих више од дво је – исти че Сла ђан 
Ман чић.

Помажу волонтери Црвеног крста

Два зара же на, 519 у изо ла ци ји

СЕД НИ ЦЕ ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Поде ље но 7.110 паке та
Пре ма спи ску ПИО фон да у рум ској општи ни је тре ба ло поде ли ти 5.653 паке та, а 

закључ но са 2. апри лом је укуп но дистри бу и ра но 7.110 паке та помо ћи, од чега 4.000 
у гра ду, а оста ло у сели ма. Тиме је и окон чан први круг акци је поде ле паке та коју су 
реа ли зо ва ли рум ски волон те ри, а у дру гом ће поку ша ти да се про на ђе око 150 гра ђа
на који се не нала зе на доби је ним адре са ма

Заста ве на пола копља
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ЗАШТИТ НЕ МАСКЕ И ВИЗИ РИ ЗА ДОМ ЗДРА ВЉА ШИД

Зашти ти себе и дру ге

Заштит не маске и визи ри које 
изра ђу ју запо сле ни у Само стал
ној кро јач кој рад ње „Чеман“ су 

уру че ни шид ском Дому здра вља. 
Кро јач ка рад ња „Чеман“ дони ра ла је 
Шта бу за ван ред не ситу а ци је општи
не Шид неко ли ко хиља да заштит них 
маски и визи ра, а Штаб је донео одлу ку 
да одре ђе ну коли чи ну про сле ди Дому 
здра вља Шид и на тај начин допри
не се зашти ти здрав стве них рад ни ка 
који у усло ви ма бор бе про тив виру са 
COVID–19 раде непре кид но и одго

вор но. Коман дант Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је општи не Шид Зоран Семе
но вић уру чио је у четвр так, 2. апри ла 
одре ђе ну коли чи ну заштит них маски и 
визи ра Дому здра вља Шид, и још јед
ном изра зио захвал ност СКР „Чеман“ 
као и свим оста лим при вред ни ци ма и 
гра ђа ни ма који сва ки дан пока зу ју сво
ју хума ност и соли дар ност и дони ра ју 
оно што су у могућ но сти, било да су у 
пита њу маске и визи ри, као што је овај 
слу чај, или опре ма, хра на и слич но.

Д. Попов

Зоран Семе но вић уру чу је маске и визи ре шид ском Дому здра вља

ПОТВР ЂЕН ПРВИ СЛУ ЧАЈ ЗАРА ЖЕН ВИРУ СОМ COVID19 НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ
ОПШТИ НЕ ШИД

Заражена медицинска сестра
запослена у Сремској Каменици
Штаб за ван ред не ситу а ци је 

општи не Шид оба ве шта ва гра
ђа не општи не Шид да је потвр

ђен први слу чај зара жен виру сом 
COVID19 и то А. Б. (35) меди цин ска 
сестра запо сле на на Инсти ту ту за 
плућ не боле сти у Срем ској Каме ни ци 
са пре би ва ли штем у Шиду у Ули ци 
Мати је Гуп ца.

Коман дант Шта ба за ван ред не ситу
а ци је општи не Шид Зоран Семе но вић 
исти че да и поред свих мера зашти те 

и упо зо ре ња које Штаб спро во ди сва ки 
дан, и само ди сци пли не наших сугра
ђа на, неви дљи ви непри ја тељ нам је 
задао под му кли уда рац на место које 
нај ви ше боли, пре ко меди цин ског рад
ни ка.

Штаб за ван ред не ситу а ци је општи
не Шид пози ва гра ђа не општи не Шид 
да оста ну код сво јих кућа, да се при др
жа ва ју мера које је про пи са ла Вла да 
Репу бли ке Срби је, а Штаб ће зајед но 
са волон те ри ма још јаче и одлуч ни је 

да уђе у бор бу са потен ци јал ном опа
сно шћу од шире ња зара зе коро на ви
ру сом на тери то ри ји шид ске општи не. 

Моли мо све гра ђа не који су били у 
кон так ту са А. Б. пози тив ном на 
COVID19 да се при ја ве над ле жном 
Дому здра вља у Шиду. Сва ко непо сту
па ње по здрав стве ним про пи си ма за 
вре ме епи де ми је, шире ње лажних или 
непот пу них инфор ма ци ја биће санк ци
о ни са но као кри вич но дело из чла на 
248. Кри вич ног зако на.

Ради само ко мора
Штаб за ван ред не ситу а ци је 

општи не Шид је на сед ни ци одр жа ној 
2. апри ла 2020. годи не донео закљу
чак да се, сход но одлу ци Вла де 
Репу бли ке Срби је, а у вези са спре
ча ва њем шире ња коро на ви ру са, у 

пот пу но сти забра њу је рад свих обје
ка та и делат но сти које под ра зу ме ва ју 
бли зак физич ки кон такт, као што су 
фри зер ски и козме тич ки сало ни, 
фит нес клу бо ви и тере та не, кла ди о
ни це, коц кар ни це и ауто мат клу бо ви.

ДЕЗ ИН ФЕК ЦИ ЈА У РУМИ

Тре ти ра не и сео ске 
и град ске ули це

Током првог април ског викен да, док је 
на сна зи био и до сада нај ду жи, поли циј
ски час, у рум ској општи ни је оба вље на 
дез ин фек ци ја свих села, као и већи не 
ули ца у гра ду.

То је кон ти ну и ра на акци ја локал не 
само у пра ве и јав них пред у зе ћа  „Водо
вод“ и „Кому на лац“ који ове акци је дез ин
фек ци је реа ли зу ју у сарад њи са свим 
месним зајед ни ца ма.

Коло воз је дез ин фи ко ван рас тво ром 
на бази хло ра, а акци ја дез ин фек ци је 
пре о ста лих ули ца ће бити оба вље на 
током ове неде ље. 

Упо ре до се раде и дез ин фек ци је оста
лих јав них повр ши на.

УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“ РУМА

Почео елек трон ски 
упис деце

При ја вљи ва ње на кон курс за упис 
деце за рад ну 2020/2021. годи ну у УПВО 
„Поле та рац“ Рума поче ло је 1. апри ла и 
тра је до 15. маја. При ја ва на кон курс се 
врши искљу чи во елек трон ским путем, а 
за упис су обу хва ће не сле де ће узра сне 
гру пе: у цело днев ном борав ку јасле не 
гру пе деце ста ро сти од јед не до три 
годи не и обда ни шне гру пе деце ста ро сти 
од три до пет и по годи на. У полу днев ни 
бора вак, реч је о при прем ном пред школ
ском про гра му, упи су ју се деца ста ро сти 
од пет и по до шест и по годи на.

Роди те љи и закон ски заступ ни ци деце 
из осе тљи вих гру па при ла жу доку мен та
ци ју на адре су pole ta rac ru ma@g mail.
com, а бли же инфор ма ци је могу доби ти 
сва ког рад ног дана од 8 до 15 часо ва на 
теле фон 479–137, као и на мобил ни 
069/750–112. Кон такт осо ба је дирек тор 
УПВО „Поле та рац“ Радо слав Машић.

– За прва три дана има ли смо 78 зах
те ва и за сада, све добро иде – каже 
дирек тор Машић. С. Џ.
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Паке ти за 1.117 пен зи о не ра 
са ниским при ма њи ма
У ири шкој општи ни 1. 

апри ла је поче ла поде
ла паке та помо ћи који 

се састо ји од пре храм бе них 
и хиги јен ских про из во да, а 
који су наме ње ни пен зи о не
ри ма са при ма њи ма испод 
30.000 дина ра. Спи сак оних 
који има ју пра во на ове паке

те је доби јен од Фон да ПИО, 
а таквих је у ири шкој општи
ни 1.117 лица. Пре ма про це
на ма, сви паке ти би тре ба ло 
да дођу до оних који ма су 
наме ње ни до 8. апри ла, а 
вред ност сва ког паке та је 
2.500 дина ра.

– Ми се нала зи мо у гру пи 

од 17 мање раз ви је них 
општи на и за ове паке те је 
сред ства обез бе ди ла Покра
јин ска вла да – каже Сте ван 
Кази ми ро вић, пред сед ник 
Општи не. 

Он дода је да је дао налог 
Цен тру за соци јал ни рад да 
сачи ни спи сак соци јал но 

угро же них у ири шкој општи
ни како се би про на шао 
начин да се помог не и овим 
љу ди ма и обез бе де им се 
паке ти помо ћи.

