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КАНДИДОВАЋУ СЕ ЗАТО 
ШТО ВОЛИМ ИНЂИЈУ!

Изборна година је пред нама. Њој 
је претходила турбулентна 2015. 
Како са ове дистанце оцењујете 
дешавања на инђијској политич-
кој сцени и шта очекујете у пред-
стојећим месецима?

Већина политичара и оних који 
претендују да се баве политиком у 
жељи да буду носиоци власти у репу-
блици, покрајини или на локалном ни-
воу сете се грађана само уочи избора. 
Тако је тренутно и код нас у Инђији. 
Одједном имате ситуацију да пред-
ставници појединих странака, а ту 
пре свега мислим на Српску напредну 
странку која у томе предњачи, обила-
зе домаћинства, праве спискове гла-
сача, испитују људе за кога ће гласати, 
деле деци пакетиће са Деда Мразом и 
слично. Под изговором наводне бриге 
за здравље грађана напрасно се ор-
ганизује мерење притиска и количи-
не шећера у крви, као и предавања о 
болестима, али не у за то законски ов-
лашћеним институцијама, већ у стра-
начким просторијама, обећавају се 
запослења и деле функције... 

Када посматрам све то, намеће 
ми се неколико питања. Где су сви ти 
људи били претходне четири године у 
времену од избора до избора? Зашто 
све до сада нису исказали бригу за 
здравље својих суграђана? Где су били 
до сада да помогну нашим суграђани-
ма у превазилажењу свакодневних 
проблема са којима се суочавамо? 

Нигде их није било да помогну су-
грађанима када смо 2014. године били 
без пијаће воде скоро два месеца, или 
било ког другог дана када решавамо 
њихове проблеме. То је свакодне-
вица за мене и моје сараднике, а не 
предизборна активност. Поучен тим 
искуством, како се буду приближава-
ли локални и покрајински избори, тек 
очекујем напрасно исказивање бриге 

за грађане Инђије и од политичара са 
виших нивоа власти. 

Очекујем, а живи били па видели, 
долазак у Инђију и председника Ср-
бије Томислава Николића и премијера 
Александра Вучића и већине мини-
стара и страначких вођа, које у Инђији 
нисмо имали прилике да видимо још 
од последњих локалних избора 2012. 
године. Сигуран сам да ће они исказа-
ти огромну бригу за живот становни-
ка наше општине, уз гомилу обећања 
да ће све проблеме разрешити само 
да њихова странка дође на власт у 
Инђији. Онда ће отићи и нећемо их 
више видети до 2020. године.

За разлику од поменутих, пуне 3.5 
године од када сам преузео одговор-
ност да будем у служби свих својих 
суграђана, живим са њиховим свако-
дневним проблемима и трудим  се да 
их разрешавам колико је у мојој моћи. 
То уопште није једноставно, јер нема 
тог појединца који је успео да реши 
све проблеме који нас тиште. Без об-

зира на проблеме и притиске, као и 
првог дана на овој функцији, до по-
следњег дана ћу се максимално анга-
жовати на овом послу у корист свих 
грађана наше општине. Зато сам си-
гуран да грађани знају да препознају 
ко су људи који за њих раде свакога 
дана, а ко су људи који их се сете само 
када им њихов глас затреба за изборе. 

Како бисте оценили годину за 
нама и у којој мери сте задовољни 
својим и радом органа наше локал-
не самоуправе?

Када су одборници СО Инђија, 
прошле године у ово време, усвојили 
буџет за 2015. годину, био сам вели-
ки оптимиста по питању реализације 
многобројних пројеката за које смо 
обезбедили средства у буџету, али и 
потписали уговоре са вишим ниво-
има власти у покрајини којима смо 
обезбедили значајна средства за 
инвестиције у инфраструктуру наше 
општине. Поред тога, отпочели смо 
разговоре са неколико нових по-
тенцијалних инвеститора, док су по-
стојећи најавили проширење својих 
капацитета, што је обећавало да 
ћемо и ове године наставити тренд 
смањења броја незапослених.

Међутим, већ у фебруару су по-
чели огромни проблеми у локалној 
политици и у нашем локалном парла-
менту, који су кулминирали почетком 
априла. Наиме, ново руководство 
Српске напредне странке, уз подрш-

ку Лиге социјалдемократа Војводи-
не и Демократске странке Србије је, 
супротно вољи грађана исказаној 
на изборима 2012. године, а у циљу 
промене власти у Инђији, започело 
најпрљавију кампању која у Инђији 
није забележена од увођења више-
страначја у Србији. Три одборника 
Демократске странке (Љиљана Тунић, 
Верица Пребисалић и Бојан Татић) и 
један одборник Социјалистичке пар-
тије Србије (Никола Косановић) су, 
како би задовољили одређене личне 
интересе, прешли у Српску напредну 
странку, док су сви остали одборни-
ци владајуће већине који су одбили 
да то ураде од тог момента трпели 
огромне притиске, претње и уцене 
како би учинили исто. Већина одбор-
ника је на крају одбила да учествује у 
промени власти на овакав бруталан 
начин и покушај смене је пропао. 
Међутим, притисци су се наставили 
све до септембра, када се очигледно 
коначно одустало од поменутих по-
кушаја прекомпоновања владајуће 
већине. Због неодговорних поједи-
наца из поменутих странака током 
читаве године штету су трпели само 
грађани Инђије, због тога што смо 
пуно енергије и времена изгубили 
решавајући ове проблеме, уместо да 
смо се бавили реализацијом плани-
раних пројеката. Најгоре од свега је 
то што су због тих дешавања поједи-
ни инвеститори одустали од доласка 
у нашу општину. Ипак, и поред свих 
проблема, општинске и комуналне 
службе су добро функционисале. 

КАНДИДОВАЋУ СЕ 
ЗАТО ШТО 
ВОЛИМ ИНЂИЈУ!

Кандидоваћу се за председника 
општине на наредним локалним 
изборима зато што волим Инђију. 
У њој сам рођен и у њој желим 
да останем до краја живота. Не 
желим да дозволим да о судбини 
становника општине Инђија одлу-
чују људи из Старе Пазове, као што 
се покушава преко функционера 
Српске напредне странке читаве 
године. 

Ми који живимо у Инђији нај-
боље знамо шта су наши проблеми 
и способни смо да сами одлучујемо 
и управљамо нашом општином и 
не треба то за нас да чине поједин-
ци из суседне општине. Комшијама 
не одговара јака и успешна Инђија 
и зато и даље трају покушаји нашег 
дискредитовања.

Са друге стране неће будући 
председник општине у Инђији 
бити Александар Вучић, Бојан 
Пајтић, Борис Тадић или Ненад Ча-
нак, нити било ко од страначких 
вођа у Београду или Новом Саду. 
Наши проблеми њих не занимају. 
Иако ће се већина локалних по-
литичара на наредним изборима 
сакривати иза њихових имена како 
би постигли што бољи изборни ре-
зултат, грађани треба да знају да ће 
будући председник општине, као и 
до сада, бити неко ко живи у нашој 
општини, а не они.

