
Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

КОН КУРС
ЗА ДО ДЕ ЛУ НО ВИ НАР СКЕ НА ГРА ДЕ 

„Вла ди мир Вла да Ћо сић“
за ре пор та жу об ја вље ну у пи са ним ме ди ји ма
(штам па и ин тер нет пор та ли) за 2022. го ди ну

До де љу ју се три на гра де ко је се са сто је од по ве-
ље и нов ча ног из но са. Нов ча ни из нос за пр ву на-
гра ду је 500 евра, за дру гу 300 евра, а за тре ћу 200 
евра.

Жи ри ће ра ди ти у са ста ву: Дра го рад Дра ги че вић 
(ко лум ни ста М но ви на), Жар ко Ра кић (но ви нар 
и не ка да шњи уред ник По ли ти ке), Че до мир Ке-
цо (но ви нар и не ка да шњи ди рек тор но во сад ског 
Днев ни ка), Дра га на Пе јо вић (но ви нар – уред ник 
у не дељ ни ку НИН) и Де ја на Ива но вић (но ви нар – 
уред ник у По ли ти ци). 

На гра да ће би ти до де ље на пр ви пут. 
По зи ва ју се но ви на ри да об ја вље не ре пор та же у 

пе ри о ду од 1. сеп тем бра 2021. до 31. ав гу ста 2022. 
го ди не у тек сту ал ном и ПДФ фор ма ту ша љу на 
e-mail адре су re dak ci ja@m-no vi ne.co m са на зна-
ком „ЗА КОН КУРС“. Је дан ау тор мо же да по ша ље 
ви ше ре пор та жа.

На гра де ће би ти уру че не 1. ок то бра 2022. го ди не 
у Срем ској Ми тро ви ци.

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-556 и 
064/643-73-53.

БОР КО ВАЧ КО ЈЕ ЗЕ РО: По се та по кра јин ског се кре та ра Не на да Ива ни ше ви ћа

Борковац ће бити бисер 
туристичке понуде

По кра јин ски се кре тар за при вре ду 
и ту ри зам Не над Ива ни ше вић је по-
се тио рум ску оп шти ну 19. апри ла и 
са пред сед ни цом Оп шти не Алек сан-
дром Ћи рић и пред сед ни ком ири шке 
Оп шти не Ти хо ми ром Сто ја ко ви ћем 
об и шао Бор ко вач ко је зе ро. Ово је зе-
ро је  јед ним ма њим де лом на те ри-
то ри ји рум ске, а знат но ве ћим де лом 
на те ри то ри ји ири шке оп шти не. Обе 
ло кал не са мо у пра ве, за јед нич ким на-
по ри ма, же ле да од овог је зе ра и из-
ле ти шта на пра ве зна чај ну ту ри стич ку 
де сти на ци ју. Озби љан по сао је пред 
њи ма, а у то ме има ју и обе ћа ње по-
кра јин ског се кре та ра Ива ни ше ви ћа за 
по моћ, ка ко у сми слу ло ги сти ке, та ко и 
фи нан сиј ске по мо ћи.

Алек сан дра Ћи рић је ис та кла да је 
по кра јин ски се кре тар Не над Ива ни-
ше вић по ну дио по моћ ви ших ни воа 
вла сти у ре а ли за ци ји по ме ну тог про-
јек та. 

– Раз го ва ра ли смо о ту ри стич кој 
про мо ци ји, шта је оно што Ру ма има 
да по ну ди по ред кул тур но – исто риј-
скот са др жа ја. Ту су, по ред Бор ков ца, 
и удру же ња же на и Ту ри стич ка ор га-
ни за ци је оп шти не Ру ма, ко ја се ба ви 
про мо ци јом ту ри зма. Пре до чи ли смо 
и ко ра ке ко је смо већ пред у зе ли у уре-
ђе њу и про мо ви са њу Ру ме као ту ри-
стич ке де сти на ци је. На ме ра ва мо да 
уре ди мо Град ски трг, ка ко би у пред-

сто је ће Кул тур но ле то ушли са још 
леп шим и бо љим са др жа ји ма. Не над 
Ива ни ше вић нам је пре до чио и мо гу-
ће кон кур се на ко је се мо же мо ја ви ти 
и ко ри сти ти их да упот пу ни мо и про-
мо ви ше мо на ше ту ри стич ке са др жа је 
– ис та кла је пред сед ни ца Ћи рић.