– У тој гру пи су и људи који 
су неза по сле ни, дакле, без 
при хо да, који ма је помоћ, 
тако ђе, потреб на. Морам 

Дистри бу тив ни цен тар у Ири гу

НЕРА ДИН

Помоћ за 67 лица
са нај ма њим пен зи ја ма
Нера дин је село са 

нешто пре ко 470 жите
ља, а чак 67 Нера ди

на ца испу ња ва кри те ри ју ме 
да доби је паке те помо ћи од 
Покра јин ске вла де у овим 
ван ред ним усло ви ма. У 
самом цен тру, бар за вре ме 
нашег борав ка, гото во никог 
на ули ца ма није било, сем 
поко ји про ла зник или поне
ко на окол ним њива ма. Ско
ро иди лич на сли ка малог 
села, али је сви ма јасно да 
живи мо у вре ме ван ред ног 
ста ња и опа сно сти од коро

на ви ру са. Паке ти су допре
мље ни у про сто ри је Месне 
зајед ни це, а ода тле ће их 
волон те ри дистри бу и ра ти 
на кућ не адре се.

Иако паке та нема мно го, 
ипак ће волон те ри ма, по 
речи ма Дра га не Нико лић, 
бити потреб но неко ли ко 
дана.

– Има ли смо у почет ку два 
волон те ра, сада нас има 
дупло више – каже Дра га на. 

Волон тер ка Видо са ва 
Петро вић каже да зову ста
ри је ста нов ни ке како би 

Лепо са ва Субо тић Поде ла паке та
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рећи да нам се јавља ју већ 
неки дона то ри и фир ме са 
тери то ри је наше општи не 
који су вољ ни да помог ну. 
Нешто ћемо мора ти и сами 

да обез бе ди мо, али никог 
неће мо забо ра ви ти – исти че 
Сте ван Кази ми ро вић. 

На месту где се паку је 
допре мље на хра на волон те
ри вред но раде, а при пре
мље ни паке ти се това ре у 
ком би вози ла и раз но се по 
сели ма, јер је одлу ка Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је била 
да се паке ти прво поде ле 
ста нов ни ци ма ири шких села.

Када смо ми били у мага
ци ну, 2. апри ла, паке ти су се 
дели ли у Шатрин ци ма, Нера
ди ну и Добро до лу. Нема ња 
Андрић, који руко во ди радом 
волон те ра, каже да је посла 
пуно, тре ба спа ко ва ти 1.117 
паке та.

– У про се ку напра ви мо око 
350 паке та днев но, потом 
орга ни зу је мо пре воз и шаље
мо их по сели ма, пре ма утвр
ђе ном пла ну. Ја мислим да 
ће до утор ка сви доби ти 
паке те. Нема мо про бле ма са 
волон те ри ма, то су добра и 
вред на деца – каже Нема ња 
Андрић. С. Џаку ла

Сте ван Кази ми ро вић

Нема ња Андрић

их пита ли да ли им тре ба 
помоћ око набав ке хра не 
или леко ва, а сада ће бити 
анга жо ва ни и на поде ли 
паке та помо ћи.

– Људи ма доста зна чи 
наша помоћ, углав ном ста
ри ји има ју неког мла ђег ко 
им пома же, али има и ста
рих који нема ју нико га и 
онда смо ми ту да помог не
мо. Ово је посеб но важно 
због леко ва, јер нема више 
ауто бу ског пре во за, па по 
леко ве мора мо ићи у Ириг 
– каже Видо са ва.

Милен ко Авра мо вић, 
члан савет МЗ Нера дин, 
дошао је да помог не волон
те ри ма како би се паке
ти пен зи о не ри ма што пре 
допре ми ли.

– Има нас мало, тако 
да ће нам бити потреб но 
неко ли ко дана да се паке

ти раз не су. Све су то доста 
ста ри ји људи који не могу 
изла зи ти из сво јих кућа – 
исти че Милен ко.

У Нера ди ну је први пакет 
уру чен Лепо са ви Субо тић 
чија је кућа гото во у самом 
цен тру села. Лепо са ва има 
83 годи не.

– Имам две кћер ке које 
ми доно се шта ми тре ба, 
а захва љу јем пред сед ни ку 
Вучи ћу што се сетио свих 
нас ста ри јих. Ја уоп ште 
не изла зим, дођу ми ћер
ке и доне су хра ну. Стал
но нешто радим, спре мам, 
мало радим, мало гле дам 
ТВ – гово ри Лепо са ва о 
томе како јој про ти чу дани 
у који ма мора стал но бити 
у сво јој кући. Доду ше, она 
има и дво ри ште, па јој је 
сва ка ко лак ше.

С. Џаку ла

ЦРВЕ НИ КРСТ

Народ на кухи ња ради,
позив волон те ри ма
У ири шкој општи ни има 

110 кори сни ка народ не 
кухи ње, а од тог бро ја, 

њих пето ро су ста ри ји од 70 
годи на, што зна чи да по кри
те ри ју ми ма у које спа да ири
шка општи на, они не сме ју 
напу шта ти сво је домо ве, па 
им се хра на доно си кући. Пре
о ста ли кори сни ци дола зе по 
обро ке који се дистри бу и ра ју 
на два пунк та: у Ири гу и Врд
ни ку. Пошту је се стан дард на 
про це ду ра, али уз поја ча не 
мере зашти те, због пан де ми је 
коро на ви ру са.

– Има мо 76 актив них волон
те ра који су рас по ре ђе ни по 
свим насе ље ним мести ма и 
који доно се хра ну, леко ве и 
оста ле потреп шти не нашим 
сугра ђа ни ма ста ри јим од 70 
годи на. Посеб но се то одно
си на оне који живе сами, без 
род би не и при ја те ља који би 
оба ви ли набав ке за њих – 
каже Бобан Ћирић, секре тар 
Црве ног крста у Ири гу. 

Дру га циљ на гру па су гра
ђа ни у само и зо ла ци ји, који ма 
волон те ри, тако ђе, доста вља
ју намир ни це.

– Све функ ци о ни ше како 
тре ба, наш Колцен тар је 
прак тич но општин ски, и то је 
дого вор са Шта бом за ван
ред не ситу а ци је. Првих дана 
су сав терет под не ли наши 
волон те ри и захва лан сам 
им на томе. Касни је, у сарад
њи са Шта бом за ван ред не 
ситу а ци је, при кљу чи ли су нам 
се сви пред сед ни ци месних 
зајед ни ца, као и дру ги волон
те ри – исти че Бобан Ћирић.

Сада су се већ сви ухо да ли 
тако да овај рад функ ци о ни ше 
добро и у самом Ири гу, али и 
у сели ма ири шке општи не. 

– На стал ној смо вези са 
Шта бом за ван ред не ситу а
ци је, пред сед ни ци ма месних 
зајед ни ца и Цен тром за соци
јал ни рад. И даље упу ћу јем 
позив волон те ри ма да нам се 
јаве како би помо гли дистри
бу ци ју паке та помо ћи која 
сле ди, али и за редо ван рад 
– дода је Бобан Ћирић.

Теле фо ни Колцен тра али и 
теле фо ни на које могу да се 
при ја ве волон те ри су: 061/65 
80 830, 062/773 946, 069/608 
310 и 022/462 334. С. Џ.

Пре ми нуо човек из Шатринаца
Пре ма пода ци ма од 5. 

апри ла, у Срем ског окру гу је 
24 лица зара же но коро на ви
ру сом. Од чети ри ново о бо ле
ла, два лица су са тери то ри је 
Срем ске Митро ви це и два из 

Ири га. У Сре му је, до сада, 
пре ми ну ла јед на осо ба од 
виру са COVID 19, а реч је о 
чове ку из Шатри на ца, који је 
био и прво о бо ле ли на тери то
ри ји ири шке општи не. С. Џ.
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„IGB Auto mo ti ve“ 
и даље не ради

– Менаџ мент гру па ци је „I. G. 
Bau er hin“ и менаџ мент ком па
ни је „IGB Auto mo ti ve“ Инђи ја 
доне ли су одлу ку да се про ду
жи колек тив ни годи шњи одмор 
и да сви запо сле ни од субо те 
21. мар та 2020. годи не до поне
дељ ка 13. апри ла 2020. годи не 
буду на колек тив ном годи шњем 
одмо ру, пла ће ном у пуном 
изно су пре ма Зако ну о раду 
Репу бли ке Срби је. Од поне
дељ ка 13. апри ла 2020. годи не 
ком па ни ја „IGB Auto mo ti ve“ 
ради ће у две сме не са пуним 
капа ци те том, са свим заштит
ним сред стви ма и про це ду ра ма 
зашти те, пре ма зва нич ним 
упут стви ма Вла де Репу бли ке 
Срби је и зва нич них инсти ту ци
ја. Исто тако, ком па ни ја „IGB 
Auto mo ti ve“ пошто ва ће све пре
по ру ке Вла де Репу бли ке Срби
је да сви запо сле ни са тешким 
боле сти ма и исто ри јом тешких 
боле сти, запо сле ни ста ри ји од 
60 годи на и запо сле ни (мај ке) 
деце мла ђе од 12 годи на, неће 
бити анга жо ва ни за рад у ком
па ни ји док тра је ван ред но ста
ње, и њихо ва при ма ња ће бити 
у скла ду са Зако ном о раду 
Репу бли ке Срби је члан 116 и 
члан 117 – наво ди се у саоп
ште њу ком па ни је. М. Ђ.