Зато ћу се на наредним локал-
ним изборима кандидовати својим 
личним именом и презименом 
заједно са тимом својих сарадни-
ка, а грађани нека на основу на-
ших имена процене коме ће дати 
подршку. Инђија није Њујорк већ 
релативно мало место где се сви 
познајемо и где сви добро знамо 
ко је какав у свом животу и раду. 

Имамо знање, имамо спремне 
планове и програме за наредни 
период које ћу грађанима пред-
ставити у наредних месец дана. 
Имамо идеје и енергију и зато ћу 
на наредним изборима поново за-
тражити поверење својих суграђа-
на да и у наредне четири године 
будем у њиховој служби.

О креирању буџета, пројектима, инвестицијама, политици, изборима....
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Седнице скупштине, на којима су до-
ношене битне одлуке за функциони-
сање општине, и поред опструкција, 
одржаване су у законским роковима. 
Изузев десетак дана у току сушног 
летњег периода, када смо морали да 
уводимо вишечасовне рестрикције 
воде, могу да кажем да су сви кому-
нални системи функционисали без 
већих проблема. Успели смо да за-
почнемо или завршимо реализацију 
низа пројеката, као што су рекон-
струкције домова културе у Марадику 
и Бешки, изградња водовода у Чорта-
новцима, капеле на гробљу у Новим 
Карловцима, повезног цевовода за 
канализацију у Бешки, два нова бу-
нара и кружног тока код некадашње 
Лукоил пумпе у Инђији. Настављени 
су радови на стављању у функцију 
постројења за прераду воде и на из-
градњи спортске хале у Инђији. 

И у овој години смо задржали 
исти ниво социјалних давања и ула-
гања у образовање. До краја године 
ћемо реализовати и пројекат побољ-
шања безбедности наших суграђана, 
пре свега наше деце, стављањем у 
функцију камера за видео-надзор 
које су постављене на више лока-
ција у центру града и поред школа, 
а које су обједињене у централни 
безбедносни центар који ће се нала-
зити у згради Општинске управе. У 
исту сврху смо ове године опреми-
ли инђијску полицијску станицу са 
четири нова аутомобила и додатном 
опремом. На крају, добро је што је и 
у овој години, захваљујући проши-
рењима производних капацитета 
појединих домаћих и страних ком-
панија, посао пронашло неколико 
стотина грађана Инђије. Због свега 
наведеног сам поред свих проблема 
које смо имали генерално ипак задо-
вољан свим што смо успели да ура-
димо за наше суграђане у овој 2015. 
години.   

Ово доба године подређено је 
планирању општинског буџета. 
На који начин је то спроведено?

Креирању буџета за 2016. годину 
је претходила својеврсна јавна рас-
права. Општински анкетари су  оби-
шли преко десет хиљада домаћин-
става у општини и у директном 
разговору са нашим суграђанима 
сазнали шта је то што би они желели 
да обухвати буџет за 2016. годину, 
а тиче се њихових насељених ме-
ста. Тако смо сазнали да је у Инђији 
највећи приоритет решавање про-
блема са водоснабдевањем, у Бешки 
наставак изградње канализације, у 
Новом Сланкамену уређење дивље 
депоније код терена, у Новим Кар-
ловцима партерно уређење испред 
Дома културе итд. Сви наведени 
предлози су имплементирани у 
буџет и планове наших јавних пре-
дузећа за наредну годину, чиме су се 
стекли услови да се, у складу са при-
ливом финансијских средства, у току 
наредне године и реализују - на чему 
ћу инсистирати.

Никоме није промакла чињени-
ца да је у општини Инђија током 
претходне године реализовано 
или започето много великих ин-

фраструктурних пројеката који-
ма се решавају дугогодишњи про-
блеми у готово свим насељеним 
местима. Шта можемо у наредној 
години очекивати када су у пи-
тању овакви пројекти? 

Предстоји нам усвајање буџета за 
2016. годину који ће бити на сличном 
нивоу као и претходне године - око 3 
милијарде динара. Велики део сред-
става очекујемо од виших нивоа вла-
сти те је из тог разлога укупна циф-
ра буџета толика. Највише пажње 
у наредној години ћемо усмерити 
на социјална давања и реализацију 
инфраструктурних пројеката у свим 
нашим насељеним местима. У ситу-
ацији када грађани све теже живе, 
наша обавеза је да учинимо све што 
је у нашој моћи да им помогнемо. 
Најбитније од свега је да створимо 
услове да већи број наших суграђана 
који су у проблемима пронађе посао. 
За велики број људи који не успевају 
да се изборе са проблемима смо 
предвидели значајна средства за со-
цијалну и материјалну помоћ преко 
нашег Центра за социјални рад. То је 

нажалост наша неминовност и од тога 
се не сме одустати.

Бесплатан превоз за све пензионе-
ре, помоћ незапосленим трудницама, 
помоћ за прворођено дете, бесплатан 
огрев за материјално угрожене поро-
дице, средства за бесплатне оброке 
у Народној кухињи, бесплатан вртић 
за треће дете у породици, бесплатне 
ужине за децу из материјално угроже-
них породица, стипендије за најбоље 
студенте, лап-топ рачунари за Вуков-
це... Све то задржавамо и у наредној 
години.

Очекује нас реализација много-
бројних инфраструктурних пројеката. 
Приоритети су решавање проблема са 
водоснабдевањем и реконструкција 
Занатлијске и Дунавске улице у Инђији, 
пуштање у функцију водовода у Чор-
тановцима, изградња једног бунара за 
воду, стављање у функцију дела канали-
зационе мреже и уређење трга испред 
дома културе у Бешки, уређење паркин-
га испред домова културе у Крчедину и 
Новим Карловцима, уређење центра и 
пијачног простора у Новом Сланкаме-
ну, уређење паркинга, реконструкција 
дома културе и појединих улица у Љу-
кову, завршетак реконструкције дома 
културе, зграде месне заједнице и из-
градња парка у Марадику итд.

Наравно, биће окончани и сви 
пројекти које сам поменуо раније, а 
који су започети у овој години. Један 
од већих послова који нас чека, а за 
који већ имамо идејна решења јесте и 
реализација пројекта уређења и нат-
кривања градске пијаце у Инђији. Већ 
почетком наредне године крећемо са 
бесплатним чиповањем свих паса у 
циљу разрешавања проблема са пси-
ма луталицама. 

Настављамо рад на побољшању 
безбедности суграђана поставком 
још нових камера у систему будућег 
центра за безбедност. Са великом 
надом очекујемо почетак изградње 
аква-парка, који је власник аутле-
та најавио, што би довело до тога да 
буде отворено још неколико стотина 
радних места у сектору туризма и ус-
луга. Због овог пројекта ће 2016. го-
дина за нашу општину бити значајна 
и као година у којој ће Инђија, поред 
инвестиција и развоја привреде, по-
стати позната и као нова туристичка 
дестинација у Србији. 

Поред свега наведеног, чека нас 
још много пројеката, као што су из-
градња пешачко-бициклистичке ста-
зе до аутлета, изградња трим стазе у 
Лејама и поставка још дечијих игра-
лишта и спортских терена, којима 
ће квалитет живота у читавој нашој 
општини бити подигнут на виши ниво. 

Ја лично са том вером и надом и са 
пуно позитивне енергије и оптимизма 
очекујем наступајућу годину!