Пред сед ник Оп шти не Ириг Ти хо мир 
Сто ја ко вић је ис та као да је ова по се та 
зна чај на и за њи хо ву оп шти ну. 

– Те ма да на шњег са стан ка је био 
Бор ко вац, ко ји по ку ша ва мо да ожи ви-
мо и да пре тво ри мо у још јед ну ту ри-
стич ку де сти на ци ју у на шој оп шти ни. 
И по кра јин ски се кре та ри јат и По кра-
јин ска вла да су спрем ни да нам у то ме 
по мог ну ка ко прав но, та ко и фи нан сиј-
ски – ис та као је Ти хо мир Сто ја ко вић.

Он је до дао и да на оба ли је зе ра 
има обје ка та ко ји су не ле гал ни. 

– Ми смо као ло кал на са мо у пра ва и 
на ша ин спек ци ја ло ци ра ли зе мљи шта 
и љу ди ко ји су из гра ди ли не ле гал не 
објек те тре ба да оче ку ју у на ред ном 
пе ри о ду да ће им сти ћи по зив од ло-
кал не са мо у пра ве. То је про блем ко ји 
не  мо же та ко ла ко да се ре ши – ре као 
је Ти хо мир Сто ја ко вић.

По кра јин ски се кре тар Нен да Ива ни-
ше вић је ука зао да се овом по се том 
отва ра но ва стра ни ца  парт нер ства 
По кра јин ског се кре та ри ја та, рум ске 
и ири шке оп шти не, јер је иде ја да се 
фор ми ра јед но ко ор ди на ци о но те ло 

и да се за јед нич ким на по ри ма овај 
из у зе тан ло ка ли тет пре тво ри у јед ну 
озбиљ ну ту ри стич ку по ну ду. 

Он је на ја вио да ће се на Да ни ма 
Вој во ди не у Тре би њу по ја ви ти и рум-
ска и ири шка оп шти на ка ко би про мо-
ви са ле сво је ту ри стич ке ка па ци те те. 

– Хо ће мо на сва ки на чин да по-
мог не мо оп шти на ма ко је су вред не 
и ак тив не. Оп шти на Ру ма за јед но са 
ру ко вод ством је вред на, ак тив на. Ко-
ри стим при ли ку да се за хва лим и 
пред сед ни ку Оп шти не Ириг, ко ји је са 
на ма. Хо ће мо да баш у си нер гиј ском 
аспек ту по ка же мо ка ко је мо гу ће пре-
тво ри ти оно што је чо век дав но на-
пра вио у озби љан ту ри стич ки ка па ци-
тет. Сле де ћа фа за ов де је сте из ра да 
план ских до ку ме на та за уре ђе ње овог 
ло ка ли те та и ми ће мо по мо ћи фи нан-
сиј ски, али и прав но – ре као је Ива-
ни ше вић.

Он је до дао да Вој во ди на има пре-
ко 1.800 ма ни фе ста ци ја, али за ве-
ли ки број ма ни фе ста ци ја се још увек 
не зна. Та ко ђе, све ве ћи број до ма ћих 
ту ри ста до ла зи у Вој во ди ну и циљ је 
да се она као је дан ту ри стич ки бренд 
пред ста ви у це лом ре ги о ну. 

– А ка да го во ри мо о ту ри зму у Вој-
во ди ни, он да не из о став но го во ри мо и 
о Ру ми и о Ири гу – ис та као је Не над 
Ива ни ше вић. 

С. Џа ку ла
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