Почела подела пакета 
пензионерима
Пен зи о не ри из 

Љуко ва, Јар ко ва
ца и Мара ди ка 

први су доби ли паке те 
помо ћи које је при пре
ми ла Општи на Инђи ја. 
У субо ту, 04. апри ла 
кре ну ла је рас по де ла 
паке та нај ста ри јим 
сугра ђа ни ма инђиј ске 
општи не са пен зи јом 
мањом од 30 хиља да 
дина ра. Поред неко ли ко 
волон те ра, испо ру ци у 
Љуко ву при дру жио се и 
пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак 
који је пору чио да 
локал на само у пра ва 
бри не о нај ста ри јим 
сугра ђа ни ма, те да ће 
бити поде ље но укуп но пет хиља да паке та 
помо ћи и још око хиља ду паке та соци јал
но угро же ним лици ма.

– Потру ди ли смо се да паке ти буду вео
ма садр жај ни, те се у њима нала зе основ
не живот не намир ни це, попут бра шна, 
уља, шеће ра, али ту су и кафа, тесте ни на, 
све оно што може да помог не, бар дели
мич но, пен зи о не ри ма са нај ни жим при ма
њи ма – иста као је пред сед ник Општи не 
Инђи ја и додао да је прво кре ну ла поде ла 
паке та оним пен зи о не ри ма који има ју при

ма ња испод десет хиља да, а затим ће и 
оста ли који испу ња ва ју усло ве доби ти 
пакет на кућ ну адре су.

– Није исто кад неко има пен зи ју седам 
хиља да и пен зи ју од 29 хиља да дина ра. 
Рас по де ла паке та врши ће се кон ти ну и ра
но и нема потре бе за пани ком. Након 
наших нај ста ри јих, паке те ће доби ти и 
соци јал но угро же ни. Има и оних гра ђа на 
који се не воде ни у јед ној кате го ри ји и 
потру ди ће мо се да помог не мо и њима – 
рекао је Гак. М. Ђ.

Почела подела пакета пензионерима

Дез ин фек ци ја ули ца при о ри тет
Током викен да осам еки па Јав ног кому нал

ног пред у зе ћа „Кому на лац“ извр ши ли су 
дез ин фек ци ју свих ули ца на тери то ри ји 

општи не Инђи ја. Како су иста кли пред став ни ци 
тог пред у зе ћа, дез ин фек ци ја свих насе ља врши 
се по дру ги пут у послед њих неко ли ко дана.

– Дез ин фек ци ју ули ца врши мо сва ко днев но. 
Наши рад ни ци са ато ми зе ри ма су на тере ну и 
нема нијед не ули це на тери то ри ји наше општи
не, а да није дез ин фи ко ва на – иста као је Душан 
Лема ић, дирек тор Јав ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Кому на лац“, и додао је да су гра ђа ни ма доступ
ни кон теј не ри са дез ин фек ци о ним сред ством на 
бази натри јумхипо хло ри та. Кон теј не ри у Инђи
ји нала зе се на пет лока ци ја: Карађорђевa 
улицa код објек та врти ћа „Невен“, Улицa Десан
ке Мак си мо вић, насе ље Шан гај, Ули ца Ива на 
Милу ти но ви ћа, код про дав ни це „Жути мар кет“, 
цен тар Инђи је код Поште и цен тар Инђи је код 
сата.

– Дез ин фек ци о на теч ност се кон стант но допу
ња ва како би сви гра ђа ни могли да је пре у зму. 
До сада је дистри бу и ра но пре ко 30 хиља да 
лита ра сред ства за дез ин фек ци ју – каже Лема
ић.

Он дода је да се све оста ле делат но сти које су 
у над ле жно сти ЈКП „Кому на лац“ одви ја ју без 
про бле ма, с тим што је кра јем мар та доне се на 
одлу ка да се не одво зе папир и ПЕТ амба ла жа 
из дома ћин ста ва. М. Ђ.

Наста вља се дез ин фек ци ја ули ца
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Дом здравља добро снабдевен
До субо те, 4. апри ла код чети ри осо

бе са тери то ри је општи не Инђи ја 
потвр ђе но је при су ство коро на ви

ру са, потвр ди ли су из епи де ми о ло шке 
слу жбе инђиј ског Дома здра вља. Пред
сед ник Општи не Инђи ја и коман дант 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је Вла ди мир 
Гак рекао је да је четвр то лице обо ле ло 
од коро на ви ру са, мушка рац сред њих 
годи на који је запо слен у Бео гра ду.

– Он се нала зи у кућ ној изо ла ци ји и по 
пода ци ма које смо доби ли, није живот но 
угро жен. Пред у зи ма мо све мере да се 
вирус не про ши ри. Ово лице, као и прет
ход на три су међу соб но пове за на, јер су 
сви има ли везе са Бео гра дом – рекао је 
Гак и додао да су из тог раз ло га сво је 
запо сле не који дола зе из Бео гра да и 
Новог Сада анга жо ва ли да раде од 
куће.

– Свих шест дежур них теле фо на су и 
даље, 24 часа на услу зи свим нашим 
сугра ђа ни ма и они могу да доби ју све 
нео п ход не инфор ма ци је. Волон те ри су, 
тако ђе, на рас по ла га њу 24 сата сви ма 
они ма који ма је нео п ход на нека врста 
помо ћи. Вео ма смо добро орга ни зо ва ни 

– иста као је пред сед ник Општи не Инђи
ја и додао да је Дом здра вља добро 
опре мљен и да функ ци о ни ше без про
бле ма.

– Запо сле ни има ју све што им је 
потреб но. Не може мо рећи да има ју у 
зали ха ма, али још нису дошли у ситу а
ци ју да нема ју заштит ну опре му и сред
ства за дез ин фек ци ју. Наба ви ли смо и 
хиља ду оде ла и сти гли су и визи ри за 
лека ре који има ју дирек тан кон такт са 
оним паци јен ти ма код којих се сум ња на 
при су ство коро на ви ру са. Данас је про
блем наћи довољ не коли чи не маски за 
запо сле не и паци јен те који дола зе у 
Дом здра вља и зато нам је зна чи ла 
помоћ од две хиља де памуч них маски, 
које могу да се кори сте више пута – 
рекао је пред сед ник Општи не и навео 
да само Дому здра вља днев но тре ба 
око 400 маски.

– Нама је за њих и оста ле рад ни ке из 
јав них пред у зе ћа који су на тере ну, на 
днев ном нивоу нео п ход но око 700 
маски. Онда зна те о којој се коли чи ни 
ради. Потреб но је исто толи ко пари 
рука ви ца. Пред у зе ли смо и дру ге мере 

по нало гу Вла де Срби је и фор ми ра ли 
смо Цен тар за сугра ђа не који сум ња ју 
на при су ство коро на ви ру са.

Гак је под се тио да је пре неко ли ко 
дана фор ми ран и опе ра тив ни тим на 
нивоу локал не само у пра ве који кон тро
ли ше рад пред у зе ћа, те су већ оба ви ли 
неко ли ко кон тро ла.

– У пого ни ма и пред у зе ћи ма које смо 
до сада оби шли нисмо уочи ли ника кве 
непра вил но сти. Води се рачу на о рад
ни ци ма и пред у зи ма ју се све мере у 
скла ду са оним што је Вла да Срби је 
пре по ру чи ла – рекао је пред сед ник 
Општи не Инђи ја и замо лио је рад ни ке 
да не при ја вљу ју сво је посло дав це уко
ли ко за то нема потре бе.

– Ми не може мо ника ко затво ри ти 
неко пред у зе ће ако се посло да вац при
др жа ва свих мера, те зато молим наше 
сугра ђа не да их не при ја вљу ју само 
зато што им се не иде на посао и што 
мисле да је боље седе ти код куће. Тако 
губи мо вре ме одла зе ћи на места где за 
то нема потре бе, а можда неће мо доћи 
на вре ме тамо где је заи ста нео п ход но 
реа го ва ти – апе ло вао је Гак. М. Ђ.