Поменули сте изградњу буна-
ра у Инђији. Протеклог лета цела 
Србија, па и општина Инђија била 
је суочена са потешкоћама у водо-
снабдевању. Инђија има решење?

Протекле две године имамо про-
блема са водоснабдевањем пре све-
га у граду, али и у неколико других 
насељених места наше општине. У 
јулу 2014. године смо имали забра-
ну коришћења воде за пиће која је 
била на снази непуна два месеца, док 
смо овог лета током сушног перио-
да морали да уведемо вишедневне 
рестрикције воде због недостатка 
капацитета у бунарима. То је пре све-
га резултат лошег управљања овим 
ресурсима од стране менаџмента на-
шег ЈКП Водовод и канализација. Из 
тог разлога је након првих проблема 
и дошло до промене директора по-
менутог предузећа... Нови директор 
Драган Дошен је са својим сарадни-
цима врло брзо разрешио проблем 
са прекомерном количином нитрита 
у инђијској води, који у нашој води 

егзистира још од изградње првих бу-
нара у општини. Читаве ове године 
се у оквиру постројења за прераду 
воде изводе радови како би оно било 
стављено у функцију и како би се на 
тај начин генерално решио проблем 
квалитета воде. Како се у оквиру пре-
дузећа није стратешки размишљало, 
тако од 2008. године у Инђији није 
изграђен ниједан нови бунар, што је 
летос довело до недостатака воде у 
појединим сушним данима. Зато смо 
обезбедили срадства и приступили 
изградњи два нова бунара у Инђији, 
чија се изградња приводи крају и 
чијим ће пуштањем у рад Инђија, 
Љуково, Јарковци, Нови Карловци 
и Нови Сланкамен имати довољно 
воде да нам се у наредним годинама 
сигурно неће поновити ситуација од 
летос. Наредне године ће бити из-
грађен и један бунар у Бешки, као и 
водовод у читавом насељу Чортанов-
ци, чиме ћемо значајно побољшати 
квалитет воде и систем водоснабде-
вања у читавој нашој општини. У том 
смислу ћемо наставити стратешки да 
размишљамо и планирамо и у свим 
насељеним местима наше општине, 
како бисмо водоснабдевање довели 
на највиши могући ниво. 

ПРОМЕНЕ У ЈАВНИМ   
ПРЕДУЗЕЋИМА 
И УСТАНОВАМА

 Уколико добијем под-
ршку својих суграђана на наред-
ним изборима једна од првих 
ствари коју ћу спровести јесу 
промене у јавним предузећима 
и установама. Пре свега кадров-
ске, а затим и системске. Неки 
директори су на руководећим 
положајима пуних петнаест го-
дина, што је предуго за свакога. 
Након толико времена, нема 
више те енергије, нема идеја, 
али ни ауторитета. Зато су нам 
на руководећим положајима у 
јавним предузећима и устано-
вама потребни стручни, искус-
ни и ванстраначки људи. Због 
садашњег политичког састава 
одборника и политичких преви-
рања у Инђији, то до сада нисам 
могао да спроведем. Зато ћу и 
за ову идеју тражити подршку 
суграђана на наредним избо-
рима, како бих је, након истих, 
спровео у дело. 

У 2016. ПОСАО 
ЗА 1.000 ЉУДИ

 Јако је битно да се на-
стави тренд отварања нових 
радних места, што смо успели у 
протеклој години пре свега због 
проширења производних ка-
пацитета постојећих домаћих и 
иностраних компанија, као што 
су Пламен, ГасТех, Техноекспорт, 
Грундфос, ИГБ Аутомотив.

У наредној години своју про-
изводњу започиње и нова компа-
нија Индофуд која ће запослити 
око 100 радника, али и ИГБ Ау-
томотив гради још један произ-
водни погон у коме би посао тре-
бало да пронађе око 500 људи. 
Простом рачуницом, узимајући 
у обзир пројекате изградње ак-
ва-парка, ИГБ-а и Индофуда, до-
лазимо до закључка да ће у на-
редној години могућност да се 
запосли добити близу 1.000 људи.

20 МИЛИОНА ЗА ДИ-
РЕКТНУ ПОМОЋ ПОЉО-
ПРИВРЕДНИЦИМА

 По први пут у нашој 
општини је основан буџетски 
фонд за пољопривереду. За ту 
намену је у буџету за 2016. го-
дину обезбеђено 20 милиона 
динара који ће бити намењени 
за директне подстицаје и суб-
венције свим регистрованим 
пољопривредним газдинствима 
у нашој општини. У овом момен-
ту када Републичка Влада укида 
или умањује помоћи намењене 
пољопривредницима желимо да 
на директан начин финансијски 
помогнемо нашим суграђанима 
који се баве овом делатношћу.

Средства ће се у 2016. години 
додељивати на конкурсима, а по 
програму који у складу са зако-
ном припремају наше стручне 
службе. Наравно реализација 
нашег програма, такође у складу 
са законом, зависи од тога да ли 
ћемо за његову имплементацију 
добити сагласност министарства 
пољопривреде. Искрено се на-
дам да ту нећемо наићи на пре-
преку, да ћемо добити њихову са-
гласност и да ћемо на овај начин 
помоћи нашим пољопривред-
ницима у превазилажењу свако-
дневних проблема са којима се 
сусрећу у свом раду.
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После 16 година Крчедин добио скелу на Дунаву

Скела „Рибњак“, која је деценијама 
саобраћала преко Тисе код Мола, а од 
изградње моста код Аде престала са 
радом и налазила се на обали реке на 
сувом четири године, одлуком Савета 
Месне заједнице Мол поклоњена је 
Крчедину.

Председница Савета МЗ Мол Је-
лена Јакшић  рекла је медијима да је 
одлука о уступању скеле Крчедину 
уследила на предлог члана Савета, 
који је у телевизијској емисији чуо да 
ово сремско село на обали Дунава у 
инђијској општини има проблем и да 
им је неопходна.

„Савет Месне заједнице Мол је 
предлог једногласно прихватио и 
спроведена је процедура да се ске-
ла поклони, јер од када је направљен 
мост на локацији између Мола и Аде, 
она више нема никакву функцију. Стоји 
на обали већ годинама и пропада“,  на-
помиње Јелена Јакшић.

Председница МЗ Крчедин Весна Ту-
веџић је боравила у Молу, када је ске-
ла са обале враћена у Тису и уз помоћ 
бродића је почело њено пребацивање 
низводно на ново одредиште на Дуна-
ву.

„Када се у телевизијској емисији 
‘Знање-имање’ представљало наше 
село, председник инђијске општине 
Петар Филиповић  је поменуо проблем 
недостатка скеле, па су нам се јавили 

из Мола“, испричала је Весна Тувеџић.
Раније је постојала скела која је у 

ратним годинама мобилисана и остала 
негде где је одвезена, тако да је Крче-
дин од 90-тих без скеле. Сточари који 
држе стоку на Крчединској ади имају 
потребу за превоз скелом, али скеле 
више нико не производи.

