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NOVO U SREMSKOJ MITROVICI

Јавно комунално предузеће за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије 

"Топлификација" 

 Сремска Митровица
 ул. Змај Јовина бр. 26
 Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272

Служба за односе са потрошачима 022/618-022
Бесплатна телефонска линија 0800/108-022

E-mail: smtoplana@ptt.rs
 Web: www.smtoplana.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА 
"СРЕМ-ГАС" СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065 
Факс: 022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:  
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsE-mail: offi ce@sremgas.rs

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Јавно комунално предузеће „Во-
довод и канализација“ упутило је 

апел грађанима у насељима у којима 
постоји канализациона мрежа да пока-
жу одговорност и да у канализационе 
отворе не бацају недозвољени кому-
нални отпад попут влажних марамица, 
хигијенских уложака, пластике, платна, 
угља, пластичних кеса, вате, жица, ли-
менки и сличног отпада који доводи до 
оштећења црпних пумпи и последич-
но до загушење канализационе мреже 
и изливања канализационог отпада у 
насељу.

Од увођења ванредног стања и 
забране кретања лицима старијим од 
65 година догодило се неколико слу-
чајева загушења канализације, а де-
журне екипе ЈКП ВИК које су радиле на 
отклањању хаварија приметиле су да 
је повећана количина недозвољеног 
комуналног отпада у канализационој 
мрежи. Због тога је упућен апел грађа-
нима да и током трајања ванредног 

стања буду савесни и одлажу комунал-
ни отпад у канте за смеће, јер услуга 
одношења комуналног отпада функци-
онише према устаљеном распореду у 
свих 15 насеља. С друге стране, изли-
вање канализационог отпада због не-
савесних појединаца и у свакодневним 

условима нарушава животну средину 
и може бити извор заразних болести 
у самом насељу, док у условима ван-
редног стања и опасности од појаве и 
ширења корона вируса може проузро-
ковати праву катастрофу.

 С. Л.

ПЕЋИНЦИ • АПЕЛ ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” 

Загушење канализације 
може изазвати катастрофу

Поведите рачуна!

Низом  практичних радионица, које 
су се одржавале током трајања 

пројекта, а  у чијем су  фокусу биле 
алтернативне биљне врсте којима  је 
могуће  остварити  додату вредност, 
пројекат  Конкурентна одрживост 
полјопривредних предузећа путем 
развијања нових производа са до-
датом вредношћу заснованом на 
садњи неинвазивних биљних врста 
(CORNUCOPIA), финансиран из програ-
ма IPA Intereg CBC Мађарска - Србија,  
ће на задовљство свих учесника бити 
успешно окончан 31.03.2020.

Нема дилеме да се пројектом пре-
кограничне сарадње између два су-
седа, Мађарске и Србије постигло ос-
наживање предузетничког духа  свих 
оних који  имају жељу да профит про-
нађу мимо узгоја класичних ратарских 
усева. У томе су сагласни учесници 
пројекта “Cornucopia”-  Национални 
центар за истраживања и иновације у 
пољопривреди - “НАИК”, водећи парт-
нер, Иновативна непрофитна фонда-
ција за агро-биотех развој бизниса 
“Лавина”, Непрофитно д.о.о за истра-
живање житарица - “GABONAKUTATO” 
из  Мађарске, Фонд „Европски посло-
ви” АП Војводине, Удружење баштова-
на Сента, Универзитет у Новом Саду, 
Пољопривредни факултет из Србије.

Интерактивне радионице које су 
одржане на неколико локација, почев-
ши  од половине 2019. године, унутар  
Војводине и суседне Мађарске најбоље 

су место за трансфер знања, сагласни 
су сви учесници пројекта “Cornucopia”. 
Велики удео су дали научни радници 
али и практичари са обе стране гра-
нице, што је резултирало поновним 
резмишљањем о узгоју појединих, већ 
заборављених биљних врста. Реч је о 
спелти, хељди, тритикалеу, конопљи, 
сирку, батату и црвеној паприци. 

Једна од  веома успешних радиони-
ца је недавно одржана радионица у 
Сенти  где је био присутан велики број 
учесника. Они су показали интересо-
вање за производњу сирка, спелте и 
конопље, нарочито у Војводини док 
су пољопривредници из Мађарске 
фокусирани углавном на  сетву слатке 
паприке и садњу слатког  кромпира 
батата.

Ништа мање занимљиве су ради-
онице које су у неколико наврата одр-
жане на Пољопривредном Факултету у 
Новом Саду, чији је главни координа-
тор проф др Драгана Латковић. 

- У фокусу пројекта „Cornucopia“ су 
алтернативне биљне врсте  а ми ко-
ристимо  прилику  да их афирмишемо 
и укажемо на  њихов потенцијал у сми-
слу  обиља производа  које је могуће 
добити од њих. Циљ нам је да заједно 
са партнерима из Мађарске реали-
зујемо  контакте са привредницима 
обе  земље и тако још више оснажимо 
пројекат – наглашава др Латковић.

Посебан приступ афирмацији ових 
биљних врста, које још многи називају 

драгуљима на њивама, је кроз ново-
настале климатске промене уз напоме-
ну да Мађарска и Србија имају готово 
идентичне услове за узгој. 

Да се пројектом постижу добри 
ефекти потврђују и примери увећања 
површина под неким од алтернатив-
них биљака. Потврда томе јесте спелта 
пшеница, која је према казивању науч-
них радника, учесника пројекта засеја-
на на око 240 хектара, за 80 хектара 
више него претходних година. Увећане 
су и површине под конопљом, биљком 
која нас је хранила и облачила у не тако 
давној прошлости.  Њен повратак очит 
је на војвођанским пољима, а један 
од разлога је и чињеница што  су ула-
гања у алтернативне биљке мања, јер 
је и употреба хемикалија тј. средстава 
за заштиту као и минералних хранива 
мања него услучају узгоја класичних 
ратарских усева.   

Издвајамо  поруку  Каталин Ач, из 
мађарског града Сегедина  која  је  је-
дан од иницијатора  практичног при-
мерка  кувара, својврсне књиге реце-
пата, намењене домаћицама и свима 
онима на чијем ће се јеловнијку наћи 
спелта, хељда, црвена паприка, склатки 
кромпир, у виду сланих и слатких јела. 

Вредност пројекта прекограничне 
сарадње „Cornucopia“ је 352.798,53 евра. 
Пројекат је започео 1.априла 2018. годи-
не, а завршава се 31 марта 2020. годи-
не.  Европска унија је финансирала 85% 
укупне вредности  пројекта.

Пољопривреда срж 
успешних прекограничних 
пројеката