Општина функционише
без проблема
На послед њој сед ни ци Шта ба за 

ван ред не ситу а ци је општи не 
Инђи ја пред сед ник Вла ди мир Гак 

иста као је да су спрем ни да обез бе де 
про стор за импро ви зо ва не бол ни це, уко
ли ко за то буде било потре бе. Он је 
рекао да се све ради у коор ди на ци ји са 
реги о нал ним и покра јин ским шта бо ви ма 
за ван ред не ситу а ци је.

– За сада нема потре бе да се пра ве 
импро ви зо ва не бол ни це у нашем гра ду, 
али ми смо раз ми шља ли који би то про
стор могао да буде. Спорт ске сале, 
хала, чак се поми ња ло и јед но, пот пу но 
одво је но кри ло Бање у Ста ром Слан ка
ме ну – обја шња ва Гак и исти че да се 
такве одлу ке не доно се само и ни ци ја тив
но, те да ће дело ва ти у скла ду са потре
ба ма и наред ба ма са виших нивоа.

– Захва љу је мо сви ма који су спрем ни 
да помог ну, као и вла сни ку ИТ пар ка у 
Инђи ји, који је држа ви дао на рас по ла га
ње „памет ну згра ду“ која се нала зи у 
севе ро и сточ ној рад ној зони – иста као је 
пред сед ник Oпш тине Инђи ја и захва лио 
je и запо сле ни ма у локал ним меди ји ма 
који сва ко днев но изве шта ва ју гра ђа не 
инђиј ске општи не, изла жу ћи се ризи ку у 
вре ме епи де ми је.

– Захва љу јем вама јер је пра ва 
инфор ма ци ја од вели ког зна ча ја. Захва
љу јем и док то ри ма, и сви ма они ма који 
се тру де да одр же и сачу ва ју здра вље 
наших сугра ђа на. Систем мора мо одр
жа ти да бисмо успе ли да функ ци о ни ше
мо и у наред ном пери о ду, како бисмо 
обез бе ди ли пла те они ма који раде у 
Дому здра вља и у јав ном сек то ру – обја

шња ва Гак и дода је да гра ђа ни не тре ба 
да бри ну о ста њу у буџе ту јер Општи на 
Инђи ја неће има ти про бле ма ни ако тре
нут на ситу а ци ја потра је неко ли ко месе
ци.

– Уз све про бле ме које смо има ли у 
прет ход ном пери о ду, данас има мо мно го 
више сред ста ва него што има ју неки гра
до ви који су три пута већи од Инђи је. То 
гово ри коли ко смо заи ста одго вор но 
ради ли прет ход не три и по годи не –
рекао је Гак.

Пред сед ник Општи не Инђи ја потвр
дио је да се без обзи ра на ван ред но 

ста ње, несме та но одви ја ју радо ви на 
изград њи новог врти ћа код Хра ма Све
тог цара Кон стан ти на и цари це Јеле не.

– Успе ли смо да, пре уво ђе ња ван ред
не ситу а ци је, упла ти мо јед ну одре ђе ну 
суму на рачун изво ђа ча радо ва, те се и 
данас изво де гра ђе вин ски радо ви на 
изград њи новог врти ћа – исти че пред
сед ник Општи не Инђи ја и дода је да ће 
се за 15 дана већ виде ти како ће изгле
да ти овај обје кат јер ће бити завр ше ни 
гра ђе вин ски радо ви на око 1500 мета ра 
ква драт них буду ћег врти ћа.

М. Ђ.

Владимир Гак
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Паке ти за пен зи о не ре са пен зи ја ма 
мањим од 30.000 дина ра

1. апри ла ове годи не на 
тери то ри ји општи не Ста ра 
Пазо ва поче ла је поде ла 
паке та за пен зи о не ре са 
при ма њи ма мањим од 
30.000 дина ра. Општи на 
Ста ра Пазо ва је обез бе ди ла 
намир ни це за 10.000 паке
та, за шта је издво је но пре
ко 15 мили о на дина ра. 
Помоћ у дистри бу ци ји паке
та пру жи ле су и фир ме и 
поје дин ци, рекао је Ђор ђе 
Ради но вић, коман дант 
општин ског Шта ба за ван
ред не ситу а ци је.

– То је вели ки број паке та 
и молим гра ђа не да буду 
стр пљи ви, јер ће се овај 
посао завр ши ти у наред них 
10 до 15 дана. Физич ки је 
немо гу ће све одјед ном спа
ко ва ти и поде ли ти. Вели ка 
је акци ја, али вели ко је и 
задо вољ ство гра ђа на, а ми 
смо због тога ту. Учи ни ће мо 
све што може мо да помог
не мо. Волон те ри заи ста 
вред но раде, јер им се за 
помоћ сва ки дан обра ћа 

вели ки број људи, који ма 
одно се оно што им је 
потреб но. Тре нут но је таква 
ситу а ци ја, али сви се нада
мо бољим дани ма. Као што 
то чине сви и ја пору чу јем 
гра ђа ни ма општи не Ста ра 
Пазо ва да оста ну код сво је 
куће – нагла сио је Ради но
вић. 

Паке ти се деле пре ма 

спи ско ви ма доби је них од 
ПИО фон да и Цен тра за 
соци јал ни рад. На више 
дистри бу тив них цен та ра 
вели ки број добро во ља ца 
дани ма сор ти ра робу и 
паку је паке те које волон те
ри Шта ба за ван ред не ситу
а ци је раз во зе да нај ста ри јих 
сугра ђа на. 

Из Шта ба апе лу ју на стр

пље ње јер ће сва ка осо ба 
која испу ња ва кри те ри ју ме 
доби ти свој пакет. Тако ђе, 
теле фон кон такт цен тра 
022/311–999 је на рас по ла
га њу свим сугра ђа ни ма 
који ма је потреб на помоћ 
или има ју нека пита ња и 
недо у ми це у вези са ван
ред ним ста њем.

Зден ка Кожик

Казне за
непо што ва ње
про пи са

На сед ни ци Шта ба за за ван ред не 
ситу а ци је општи не Ста ра Пазо ва 
сазна је мо да су све осо бе које су ухва
ће не да крше меру забра не кре та ња 
осу ђе не у скра ће ном поступ ку на нов
ча не казне у изно су од 50 до 150 
хиља да и на казне затво ра. Поли ци ја 
поред редов них патро ла, меру забра
не кре та ња у току поли циј ског часа 
кон тро ли ше и дро ном и то у свим 
мести ма ста ро па зо вач ке општи не. 
Пре ко 500 људи на тери то ри ји ста ро
па зо вач ке општи не је под мера ма 
само и зо ла ци је, про ве ра ва ју се теле
фон ским путем и сла њем патро ле на 
терен. На Шта бу је 1. апри ла 2020. 
истак ну то да је на тери то ри ји ста ро па
зо вач ке општи не боља дисци пли на у 
пошто ва њу изре че них мера у бор би 
про тив шире ња коро но ви ру са, али и 
да с вре ме на на вре ме нео д го вор ни 
поје дин ци крше мере и тиме пове ћа
ва ју ризик од шире ња виру са. Д. Г.

Почео елек трон ски 
упис прва ка

Првог апри ла је почео елек трон ски 
упис у први раз ред основ не шко ле 

школ ске 2020/2021. годи не, који су у 
оба ве зи да поха ђа ју деца рође на од 1. 
мар та 2013. до 28. фебру а ра 2014. 
Рође ни од 1. мар та до 31. авгу ста 
2014. могу тако ђе да кре ну у први раз
ред, на зах тев роди те ља, али тек 
након про ве ре спрем но сти дете та за 
пола зак у шко лу. Како сазна је мо од 
Бошка Мило је ви ћа, пред сед ни ка Акти
ва дирек то ра шко ла са тери то ри је 
општи не Ста ра Пазо ва, ситу а ци ја у 
овој сре ди ни није иден тич на, јер су 
неке шко ле већ еви ден ти ра ле сво је 
буду ће прва ке, а у оста лим се то може 
учи ни ти путем СМС пору ке или путем 
имеј ла. При ку пља ње доку мен та ци је и 
тести ра ње биће оба вље но када то 
буде дозво ли ла ситу а ци ја у држа ви. У 
мести ма ста ро па зо вач ке општи не 
посто ји девет основ них шко ла, уз два 
издво је на оде ље ња, Шко ла за основ
но и сред ње обра зо ва ње „Антон Ска
ла“ и три сред ње шко ле. З. К.