 „После 16 година скела је поново у 
Крчедину. Захвалио би се овом прили-
ком члановима Месне заједнице Мол, 
као и покрајинским и републичким ор-
ганима који су нам у најкраћем могућем 
року исходовали неопходне дозволе и 
сагласности, да би безбедно транспор-
товали скелу до Крчедина, а пре свега 
свим члановима Савета Месне заједни-
це Крчедин“, каже заменик председни-
ка општине Инђија Милан Бодирожа.

Примарни циљ скеле је транспорт 
стоке и људи до Крчединске аде. По-
ред тога, скела ће употпунити тури-
стичку понуду општине Инђија.

„Скела ће у потпуној функцији бити 
већ на пролеће, када ће се користи-
ти ради промоције туристичких по-
тенцијала овог дела Дунава. Локална 
самоуправа ће у сарадњи са Саветом 
Месне заједнице Крчедин и Туристич-
ком организацијом општине Инђија 
употпунити туристичку понуду, јер 
ћемо туристима понудити јединствену 
оазу природе, каква јесте Крчединска 
ада“, додао је Милан Бодирожа.

Поред великих инфраструктур-
них пројеката морамо поменути и 
инвеститоре. Чини се да Инђија има 
добро пословно окружење с обзиром 
на то да је неколико компанија про-
ширило своје капацитете, и запос-
лило нове раднике. Шта нас очекује 
у наредној години?

Пројекат који би требао да обе-
лежи наредну годину највероватније 

ће бити аква-парк који се гради на 12 
хектара земљишта непосредно иза 
аутлета. Инвеститори су већ напра-
вили бушотину дубине преко 1.000 
метара, где су дошли до изворишта 
топле воде температуре преко 50 сте-
пени. Према њиховим речима, капа-
цитети задовољавају потребе будућег 
аква-парка и са градњом би требало 
да се почне на пролеће 2016. године. 
Инђија је већ достигла висок ниво, 

када је у питању развој привреде и 
индустрије, а ово ће бити значајан за-
окрет у сектору услуга и туризма који 
ће Инђију дефинитивно поставити на 
мапу туристичких дестинација у Ср-
бији.

Бенефити ће бити многоструки, од 
запошљавања више стотина људи до по-
раста финансијских прилива из поља ус-
луга, угоститељства и туризма од чега ће 
користи имати сви наши суграђани.

Весна Тувеџић

Милан Бодирожа

Прошла је још једна тешка година у којој смо били 
суочени са бројним изазовима. Суочоили смо се са ве-
ликим проблемима, али смо се трудили да их решавамо, 
а не да их обилазимо. 

Година за нама донела је много добрих ствари, што 
нам даје велики мотив да наставимо добрим путем и 
да заједничким снагама учинимо још добрих ствари за 
даљи напредак наше општине.

Апсолутно сам уверен да ће 2016. година за све ста-
новнике наше општине бити много успешнија од проте-
кле године.

Зато свим својим суграђанима честитам нову годину, 
са жељом да у 2016. имате много успеха и среће у оства-
ривању циљева и задатака које сте поставили пред себе, 
али пре свега да вас послужи добро здравље, лична и 
породична срећа и да доживите много радосних и неза-
боравних тренутака са особама које волите. 

Срећна вам нова 2016. година! 

ВЕСТ У СЛИЦИ

Асфалтирање пута 
ка Старом Сланкамену

Реконструкција терена 
у Старом Сланкамену

Реконструкција паркинга
у Старом Сланкамену

ИНТЕРВЈУ



Почела реконструкција Дома културе у Бешки
Радови на реконструкцији Дома 

културе у Бешки почели су средином 
децембра, вредност радова је oko 5,6 
милиона динара, а финансираће се из 
буџета локалне самуправе. Непосред-
но пре почетка радова Културно-умет-
ничко друштво „Бранко Радичевић“ из 
Бешке организовало је „Вече пријатеља 
КУД-а“ у оквиру које је презентован до-
садашњи рад, изложба ношњи те додела 
захвалница. Културно вече уприличено 
је у Плавој сали Дома културе у Бешки, 
а свечаности је, поред пријатеља КУД-а, 
присуствовао и председник општине 
Инђија Петар Филиповић.

Највећи успех Друштва у последње 
две године је његова добра организа-
ција, истакао је приликом презентација 
рада председник КУД-а „Бранко Радиче-
вић“ Миодраг Клисарић.

„Пре две године је КУД био пред га-

шењем, али смо ипак успели да се ор-
ганизујемо. Изабрано је руководство, 
уредили смо простор и члановима омо-
гућили да учествују на фестивалима у 
земљи и иностранству, где смо имали за-
пажене резултате. Наредне године пла-
нирамо решавање одређених технич-
ких проблема, попут озвучења и расвете, 
али и набавку народних ношњи.“

Председник општине Инђија Петар 
Филиповић, обраћајући се присутнима, 
рекао је да Бешчани не заслужују руини-
ран Дом културе какав је тренутно, наја-
вивши реконструкцију објекта.

„Вечерас смо имали прилику да чује-
мо планове за наредни период  КУД 
‘Бранко Радичевић’, а наш заједнички 
план је реконструкција Дома културе, 
која је отпочела средином децембра. 
Радови ће трајати око два месеца,  а на-
кон тога следи  и реконструкција  трга 

испред Дома културе. Такође, у току 
зиме планирамо да урадимо  пројекат 
грејања, чиме ће се решити велики про-
блем самог објекта. Након завршетка 
свих радова, Бешчани ће добити Дом 
културе какав заслужују“, рекао је пред-
седник општине Инђија.

Након презентације рада, додељене 
су захвалнице свима који су на било који 
начин помогли Друштву.

Иначе, КУД „Бранко Радичевић“ је 
основан 1952. године и добитник је мно-
гобројних награда и признања, као што 
су златне и бронзане плакете на репу-
бличким и покрајинским  фестивалима 
фолклорних друштава, републичке и 
покрајинске награде за драмско ства-
ралаштво, затим треће место у Србији 
за представу „Бела кафа“, као и треће 
место на покрајинском такмичењу за 
представу „Ковачи“.

ДРУШТВО

Обновљена фасада католичке цркве 
у Новом Сланкамену

Нови систем наплате 
на ауто-путу 
Београд-Суботица

Зимска служба 
„Комуналца“ у 
приправности

ДРУШТВО

Завршен је први део радова на 
обнови фасаде на католичкој цркви у 
Новом Сланкамену. Ова фаза радова 
обухватала је обнову торња и једног 
дела лађе цркве. Црквена дворана у 
којој се одржавају састанци, веронаука 
и други догађаји битни за цркву, а која 
се налази уз цркву, такође је добила 
нову фасаду.

Након обнове сатова, уклоњена је 
скела, а црква је, како кажу у жупном 
уреду у Новом Сланкамену, засијала у 
белој боји као украс села.

Црква је обновљена захваљујући 
донаторима и прилозима мештана.

Нови систем наплате на ауто-путу 
Београд–Суботица, који ће возачима 
донети јефтиније путарине, почео је с 
радом 16. новембра. У новом систему 
путарина ће се плаћати по пређеном 
километру, уместо фиксног износа 
за целу релацију. Затворени систем 
наплате примењиваће се од Старе 
Пазове до Сирига, где ће почети да 
раде четири нове наплатне станице, 
док ће путарине у просеку бити упо-
ла јефтиније.