Онлајн пија ца
Ста ра Пазо ва

Све же воће и повр ће про из во ђа чи 
са тери то ри је општи не Ста ра Пазо ва 
од про гла ше ња ван ред ног ста ња и 
затва ра ња пија ца про да ју код куће. 
Кажу да сад кад има у изо би љу све же 
зеле не сала те, мла дог лука, рот кви ца 
и спа на ћа, ште та је да то њима про па
да, а потра жња је вели ка. Како би се 
помо гло њима, али и куп ци ма, кра јем 
мар та отво ре на је Феј сбук стра ни ца 
Онлајн пија ца Ста ра Пазо ва, која тре
нут но бро ји пре ко 1500 чла но ва. У гру
пи је око 50 обја ва про да ва ца, који 
поста вља ју сли ке сво јих про из во да уз 
пра те ће инфор ма ци је о цена ма, месту 
про да је и евен ту ал но могу ћој доста ви 
на кућ не адре се купа ца.   З. К.
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Бес плат но
дез ин фек ци о но 
сред ство

Кон теј не ри са бес плат ним дез ин
фек ци о ним сред ством, који су кра јем 
мар та у Ста рој Пазо ви поста вље ни на 
Тргу Зора на Ђин ђи ћа, сада се нала зе 
и на пар кин гу пре ко пу та мар ке та 
„Medi us“ у Њего ше вој ули ци (испред 
Цркве), на пар кин гу испред Цркве у 
Ули ци Вука Кара џи ћа, на пар кин гу 
испред тржног цен тра „Beo geps city” 
код так си ста ни це у Ули ци Ћири ла и 
Мето ди ја. У насе љу Нова Пазо ва, 
осим на пија ци, кон теј не ри са дез ин
фек ци о ним сред ством нала зе се и у 
Бло ку 9, испред мар ке та „Medi us“, у 
Омла дин ској ули ци на кри ви ни у 
Новом насе љу, код „Пла ну ма“, на рас
кр сни ци ули ца Кра ља Милу ти на и 
Сло бо да на Пене зи ћа. Ову меру спро
во ди ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“ ј. 
п. Ста ра Пазо ва у коор ди на ци ји са 
Шта бом за ван ред не ситу а ци је општи
не Ста ра Пазо ва. У Вој ки се кон теј нер 
нала зи испред Дома кул ту ре, Крње
шев ча ни и Голу бин ча ни могу сред ство 
сипа ти испред Дома здра вља, у Голу
бин ци ма, Сур ду ку, Беле ги шу, Ста рим 
и Новим Банов ци ма испред Месне 
зајед ни це, а у насе љу Банов ци Дунав 
на пар кин гу изме ђу бла гај не „Водо во
да“ и Месне зајед ни це. Сред ство је 
напра вље но на бази натри јумхипо
хло ри та и није га потреб но раз бла жи
ва ти при ли ком упо тре бе. Кори сти се 
искљу чи во за дез ин фек ци ју спољ њих 
при ла за и уну тра шњих повр ши на 
(подо ви, пло чи це, купа ти ла, ква ке…). 
Након што се кон теј нер испра зни, из 
„Водо во да“ нагла ша ва ју да ће сва ки 
одмах допу ни ти и тако ће бити све док 
тра је ван ред но ста ње, тако да нема 
потре бе да се пра ве вели ке зали хе.

З. К.

Критичан
пру жни пре ла з

Због ква ра на уре ђа ји ма за кон тро лу 
при сту па на пут но  пру жном пре ла зу у 
насе љу Нова Пазо ва, на путу Нова 
Пазо ва – Буси је, а у вези са доста вље
ним оба ве ште њем од Јав ног пред у зе

ћа „Инфра струк ту ра Желе зни це Срби
ја“, сао бра ћај ће се на овој део ни ци 
одви ја ти пре ма поста вље ној вер ти
кал ној сао бра ћај ној сиг на ли за ци ји. У 
ста ро па зо вач ком ЈКП „Чисто ћа“ које је 
упра вљач локал них путе ва у општи ни 
Ста ра Пазо ва исти чу да ће у што кра
ћем року поста ви ти одго ва ра ју ћу вер
ти кал ну сиг на ли за ци ју. Моле се уче
сни ци у сао бра ћа ју да сма ње брзи ну 
кре та ња, да обра те пажњу на кре та ње 
желе знич ких вози ла и да посту пе по 
поста вље ној сиг на ли за ци ји. Како би 
се спре чи ли неже ље ни дога ђа ји и 
могу ће после ди це, моле се сви уче
сни ци у сао бра ћа ју да обра те посеб ну 
пажњу, док се не поста ви вер ти кал на 
сиг на ли за ци ји. З. К.

Пче ла ри
покло ни ли мед 

Општин ско удру же ње пче ла ра 
„Једин ство“ из Ста ре Пазо ве дони ра
ло је кра јем мар та ове годи не орга ни
за ци ји Црве ног крста 31 кило грам 
меда. Акци ја је покре ну та на ини ци ја
ти ву Саве за пче лар ских орга ни за ци ја, 
како би се помо гло нај у гро же ни ји ма у 
вре ме пан де ми је виру са коро на, јер је 
мед при род на хра на, која јача иму ни
тет. С обзи ром на то, да је 70 одсто 
чла но ва ста ри је од 65 годи на и да 
мора ју да пошту ју забра ну кре та ња, а 
да су они мла ђи углав ном запо сле ни, 
при ку пља ње меда је тра ја ло неде љу 
дана. Како је рекао Мило рад Хаџић, 
пред сед ник Удру же ња, сва ко је дао по 
један кило грам, а дали би и више, али 
с обзи ром на јако лошу прет ход ну 
годи ну, оста ло им је јако мало, а неки 
га више и нема ју. Удру же ње пче ла ра 
тре нут но бро ји 48 чла но ва, а за свој 
хуман гест од Црве ног крста је доби ло 
захвал ни цу.  З. К.

Асфалт у
свим ули ца ма

Општи на Ста ра Пазо ва наста вља са 
уре ђе њем пут не мре же и асфал ти ра
њем ули ца у свим мести ма на њеној 
тери то ри ји, а ових дана се ради ло на 
асфал ти ра њу и уре ђе њу још две ули
це у Крње шев ци ма. Радо ве је са 

сарад ни ци ма оби шао и пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради
но вић који је иста као да је прин цип 
локал не само у пра ве да сва ко место у 
општи ни буде јед на ко тре ти ра но када 
су ула га ња у инфра струк ту ру у пита
њу. Након уре ђе ног цен тра села, на 
ред су дошле ули це где се деце ни ја ма 
тешко кре та ло због бла та или пра ши
не. Гото во пола кило ме та ра ули ца у 
ром ском насе љу, као и ули ца која води 
ка ста ди о ну, биће асфал ти ра но. И 
сео ско гро бље ће у сарад њи са ЈКП 
„Чисто ћа“ уско ро бити уре ђе но. Поче
ло се са поста вља њем огра де дуге 
600 мета ра и тек пред сто је посло ви на 
про јек то ва њу и изград њи капе ле.

З. К.

Вирус ујединио 
комшинице

Коро на ви рус је ује ди нио ком ши ни це 
у Доси те је вој ули ци, у јед ној од згра да 
у насе љу Банов ци Дунав, у општи ни 
Ста ра Пазо ва, које поли циј ски час 
кори сте не би ли поја ча ле хиги је ну, не 
само у сво јим домо ви ма, већ и у зајед
нич ком про сто ру који кори сте сви ста
на ри. Сва ко га дана од про гла ше ња 
ван ред ног ста ња, од 17 до 18 часо ва, 
за вре ме поли циј ског часа, ста нар ке 
згра де се могу виде ти како вред но 
раде. Ини ци ја тор ка ове акци је је 
управ ни це згра де Татја на Стје па но
вић, која каже да желе сво јим при ме
ром да под стак ну и оста ле сусе де. У 
овој згра ди има око педе се так ста на ра 
и 17 ста но ва. Д. Г.
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Јед ним кли ком до 
свих инфор ма ци ја

У циљу ква ли тет ног и 
пра во вре ме ног инфор ми са
ња гра ђа на пећи нач ке 
општи не о акту ел ним мера
ма Шта ба за ван ред не ситу
а ци је и Вла де Репу бли ке 
Срби је у вези са бор бом 
про тив коро на ви ру са, 
Општи на Пећин ци покре ну
ла је засеб ну стра ни цу 
(http://www.pecin ci.org/kon
tak ti.376.html#3693) на зва
нич ној општин ској интер нет 
пре зен та ци ји. Стра ни ца 

Штаб за ван ред не ситу а ци
је нала зи се на посеб ном 
бане ру, а до ње се дола зи 
јед ним кли ком на банер. 
Стра ни ца садр жи акту ел не 
мере општин ског Шта ба и 
Вла де које ће се редов но 
ажу ри ра ти, као и реле вант
не инфор ма ци је о раду 
Амбу лан те за респи ра тор не 
инфек ци је Дома здра вља 
Пећин ци и колцен тру за 
помоћ нај ста ри јим сугра ђа
ни ма пећи нач ке општи не.

Бра ни мо земљу чува ју ћи живо те
Пред став ни ци Саве та Месне зајед

ни це Бре стач поло жи ли су у неде љу 
29. мар та, пово дом сео ске сла ве, 
венац на спо ме ник палим бор ци ма и 
жртва ма фаши зма у Дру гом свет ском 
рату. Због ван ред ног ста ња није било 
пра те ћих про гра ма који се сва ке годи
не орга ни зу ју у окви ру обе ле жа ва ња 
сла ве, а венац је поло жен без при су
ства гра ђа на Бре ста ча, уз пошто ва ње 
свих мера бор бе про тив коро на ви ру са.

– У овим тешким тре ну ци ма за нашу 
земљу не сме мо забо ра ви ти на прет ке 
који су дали живот у одбра ни сло бо де 
и неза ви сно сти наше домо ви не. Њихо
ва хра брост и одлуч ност сви ма нам 
мора бити при мер. Захва љу ју ћи њима, 
од нас се данас не тра жи да дамо 
живот за сво ју земљу, већ напро тив, 
да пока же мо одлуч ност да земљу 
одбра ни мо чува ју ћи живо те – изја вио 
је члан Саве та Бра ни слав Кова че вић.

Улич на расве та
Јав но кому нал но пред у

зе ће „Путе ви општи не 
Пећин ци“ и током ван ред
ног ста ња спро во ди радо
ве на одр жа ва њу улич не 
расве те у насе љи ма пећи
нач ке општи не. Завр ше на 
је заме на неис прав них 
сија ли ца у Пећин ци ма, 
Бре ста чу, Обре жу и 
Попин ци ма, а ових дана 
се врши заме на сија ли ца у 
Купи но ву. У Шима нов ци ма 
је откло њен квар на улич
ној расве ти због којег је 
цела јед на ули ца оста ла 

без јав не расве те, а у 
Субо ти шту су заме ње ни 
рефлек то ри на тере ни ма 
за мале спор то ве. У Бре
ста чу су угра ђе ни нови 
рефлек то ри који осве тља
ва ју дво ри ште месне 
амбу лан те које је до сада 
било нео све тље но, а у 
Ога ру су угра ђе ни нови 
рефлек то ри који ма је поја
ча на осве тље ност цен тра 
насе ља, док су на кра је ви
ма ули ца Пар ти зан ска, 
Нова и Шум ска поста вље
на нова сија лич на места.

Поде ла паке та пен зи о не ри ма
са нај ни жим при ма њи ма

Волон те ри из пећи нач ке општи не поче ли су 
у субо ту, 4. апри ла, са пако ва њем паке та са 
основ ним живот ним намир ни ца ма и сред стви
ма за хиги је ну и дез ин фек ци ју, наме ње ним 
пен зи о не ри ма са при ма њи ма нижим од 30.000 
дина ра, који су купље ни сред стви ма из буџе та 
Општи не Пећин ци. Тога дана спа ко ва но је 630 
паке та, од укуп но 2264, коли ко ће бити уру че
но пен зи о не ри ма на тери то ри ји општи не 
Пећин ци, а због забра не кре та ња током викен
да пако ва ње је наста вље но у поне де љак.

Поде ла паке та поче ла је у поне де љак у пре
по днев ним сати ма, а волон те ри су их доста
вља ли пен зи о не ри ма на кућ не адре се. Паке
ти су у поне де љак доста вље ни пен зи о не ри ма 
са нај ни жим при ма њи ма у Субо ти шту, Бре ста
чу, Доњем Товар ни ку, Ога ру и Обре жу, а у 
наред них неко ли ко дана волон те ри ће поде
ли ти паке те у свим насе љи ма пећи нач ке 
општи не.
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Резер во а ри са дез ин фек ци о ним 
сред ством у свим насе љи ма
Рад ни ци пећи нач ког 

Јав ног кому нал ног 
пред у зе ћа „Водо вод и 

кана ли за ци ја“ поста ви ли су 
у сре ду, 1. апри ла, мобил не 
резер во а ре са дез ин фек ци
о ним сред ством натри јум
хипо хло рит, који слу жи за 
дез ин фек ци ју спо ља шњих 
про сто ра. Резер во а ри су 
поста вље ни у свих 15 насе

ља пећи нач ке општи не, а 
дез ин фек ци о ни рас твор је 
раз бла жен и досту пан гра
ђа ни ма за дез ин фек ци ју 
спо ља шњих повр ши на и 
подо ва, као што су сте пе ни
шта и ула зи. Сред ство за 
дез ин фек ци ју није за пиће 
нити за лич ну дез ин фек ци ју. 
Мак си мал на дозво ље на 
коли чи на је 2 литра по осо

би како би сред ство било 
доступ но свим гра ђа ни ма, а 
сред ство губи дез ин фек ци о
на свој ства уко ли ко дуже 
сто ји. Гра ђа ни не тре ба да 

сипа ју веће коли чи не и пра
ве зали хе, јер ће еки пе ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ 
редов но допу ња ва ти резер
во а ре.

Рас по ред резер во а ра 
по насе љи ма

Шима нов ци – цен тар, сема фор, насе ље; Пећин ци – 
цен тар, ватро га сни дом; Деч – цен тар; Аша ња – цен тар; 
Купи но во – цен тар (јав на чесма); Обреж – цен тар; Огар 
– цен тар; Доњи Товар ник – цен тар; Субо ти ште – цен
тар; Бре стач – цен тар (игра ли ште); Сибач – цен тар; 
Попин ци – цен тар, Ром ско насе ље; Прхо во – вртић; 
Срем ски Миха љев ци – цен тар; Кар лов чић – цен тар.

ШКО ЛА У КАР ЛОВ ЧИ ЋУ

До јесе ни спрем на за уче ни ке
Пред сед ник при вре ме ног орга на 

општи не Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић је 2. апри ла, у прат њи 

заме ни ка дирек то ра ЈКП „Путе ви општи
не Пећин ци“ Мила на Сте па но ви ћа, оби
шао радо ве на рекон струк ци ји Основ не 
шко ле у Кар лов чи ћу, који се одви ја ју без 
засто ја и у вре ме ван ред ног ста ња.

Пред сед ник Трбо вић је оце нио да је 
реч о изу зет но зна чај ној инве сти ци ји у 
обра зов ни систем у општи ни Пећин ци, 
вред ној 90 мили о на дина ра, као и да му 
је дра го што се лич но уве рио да се 
радо ви на шко ли, упр кос ван ред ном 
ста њу, за сада одви ја ју пре ма пред ви ђе
ној дина ми ци.

– Реч је о ком плет ној рекон струк ци ји 
објек та у који није озбиљ ни је ула га но 
деце ни ја ма и који је био у изу зет но 
лошем ста њу. У окви ру рекон струк ци је 
биће заме ње не све водо вод не, кана ли
за ци о не и елек трич не инста ла ци је и 
биће ура ђе на ком плет на заме на кро ва. 
Темељ који је на јед ном делу објек та 
почео да тоне је сани ран, а ком плет на 
ста ра сто ла ри ја заме њу је се новом ПВЦ 
сто ла ри јом. У рекон струк ци ју је укљу че
но и ком плет но уну тра шње и спо ља
шње уре ђе ње, тако да сло бод но може
мо да каже мо да се мења све осим 
зидо ва и да ће наше основ це у Кар лов
чи ћу почет ком нове школ ске годи не 
доче ка ти прак тич но нова шко ла – изја
вио је Трбо вић.

Пред сед ни ка Трбо ви ћа је са тре нут
ном ситу а ци јом на гра ди ли шту упо знао 

Дра ган Лазе тић, тех нич ки дирек тор 
пред у зе ћа „Про грес кон стракшн“ (Pro
gress con struc tion) које је изво ђач радо
ва. Како је рекао Лазе тић, радо ви се за 
сада одви ја ју и мало брже од пред ви ђе
не дина ми ке, а и поред ван ред ног ста
ња до сада није било про бле ма са 
набав ком мате ри ја ла.