Возачи путничких аутомобила, 
који су сада путарину до Новог Сада 
плаћали 240 динара, сада ће за исту 
релацију плаћати 190. Они који се с 
ауто-пута искључе раније плаћаће 
само за део пута који пређу, односно 
60 динара до Инђије, 70 до наплатне 
станице Марадик, 90 до Бешке, од-
носно 130 до Ковиља. На целој део-
ници од Старе Пазове до Сирига пу-
тарина за путничка возила износиће 
290 динара, а за мотоцикле ће уместо 
290 бити 150, док ће возачи шлепера 
уместо 3.400 плаћати 1.760 динара.

Зимска служба ЈКП „Комуналац“ 
спремна је за снежне падавине, по-
тврдио је директор тог предузећа 
Славко Пувача. За потребе Зимске 
службе спремна су четири камиона 
са ралицом и посипачима соли, као 
и возило „Бобкет“ и сва остала неоп-
ходна механизација.

Зимска служба ЈКП „Комуналац“ и 
ове зиме бринуће о проходности ло-
калних путева на територији општи-
не Инђија.
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Подршка удружењу „Мој свет“
Ђаци инђијске Гимназије приредили 

су крајем новембра хуманитарну при-
редбу „Таленти Срема“, намењену удру-
жењу „Мој свет“. За разлику од претход-
них година, када је манифестација била 
такмичарског карактера, ове године су 
се инђијски гимназијалци одлучили да 
одрже хуманитарни концерт, а улаз је био 
симболичних 100 динара.

Реч је о добровољној хуманитарној  
организацији која окупља родитеље и 
децу, стручњаке и све људе добре воље 
којима су блиске потребе деце и младе 
популације.

Удружење је  основано како би се уна-
предио квалитет живота деце и омладине 
са сметњама у развоју и њихових поро-
дица кроз игру, спорт, одмор, рекреацију, 
уметничко и културно изражавање. Пока-
зало се да су деца и особе са сметњама у 
развоју, осим што су део наше стварно-
сти, равноправни учесници и активни 
носиоци личног као и општег развоја у 
друштвеном, уметничком и културном 
просперитету уже и шире заједнице.

Раде Обрадовић испред ђачког парла-

мента каже да су у програму учествовали 
чланови КУД „Соко“, затим средњошколци 
из Инђије, али и Руме.

„Изузетно смо задовољни како је про-
текло вече, а пуна сала Културног центра 
је потврдила да Инђија има велико срце.“

Међу многобројном публиком био 
је и председник општине Инђија Петар 
Филиповић.

„Општина Инђија на неколико начина 
помаже удружењу ‘Мој свет’,  као и оста-
лим удружењима с подручја општине 
Инђија, која раде у корист деце. За наред-
ну годину припремамо неке пројекте. Је-
дан од њих је и обезбеђивање простора 
који им је проблематичан. Вечерас сам у 
Културном центру Инђија, како бих гим-
назијалцима и удружењу  ‘Мој свет’  дао 
моралну подршку,“ рекао је први човек 
општине Инђија.

Дан пре концерта, у просторијама 
Канцеларије за младе општине Инђија, 
дефектолог удружења „Мој свет“ Мирјана 
Митрић представила је поменуто удру-
жење члановима ђачких парламената 
школа с подручја наше општине.



Студијска посета Општине Илинден 
из Македоније

Деца из општине Инђија учесници 
манифестације „Србија у ритму Европе“

Општини Инђија 
средства за 
набавку посуда за 
комунални отпад

Делегација 
Белорусије 
у посети 
општини 
Инђија 

ЛОКАЛНА УПРАВА МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Делегација Републике Белорусије, од-
носно представници Министарства прав-
де, Академије за управу, Државног центра 
за законодавство и правна истраживања, 
као и Општине Гомел те представници 
друштва са инвалидитетом, посетили су 
општину Инђија. Циљ студијске посете 
био је ближе упознавање система елек-
тронске комуникације с грађанима.

Заменик директора Националног 
центра за законодавство и правна истра-
живања Републике Белорусије Владимир 
Жевљак каже да је у Белорусији уведено 

електронско обраћање грађанима и прав-
ним лицима 2012. година, и сада се систем 
усавршава. У том циљу су препознали 
општину Инђија као општину која је најви-
ше увела новина и погодности у погледу 
електронске комуникације са грађанима.

Госте из Белорусије са функциони-
сањем „Система 48“ упознао је заменик 
председника општине Инђија Милан Бо-
дирожа.

„Пренели смо им наша искуства из 
претходних 12 година, од када је импле-
ментиран ‘Систем 48’, и надам се да ће се 

наша сарадња наставити и у будућности. 
Данашњи састанак био је веома користан 
и конструктиван, како за општину Инђија, 
тако и за Национални центар за законо-
давство и правна питања Републике Бе-
лорусије“, истакао је након презентације 
Милан Бодирожа.

Долазак високе делагације организо-
вала је Канцеларија Програма Уједиње-
них нација за развој (УНДП) из Белорусије, 
а поред општине Инђија, делагација Репу-
блике Белорусије посетила је и општине 
Нови Београд и Земун.

Делегација Општине Илинден из Ма-
кедоније  боравила је у општини Инђија 
у оквиру студијске посете, а угостио их је 
заменик председника општине Инђија 
Милан Бодирожа са сарадницима.

Начелник општине Илинден Жика 
Стојановски казао је да је циљ посете 
упознавање с функционисањем једне 
од најуспешнијих локалних самоуправа 
у региону.

„Резултати ‘Система 48’ који се у 
Инђији примењује већ више од десет 

година  су видљиви. Циљ нам је импле-
ментација тог информационог система, 
како бисмо унапредили рад јавних пре-
дузећа, установа и управе, чиме бисмо 
постали, попут Инђије и градова који 
већ примењују ‘Систем 48’, прави сервис 
грађана.“

Заменик председника општине 
Инђија Милан Бодирожа је након састан-
ка с македонском делегацијом изјавио да 
очекује наставак сарадње две општине.

„Уверен сам да је данашња посета 

само први корак у наставку сарадње 
општине Инђија и општине Илинден. Из-
узетно ми је задовољство што смо били 
у прилици да нашим пријатељима из Ма-
кедоније представимо оно по чему смо 
познати у овом делу Европе. Ми ћемо уз-
вратити посету и нашу сарадњу, свакако 
проширити.“

Иначе, општина Илинден је једна од 
градских општина главног града Ма-
кедоније Скопља са нешто више од 15 
хиљада становника.

Општина Инђија учествоваће у так-
мичарско-музичкој манифестацији „Ср-
бија у ритму Европе“, намењеној деци 
основног и средњошколског узраста. 
Изабрана деца припремаће се да уче-
ствују и представе Општину Инђија и 
додељену земљу Европе на финалном 
концерту, заједно са представницима 
других 20 градова учесника, уз директан 
телевизијски пренос на Радио-телеви-
зији Србије.

Организатори манифестације ће то-
ком јануара у сарадњи с директорима 
одржати аудиције по свим школама у 
општини Инђији, у циљу одабира до 25 
најталентованије деце, која ће учество-
вати у даљој бесплатној обуци и мани-
фестацији. Изабрана деца представиће 
Општину Инђија на страном језику јед-
не од европских земаља, чије амбаса-
де у Републици Србији подржавају цео 
пројекат.

Председник општине Инђија Петар 
Филиповић потписао је уговор о реа-
лизацији програма „Србија у ритму Ев-
ропе“, истакавши да је та манифестација 
врло важна за општину Инђија из више 
разлога.

„Најпре, велики број наше деце уче-
ствоваће у овом пројекту, имаће при-
лику да искаже свој таленат кроз плес 

и песму, а најбољи од њих стећи ће 
право да представља Општину Инђија 
на завршном такмичењу. Такође, наша 
општина ће се кроз ово такмичење ди-
ректно промовисати широм Србије, али 
и широм Европе и света, пошто ће се и 
преко 20 амбасада укључити у реализа-
цију пројекта. Амбасада републике коју 
буде представљала наша општина и на 
чијем језику ће певати наша деца посе-
тиће нашу општину те у том смислу по-
стоји простор и за ширење привредне 
сарадње“, изјавио је председник Фили-
повић.

Игор Карадаревић, извршни дирек-
тор манифестације „Србија у ритму Ев-
ропе“, појаснио је да више од 20 градова 
учествује на такмичењу, да су представ-
ници деца основног и средњошколског 
узраста из целе Србије, те да величина 
градова и општина није била битна при-
ликом одабира учесника.

„Општина Инђија много улаже у кул-
туру, у спорт, те је то нама био сигнал да 
је укључимо у цео догађај. Деца Инђије 
надметаће се са вршњацима из Пирота, 
Рашке, Сенте, Беочина, Крушевца и дру-
гих градова широм Србије. За такмичаре 
ће се гласати смс-ом, то ће гледати чита-
ва Србија, а сама завршница одржаће се 
у јуну наредне године у Ћуприји, која је 
и домаћин и организатор финала“, изја-
вио је Карадаревић те додао да град или 
општина победник такмичења добија 
многе повластице, попут посете 20 ам-
басадора с њиховим представницима 
привредних комора и слично.

Осим тога, цео пројекат испратиће и 
уживо преносити Радио-телевизија Ср-
бије, како у Србији, тако и преко своје 
сателитске мреже широм света, а орга-
низатори се обавезују и на креирање 
промотивног видео-спота Општине 
Инђија.

„Још увек није одређено који амбаса-
дор ће ‘заступати’ Општину Инђија, али 
ако то рецимо буде амбасада Шпаније 
или Финске, и уколико деца из општине 
Инђија буду победила, имаће прилику 
да у организацији пројекта ‘Србија у рит-
му Европе’ посете ту земљу“, додао је Ка-
радаревић.

О победнику такмичења одлучиће 
гласови публике и жирија  свих градо-
ва учесника и са свих мобилних опера-
тера. Половина од нето прикупљених 
средстава од свих смс гласова упућује се 
граду који буде победио, као награда за 
наменске потребе и као врста донација.

Више информација о манифестацији 
на сајту: www.srbijauritmuevrope.rs.

Општини Инђија додељено је из буџета 
АП Војводине пет милиона динара за набав-
ку посуда за сакупљање комуналног отпада, 
што значи да ће наши суграђани у 2016. го-
дини добити нове канте за отпад. Средства 
су опредељена на основу јавног конкурса 
за финансирање и суфинансирање проје-
ката у области заштите животне средине. 
Уговор је у Управи за капитална улагања АП 
Војводине потписао председник општине 
Инђија Петар Филиповић.

За финансирање и суфинансирање 
пројеката у области заштите животне сре-
дине преко конкурса Управе за капитална 
улагања АП Војводине додељено је непуних 
25 милиона динара.

Конкурс за доделу средстава објављен 
је 7. августа 2015. године, али одлука о до-
дели средстава није донета раније због 
обезбеђивања недостајућих средстава, 
односно до фискалног прилагођавања по-
крајинског буџета на новом, нижем нивоу, 
у складу са Покрајинском скупштинском 
одлуком о ребалансу буџета АП Војводине 
за 2015. годину.

Поред Општине Инђија, Управа за ка-
питална улагања АП Војводине пружила 
је подршку и општинама Нови Кнежевац, 
Сремски Карловци те граду Сомбору у ре-
ализацији пројеката који доприносе здра-
вијој животној средини.
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Нова опрема у 
информатичким кабинетима 
Гимназије у Инђији

Школска библиотека као 
„храм културе“ 
Новог Сланкамена

Неговање културе и традиције

Бесплатан интернет у свим 
аутобусима Јавног превоза Инђија

Гимназија у Инђији опремила је 
информатичке кабинете новом опре-
мом, чиме су услови за унапређење 
образовања значајно побољшани. 
Набављено је 34 ЛЕД монитора, три 
деск-рачунара и један лаптоп. Уче-
ници Гимназије су у новоопремљене 
кабинете ушли 19. новембра.

Гимназија је склопу пројекта за 
опремање школа Покрајинског се-

кретаријата за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – на-
ционалне заједнице, потписала уго-
вор на 388.424,00 динара, чиме су 
се стекли услови за замену старих и 
дотрајалих монитора у информатич-
ким кабинетима. Општина Инђија 
је у овом пројекту учествовала са 
111.226,80 динара, што укупно изно-
си 499.000,80 динара.

Основна школа „Др Ђорђе Натошевић“ у Новом Сланка-
мену поседује импресивни књижевни фонд који броји око 
10.000 монографских публикација. Ове године школа је до-
била финансијска средства од Покрајинског секретарија-
та за образовање, прописе, управу и националне мањине, 
којим је купљен модеран намештај довољног капацитета за 
одлагање, преглед и увид у библиотечки фонд који је богат 
лектирном грађом, књигама за изборно читање, енциклопе-
дијским издањима, стручном литературом за наставнике те 
белетристиком за наставнике, ученике и становнике места. 

Посебно место у књижном фонду библиотеке, који се 
смештен комбиновано – већи део по УДК групама а мањи део 
по интерном распореду, заслужно је заузела Антикварница 
која броји око 1.000 наслова старих око 150 година. Треба 
издвојити и део књига библиотеке које је школа добила из 
куће последњег потомка Натошевића, а који броји око 300 
наслова. У Антикварници се чува од заборава и 200 наслова 
старих преко 130 година које је школа добила из куће апоте-
кара З. Петернека, који је почетком 20. века  радио у апотеци 
Св. Тројства у  Новом Сланкамену.

Како би истакла важност садржаја фонда из школске 
Антикварнице, школа је становницима места, заинтересо-
ваном грађанству и посетиоцима у оквиру интересантне ин-
формативне писане грађе спремила на увид Матичну књигу 

– Главни именик, Једноразредне српске пучке учионе у Ста-
ром Сланкамену, од септембра 1879. године.

Замисао Актива наставника српског језика и књижевно-
сти и страних језика јесте да новоопремљена библиотека не 
буде само функционални простор за одлагање књига, него 
да постане место за удобан интелектуални рад, подстицање 
креативности и дружење, првенствено ученика и наставни-
ка, али и мештана Новог и Старог Сланкамена.