– И вре мен ски усло ви нам иду нару ку, 
па се радо ви за сада одви ја ју без засто
ја. Рад но вре ме при ла го ди ли смо забра
ни кре та ња, како бисмо пери од када 
није на сна зи забра на кре та ња мак си
мал но иско ри сти ли за радо ве. На гра ди
ли шту смо обез бе ди ли мак си мал но 
пошто ва ње свих мера Вла де Репу бли ке 
Срби је на спре ча ва њу инфек ци је коро

на ви ру сом, а про сто ри је у који ма су 
сме ште ни рад ни ци се редов но дез ин
фи ку ју, па до сада нисмо има ли слу ча је
ва здрав стве них про бле ма. Увек смо на 
рас по ла га њу Општи ни и Општи на је 
увек на рас по ла га њу нама – рекао је 
Лазе тић.

Уко ли ко се радо ви наста ве без засто
ја, ком плет на рекон струк ци ја Основ не 
шко ле у Кар лов чи ћу тре ба ло би да буде 
завр ше на кра јем јула или почет ком 
авгу ста, а основ ци из Кар лов чи ћа, као и 
основ ци из Срем ских Миха ље ва ца који 
у овој шко ли поха ђа ју наста ву од петог 
до осмог раз ре да, има ће од наред не 
јесе ни неу по ре ди во боље усло ве за 
уче ње.

Председник Општине мр Жељко Трбовић обишао радове
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БЕО ЧИН

Упис деце у први раз ред
Упис деце у први раз ред основ не 

шко ле, који тра ди ци о нал но почи
ње 1. апри ла, ове годи не ће, због 

ван ред ног ста ња, поче ти касни је. Уме
сто упи са, роди те љи и дру ги закон ски 
заступ ни ци ће од сре де, 1. апри ла 
моћи кон так ти ра ју шко лу у коју желе 
да упи шу сво је дете пре ко нове услу
ге „Иска зи ва ње инте ре со ва ња за упис 
у основ ну шко лу“ на пор та лу еУпра ва, 
као и теле фон ским путем. Ова услу га 
и упут ства за кори шће ње могу про
на ћи на адре си https://eupra va.gov.rs/
uslu ge/5569

Нову еуслу гу зајед нич ки су изра
ди ли тимо ви Каби не та пред сед ни ка 
Вла де, Мини стар ства про све те, нау ке 
и тех но ло шког раз во ја и Кан це ла ри је 
за инфор ма ци о не тех но ло ги је и елек
трон ску упра ву. На овај начин, шко ле 
ће еви ден ти ра ти заин те ре со ва ност 
роди те ља да упи шу дете у одре ђе
ну шко лу како би оквир но зна ле који 

број ђака могу да оче ку ју. Сви роди те
љи који ће кори сти ти ову елек трон ску 
услу гу, биће оба ве ште ни о дату му упи
са у основ ну шко лу чим исти буде био 
дефи ни сан.

По дефи ни са њу дату ма упи са у 
основ ну шко лу, на пор та лу еУпра
ва биће доступ на услу га зака зи ва
ња тер ми на за упис и тести ра ње која 
ће омо гу ћи ти роди те љи ма да јед ним 
одла ском у шко лу завр ше све про це
ду ре око упи са дете та и то без потре
бе доно ше ња ијед ног доку мен та, као 
и да оба ве тести ра ње са пси хо ло гом/
педа го гом. Шко ле ће у уна пре ђе ној 
елек трон ској услу зи еУпи са по слу
жбе ној дужно сти при ба ви ти подат ке 
из матич не књи ге рође них, из еви ден
ци је пре би ва ли шта и из здрав стве ног 
инфор ма ци о ног систе ма о оба вље
ном лекар ском пре гле ду. Под се ћа
мо да је про шле годи не захва љу ју ћи 
елек трон ској услу зи еУпис упи са но 

више од 60 хиља да ђака у први раз
ред основ не шко ле. Роди те љи по први 
пут нису мора ли да при ба вља ју више 
од 120.000 раз ли чи тих доку ме на та у 
папир ној фор ми, при чему су уште де
ли исто толи ко сати чека ња на неком 
од шал те ра јав не упра ве.

Услу га „Иска зи ва ње инте ре со ва
ња за упис у основ ну шко лу“ је само 
јед на у низу ини ци ја ти ва елек трон ске 
упра ве коју Вла да Срби је кон ти ну и
ра но покре ће и која све до чи о посве
ће но сти диги тал ној тран сфор ма ци
ји јав не упра ве и дру штва у цели ни. 
Захва љу ју ћи доса да шњем иску ству и 
зна њу цело куп ног тима Вла де Срби је 
који ради на рефор ми и диги та ли за ци
ји јав не упра ве, пре по зна те су потре
бе гра ђа на и ова квим систе мом рада 
дошло је до тран сфор ма ци је јав не 
упра ве у сер вис гра ђа на, захва љу ју ћи 
чему гра ђа ни не мора ју да носе сво ја 
доку мен та од шал те ра до шал те ра.

ВРЕ МЕ И УСЕ ВИ

Пше ни ца у фази вла та ња

Пше ни ца се нала зи у фази почет ка 
вла та ња, а када дође до пора ста 
тем пе ра ту ре, тре ба ло би оба ви

ти трет ман про тив коро ва. На пар це ла
ма где се ука же потре ба тре ба ура ди ти 
и зашти ту од боле сти.

– Ваља оби ћи пар це ле и тамо где 
има потре бе, било би добро да се то 
ура ди у јед ном про хо ду. Зашти ту од 
боле сти, као агро тех нич ку меру, тре ба 
оба ве зно ура ди ти. Послед њих годи на 
је све већа при сут ност боле сти на пше
ни ци која иза зи ва вели ку ште ту. Пољо
при вред ни про из во ђа чи су упо зна ти са 
зна ча јем зашти те пше ни це од боле
сти и зато све више при ме њу ју мере 
зашти те како би пости гли веће при но се 
– каже Горан Дроб њак, струч ни сарад
ник у Пољо при вред ној струч ној слу жби 
Рума.

Када је реч о про лећ ној сетви, пре 
сне га, при кра ју мар та, поче ла је сетва 
шећер не репе, која је због вре мен ских 
усло ва пре ки ну та. У току су интен зив

ни радо ви на пред се тве ном ђубре њу, а 
углав ном се при ме њу ју азот на ђубри
ва. Наста вља се сетва шећер не репе, 
а саче ка ће се пораст тем пе ра ту ре како 
би се земљи ште угре ја ло и дости гло 
тем пе ра ту ру да би се поче ло са сетвом 
оста лих јарих кул ту ра: сун цо кре та, соје 
и куку ру за. За сун цо крет је нео п ход но 
да се тем пе ра ту ра земљи шта на том 
сетве ном сло ју подиг не барем на осам 
сте пе ни, за соју је потреб но од осам до 
десет, а за куку руз барем десет сте пе
ни да би се кре ну ло са сетвом. 

– Не тре ба жури ти, ваља саче ка ти 
повољ не при ли ке, јер сетвом у хлад но 
земљи ште се про ду жа ва пери од ница
ња. Тако може доћи до про па да ња 
семе на, које је изло же но напа ду ште
то чи на и боле сти. На тај начин може 
доћи до сма ње ња скло па и сма ње ња 
бро ја биља ка по хек та ру. Зато је савет 
да се саче ка виша тем пе ра ту ра која ће 
усло ви ти боље ница ње и склоп биљ ке 
– исти че Горан Дроб њак. С. Џ.

Про лећ на сетва

ЈП „СРЕМГАС“

Оба ве ште ње
потро ша чи ма

У скла ду са одлу ка ма Вла де Репу бли ке 
Срби је и Шта ба за ван ред не ситу а ци је Гра да 
Срем ска Митро ви ца Бла гај на и Шал терсала 
ЈП „Сремгас“ Срем ска Митро ви ца не раде до 
даљ њег.

ЈП „Сремгас“ Срем ска Митро ви ца оба ви ло 
је редов но очи та ва ње потро шње и потро ша чи 
ће на вре ме доби ти рачу не који су у скла ду са 
њихо вом потро шњом.

Изми ри ва ње рачу на и дру гих оба ве за 
(репро грам, рате за при кљу че ње на дистри бу
тив ну мре жу) кори сни ци услу га могу извр ши ти 
на шал те ри ма ЈП „Пошта Срби је“ или елек
трон ским пла ћа њем на теку ће рачу не:
 1601082790 (Ban ca Inte sa) – рачу ни за 

потро шњу гаса и репро грам
 265671031000009732 (Raif fe i sen ban ka) – 

рате за при кљу че ње на дистри бу тив ну мре
жу
Потро ша чи ма који не изми ре рачу не за 

мартoвску, април ску и мај ску потро шњу, напла
та ће бити про лон ги ра на без обра чу на ва ња 
кама те.