Осмишљен простор са великим читалачким столом, 
пријатно је и подстицајно окружење за рад деце која се 
добровољно пријављују у реализацији ваннаставних ак-
тивности и секција које су од ове школске године уведене 
као новина. Покренута је драмска секција, Поетска гради-
оница – литерарна секција, новинарска секција и Клуб љу-
битеља чудесних прича. Са циљем да се стекне што бољи 
увид у читалачке навике и интересовања ученика, школа је 
у сарадњи са ученичким парламентом основала Читалачки 
клуб и извршила истраживање о коришћењу библиотечког 
фонда и читаонице библиотеке, о читалачким навикама и 
интересовањима ученика старијих разреда ОШ „Др Ђорђе 
Натошевић“.

Број ученика који долазе у нову школску библиотеку да 
позајмљују књиге, или да нешто погледају, свакодневно се 
повећава. Ученици у пријатној атмосфери претражују поли-
це, прелиставају енциклопедије или прате актуелне конкур-
се на паноу. Школа ће и даље настојати да креативним садр-
жајима и програмима и добрим избором књига за школску 
библиотеку одговори потребама и интересовањима учени-
ка, али и осталим посетиоцима библиотеке.

Аутори текста библиотекари: 
Јован Џабић и Нина Уљаревић

ШКОЛСТВО ШКОЛСТВО

Отворен нови кабинет хемије 
у ОШ „Јован Поповић“

Смарт табле 
у кабинету математике
СШ „Др Ђорђе Натошевић“ 

Средња школа „Др Ђорђе Натошевић“ бога-
тија је за две нове смарт-табле. Ђаци ове школе од 
последње седмице новембра имају могућност да 
у кабинету математике користе таблу у редовној 
настави.

Средства за куповину смарт-табли добијена 
су од Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине, преко кон-
курса на који се школа пријавила.

Ханади Бјелић, директорица школе, каже да ће 
настава уз коришћење „паметне табле“ деци мате-
матику учинити занимљивијом.

„Ученици пажљивије и с већим интересо-
вањем прате мултимедијалне презентације, боље 
памте садржаје и активније учествују у процесу 
прихватања нових знања“, објашњава директори-
ца Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“.

Рад на паметној дигиталној смарт-табли оспо-
собљава ученике за самостално коришћење ра-
чунара, за рад из математике, српског, природе и 
друштва, ликовног, музичког, итд. Код ученика се 
развија апстрактно мишљење и индивидуално 
напредовање у стицању и проширивању знања. 
Наставник се више оријентише на типове ученика  
и самим тим може им помоћи да напредују темпом 
који им одговара и према израженим могућности-
ма.

Мултимедијални програми омогућавају кре-
ирање текста са сликом, звучним анимацијама и 
филмовима, који је ученицима довољно јасан и 
занимљив начин презентовања података. Рад на 
„паметној табли“ у комбинацији са мултимедијал-
ним програмима пружа могућност наставнику да 
унапређује и да обезбеди интерактивну наставу.

У ОШ „Јован Поповић“ у Инђији 
отворен је нови кабинет за хемију. 
Опремање кабинета финансирао је 
Покрајински секретаријат за обра-
зовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине – националне зајед-
нице. Поред средстава за кабинет 
хемије, средства су додељена и за 
проширење видео-надзора.

Отварању је присуствовао Ми-
лан Бодирожа, заменик председ-
ника општине Инђија, Александар 
Јовановић, заменик покрајинског 
секретара за образовање, испред 
Министарства просвете присуство-
вао је Јован Вукчевић руководилац 
школске управе Нови Сад.

„Веома смо захвални Покрајин-
ском секретаријату који је препо-
знао важност изучавања природних 
наука и одобрио средства за каби-
нет хемије који ће нашим ученици-
ма бити место где ће на креативан 
и очигледан начин моћу да изуча-
вају природне науке. Кабинет је на-
мењен свим ученицима школе за 
изучавање предмета свет око нас, 
природе и друштва, хемије и физике. 
Поред тога, добили смо средства и за 
проширење постојећег видео-над-
зора који ће сигурно допринети по-
већању безбедности наших ученика, 
што нам је приоритет“,  каже дирек-
торка школе мр Борка Поповић.

Ученици трећег и четвртог разреда Основне школе „Бранко 
Радичевић“ у Марадику приредили су изложбу радова креираних 
у оквиру пројекта „Неговање културе и традиције“, који је реализо-
ван на Вилином салашу, а који је спровело истоимено удружење.

Председница удружења „Вилин салаш“ Бранка Лихварчек ка-
зала је да су деца у октобру и новембру учили технике прављења 
рукотворина помоћу глине, керамике, ткања и штрикања.

„Било је изванредно у протекла два месеца, а ову прилику 
бих искористила да се захвалим ученицима који су учествовали 
у пројекту, као и директору школе ‘Бранко Радичевић’  Звонимиру 
Чаушевићу који је препознао важност очувања традиције и култу-
ре“, рекла  је на отварању изложбе Бранка Лихварчек.

У пројекту „Неговање културе и традиције“ учествовало је 26 
ученика, а новац у износу од 80 хиљада динара је обезбеђен пре-
ко конкурса Општине Инђија.

„Више година уназад ми издвајамо из буџета средства за 
овакве пројекте и подржаваћемо их и убудуће. Пројекат ‘Не-
говање културе и традиције’ је од великог значаја за општину, 
а пре свега за децу, како би им се у ери компјутера и модер-
них технологија пружила прилика да упознају, али и сачувају, 
традицију и културу. Радује ме што ће пројекат бити проширен 
и на остале школе у нашој општини“, истакао је председник 

општине Инђија Петар Филиповић.
Удружење „Вилин салаш“ је основано 3. јануара ове године. 

Циљ удружења је рад на неговању културе и традиције, развој 
руралног подручја фрушкогорског поднебља, развијање свести 
и организовање едукација о значају унапређења села, унапређи-
вање заштите животне средине, едукација грађана, а посебно 
деце и младих о значају чувања и заштите животне средине.

План овог удружења је да се на „Вилином салашу“ који се нала-
зи у марадичком викенд-насељу, одржавају све активности. Салаш 
је стар преко 200 година и већ деценијама чува традицију.
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ДРУШТВО

 
Канцеларија за младе општине 

Инђија добила је новог координатора 
– Марка Тодоровића. Марко је активан 
у Канцеларији од почетка ове године. 
Учествовао је активно у низу пројеката, 
а посебно истиче овогодишњи „Урбан 
фест“ на који је изузетно поносан.

– Цела прича је почела у јануару ове 
године, када смо Александар Драгин, 
тадашњи координатор Канцеларије за 
младе, и ја, кренули са сарадњом. Из те 
сарадње је проистекло много занимљи-
вих пројеката на које сам изузетно по-
носан. Током протеклих годину дана 
реализовали смо низ концерата, креа-
тивних радионица, едукативних преда-
вања и трибина. Канцеларија за младе 
је учестовала у реализацији више ма-
нифестација Културног центра Инђија, 
Општине Инђија, остварила сарадњу 
и учествовала у пројектима за младе 
који су се одржавали ван граница наше 
општине, као што је „Макс спорт куп 
2015“ у Старој Пазови. Круна нашег рада 
и дефинитивно највећа манифестација 
коју смо ове године реализовали јесте 
„Урбан фест“, који је одржан у јулу ове 
године. На овом фестивалу алтернатив-
не културе у четири фестивалска дана 
угостили смо преко 200 младих уметни-
ка из целе Србије и исто тако успели да 
привучемо публику из разних крајева 
наше земље. „Урбан фест“ представља 

један од највећих културних и туристич-
ких потенцијала нашег града с констант-
ном тенденцијом раста. Наша жеља је да 
наредним „Урбан фестом“ проширимо 
границе, одемо корак даље и створимо 
један леп и успешан фестивал у нашој 
држави.