Све зах те ве (за при кљу че ње на дистри бу
тив ну мре жу, заме ну кути је КМРС, рекла ма ци
је..) потро ша чи могу да поша љу на мејл пред
у зе ћа: offi ce@ srem gas.rs.

Пре ма пре по ру ци Шта ба за ван ред не ситу а
ци је Гра да Срем ска Митро ви ца у ЈП „Срем
гас“ Срем ска Митро ви ца спро во ди се мини мум 
про це са рада.

24 сата потро ша чи ма је доступ на Дежур на 
слу жба (број теле фо на Дежур не слу жбе је 064/ 
8894 580) за при ја ву евен ту ал них ква ро ва. 

Запо сле ни на адми ни стра тив ним посло ви ма 
са стран ка ма раде до 12 часо ва.

Број теле фо на за инфор ма ци је је 022/ 610 
069 (од 7 до 12 часо ва).

Све инфор ма ци је нала зе се на интер нет 
стра ни ци пред у зе ћа: www.srem gas.rs.



26 8. APRIL 2020.  M NOVINE ДРУШТВО

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni 
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana ]osi}. - 
God. 1, br. 1 (2001) -  . – Sremska Mitrovica : СРЕМ 
МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SRID 
165382407

 * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, 
Kraqa Petra Prvog 5a. Od go vor ni ured nik Sve tla na ]osi} * te le fon /faks 

022/ 611-556  * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la Srem-
ska Mi tro vi ca  *  ce na pri mer ka 50 di na ra. Go di {wa pret pla ta 2.600 di na ra, po lu go di {wa 1.300 
di na ra, tro me se~ na 650 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni 
tek sto vi i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

M NOVINE 

ЦРВЕ НИ КРСТ РУМА

Акци ја дава ња крви

Акци ја добро вољ ног дава ња крви 
орга ни зо ва на је 3. апри ла у рум
ском Кул тур ном цен тру, а по 

први пут у усло ви ма ван ред ног ста ња 
и зна чај них пре вен тив них мера про тив 
коро на ви ру са. О томе су води ли рачу
на и орга ни за то ри, Завод за тран сфу
зи ју крви из Новог Сада и Црве ни крст 
Рума. Они који су реши ли да и у ова
квим усло ви ма буду хума ни, доби ли су 
маске, заштит не рука ви це и дез ин фек
ци о на сред ства, а мора ли су чека ти на 
отво ре ном и на про пи са ном одсто ја њу. 
По речи ма Радо ван ке Попо вић Јан
ко вић, струч не сарад ни це у рум ском 
Црве ном крсту, акци ја је била добра и 
добро је реа ли зо ва на. При ја ви ло се 70 
наших сугра ђа на, али због стро же про
це ду ре и мера зашти те, пре гле да но је 
њих 44, међу који ма је било и 14 лица 
која су дошла по први пут да дају крв 
– а при ку пље но је 34 једи ни ца дра го
це не теч но сти.

Дакле, акци ја је реа ли зо ва на са поја
ча ним мера ма без бед но сти, у скла ду 
са мера ма и пре по ру ка ма стру ке. Пре 
тога, сви доса да шњи дава о ци су били 
инфор ми са ни због којих раз ло га не би 
тре ба ло да дају крв: ако су у послед
њих 28 дана путо ва ли ван Срби је, ако 
има ју пре хла ду, кашаљ или кија ју, уко
ли ко има ју пови ше ну тем пе ра ту ру и 
ако су били у кон так ту са боле сном 
осо бом чији симп то ми личе на инфек
ци ју коро на ви ру сом.

Међу они ма који су дошли био је и 
Бра ни слав Ђурић, који је до сада два
де се так пута дао крв.

– Спе ци фич на је акци ја зато што се 
орга ни зу је у вре ме ван ред ног ста ња и 
пан де ми је. Не пла шим се, видео сам 

да се пред у зи ма ју све мере зашти те, 
тако да нема раз ло га за неку бри гу или 
опа сност. Надам се да ћемо сле де ћу 
реа ли зо ва ти у нор мал ним усло ви ма 
– рекао нам је Бра ни слав који је стр
пљи во чекао да дође на ред.

Др Миро слав Пет ко вић из Заво да 
за тран сфу зи ју крви Нови Сад каже 
да ово није прва акци ја добро вољ ног 
дава ња крви у ван ред ном ста њу, али 
је прва која се у тим усло ви ма орга ни
зу је у Руми.

– Људи се не пла ше, еду ко ва ни су 
и то нам олак ша ва посао. Због спе
ци фич но сти ситу а ци је и потре бе за 
већим про сто ром ову акци ју орга ни
зу је мо у Кул тур ном цен тру. У Руми 
увек има мо доста дава ла ца, људи су 
стр пљи ви иако ради мо мало спо ри
је, упра во да би се испо што ва ле све 
мере пре до стро жно сти. И за наред не 
акци је је бит но да нам не дола зе људи 
који су путо ва ли ван земље у пери о
ду кра ћем од 28 дана или су дола зи
ли у кон такт са људи ма који су путо
ва ли ван земље у истом пери о ду, као 
ни они који су бар послед њих 14 дана 
има ли симп то ме респи ра тор не инфек
ци је у сми слу сувог кашља, запу ше ног 
носа, цуре ња носа, чак и губи так мири
са. Сва ки дава лац је упо знат са овим 
раз ло зи ма, а то смо и јасно иста кли на 
ула зним вра ти ма – каже за наше нови
не др Миро слав Петро вић.

Он дода је да, пре ма послед њим 
инфор ма ци ја ма, нема мањ ка крви, 
али је потреб но напра ви ти одре ђе не 
резер ве уко ли ко би се дошло у ситу
а ци ју да буду пове ћа не потре бе за 
дери ва ти ма крви.

С. Џаку ла

Бра ни слав Ђурић Др Миро слав Петро вић

ФК „ИНЂИ ЈА“
Без проблема у 
функционисању 

Фуд ба ле ри ФК „Инђи ја“ неће осе
ти ти финан сиј ске после ди це услед 
ван ред ног ста ња због епи де ми је 
коро на ви ру са, потвр ди ли су пред
став ни ци клу ба. Иста кли су да је 
акту ел на ситу а ци ја пока за ла да је 
инђиј ски клуб један од нај ста бил ни
јих у Лин глонг Супер лиги Срби је. 
Пред сед ник ФК „Инђи ја“ Дра ган 
Пили по вић недав но је изја вио да уз 
спон зо ре и несе бич ну подр шку 
пред сед ни ка Општи не Вла ди ми ра 
Гака неће бити про бле ма у даљем 
функ ци о ни са њу.

– Неће мо има ти вели ке губит ке, 
клуб ће функ ци о ни са ти нор мал но 
кад све ово про ђе. Објек тив но, за 
нас је нај ве ћи губи так то што се све 
деси ло у тре нут ку када смо поче ли 
да беле жи мо сјај не резул та те. У 
финан сиј ском сми слу про бле ма 
нема мо – иста као је Пили по вић и 
додао да ће сва ки уго вор са игра чи
ма и чла но ви ма струч ног шта ба 
бити испо што ван до кра ја.

– На ту тему смо раз го ва ра ли са 
првим чове ком општи не Инђи ја који 
је рекао да има мо мак си мал ну 
подр шку локал не само у пра ве. Сви
ма ће бити испла ће но све што је 
дого во ре но и нема мо довољ но 
речи да захва ли мо на том поте зу – 
рекао је пред сед ник ФК „Инђи ја“ и 
иста као да игра чи тре ни ра ју инди
ви ду ал но, по посеб ном про гра му. 

М. Ђ.

РУМА

Затворена 
библиотека

Град ска библи о те ка „Ата на си је 
Стој ко вић“, због пан де ми је коро на
ви ру са, од 6. апри ла, па до сми ри
ва ња ситу а ци је – неће ради ти.

– У жељи да нашим чла но ви ма, 
који има ју актив ну чла на ри ну за 
2020. годи ну, а ста ри ји су од 65 
годи на, олак ша мо усло ве изо ла ци
је, потру ди ће мо се да им доста ви
мо књи ге пре ко волон те ра на кућ ну 
адре су. Доста ва ће се врши ти сре
дом и пет ком, а број теле фо на на 
који ова кате го ри ја наших чла но ва 
може доби ти инфор ма ци је је 478–
920 – каже се у оба ве ште њу Град
ске библи о те ке.