Нови координатор Канцеларије за 
младе општине Инђија истиче и да је 
младима омогућено гледање филмских 
класика, и то потпуно бесплатно.

– Ми смо се трудили да одржимо 
континуитет и да увек „избацимо нешто 
ново на сто“ и младима у нашем граду 
пружимо квалитетан културно-едука-
тивни програм, а у складу с нашим мо-
гућностима. Кренули смо с бесплатним 
филмским пројекцијама које су сад већ 
постале традиција, где смо настојали да 
обухватимо што шири дијапазон филм-
ских жанрова, да едукујемо младе и 
пружимо им занимљива окупљања. Као 
круна тог првог серијала бесплатних 
филмских пројекција одржана је три-
бина – отворени интервју с Немањом 
Ћеранићем, који нам углавном помаже 
при избору филмова и тематских филм-
ских вечери. Континуитет смо одржа-
вали разним радионицама, као што је 
фотографска радионица Звонка Пер-
геа, која очекује свој наставак у виду 
напредног курса фотографије у блиској 
нам будућности. Тренутно је у току 
бубњарска радионица коју води искус-
ни инђијски бубњар Стеван Вивод, члан 
хеви-метал састава „Суперхамер“ (енг. 
Superhammer) из Инђије. Поред ових 
радионица, у сарадњи с Културним 
центром Инђија и Кабинетом Председ-
ника општине реализовали смо низ 
концерата младих ауторских бендова 
из Србије, трибине с познатим лично-
стима и организацијама, хуманитарне 
акције и спортске турнире.

Тренутно актуелно и планови за 
наредну годину?

– Канцеларија за младе тренутно 
ради на популаризовању наше ор-
ганизације међу средњошколцима и 
студентима из нашег града. Желимо да 
младима истакнемо чињеницу да им 
нудимо шансу да развију своје идеје, 
да кроз заједничку сарадњу проши-
римо и обогатимо програм наше ор-
ганизације и на тај начин унапредимо 
живот младих у Инђији.

У децембру смо организовали бес-
платну пројекцију целокупног „Стар 
ворс“ серијала од 11. до 16. децембра, и 
хеви-метал трибину на којој су гостова-
ли  Лука Матковић (Спејс итер | енг. Space 
Eater), Зоран Соколовић („Инфест“) и 
Игор Станић („Суперхамер“). Поред ових 
манифестација, учионица Канцеларије 
за младе је отворена сваког дана од 8 
до 16 сати свим средњошколцима и сту-
дентима за учење, а од овог месеца сви 
бендови из општине Инђија моћи ће да 
вежбају у периоду од 16 до 22 сата, и то 
потпуно бесплатно. Поред ових мани-
фестација, сваког викенда се одржавају 
часови бубњарске радионице као и 
окупљања новинарске редакције „Ом-
ладИНац“.

Овом приликом позивам све младе, 
заинтересоване за реализацију својих 
идеја и пројеката, заинтересованих за 
укључивање у рад неког од сегмена-
та Канцеларије за младе, да нас посете 
или нас контактирају имејлом на: kzm@
indjija.net.

Алитор?
Моја највећа љубав је музика. Ја сам 

певач и басиста инђијског прогресив 
треш метал бенда „Алитор“. Ми постоји-
мо од 2011. године, а иза себе имамо два 
студијска остварења: „Embittered“ (ЕП, 
самоиздање 2012.) и „Eternal Depression“ 
(ЛП, Witches Brew Records 2014.). Свирали 
смо једну европску турнеју 2014. године 
с бендом „Спејс итер“, као и низ других 
концерата широм Европе. Ове године 
смо наступали на Фестивалу „Егзит“ као 
предгрупа чувеном треш метал бенду 
„Нуклир асолт“ (енг. Nuclear Assault). Тре-
нутно радимо на припреми материјала 
за наш други албум, за који се надамо да 
ће бити издат наредне године.

Бешчанка Ана Бајић, трофејна теквондисткиња 
клуба „Елит“ из Инђије, освојила је сребрну медаљу 
на европском првенству за такмичаре до 21 годи-
не, које се одржало у Букурешту, главном граду Ру-
муније.

У дисциплини -73 кг у којој се, као члан репре-
зентације Србије, надметала Ана Бајић, наступило 
је 11 такмичарки. У првом мечу Ана је с убедљивих 
12 : 0 савладала Анђелу Поповић из Црне Горе. У 
наредном наступу противница јој је била Аида 
Мартинез Гонзалез из Шпаније, коју је Бајићка по-
бедила са 10 : 4.

Ове две победе су јој биле довољне за финале 
престижног такмичења. Тамо ју је чекала најбоља 
из другог дела жреба, Туркиња Нафија Кус. У так-
тичкој и неизвесној борби до самог краја, за нијан-
су је боља била теквондисткиња из Турске и с ре-
зултатом 1 : 0 постала је европска шампионка.

Ана је овом вицешампионском титулом наста-
вила низ освајања медаља на најважнијим међуна-
родним такмичењима.

Наталија Ћалић из Бешке, чланица Теквондо клуба „Елит“, освојила је златну 
медаљу у конкуренцији јуниорки -63 кг на Балканском првенству у теквондоу, 
које се одржало 5. и 6. децембра у Зрењанину. Наталија је изборила 1. место, по-
бедивши у финалној борби супарницу из Теквондо клуба „Галеб“ из Београда.

Поред Наталије, у категорији јуниора бронзану медаљу освојили су Јелена 
Берић и Небојша Куриљ, обоје из инђијског клуба „Елит“.

Другог такмичарског дана на борилишта су изашли „Елитови“ кадети и пи-
онири. Сребрне медаље освојили су пионири Срђан Томић и Иван Шаламон 
(обојица пионири) и Александра Куриљ и Маријана Топић (обе кадеткиње).

Укупно гледано, на првенству Балкана у теквондоу „Елит“ из Инђије је 
освојио седам медаља, постигавши изванредан резултат за инђијски спорт.

Балканско првенство у теквондоу било је 17. по реду, а у Зрењанину се оку-
пило 550 такмичара из девет балканских држава. Шампионат је организовала 
Балканска теквондо унија.

Марко Тодоровић нови координатор 
Канцеларије за младе 

Наталија Ћалић јуниорска првакиња Балкана у теквондоу
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Наша идеја и главни циљ од са-
мог почетка је проток младих људи 
кроз наш град, проширивање свих 
граница, едукација, афирмација и 
мотивација младих ка интелекту-
алном развијању и унапређивању 
талената и вештина. То је поза-
дина сваког пројекта и акције коју 
реализујемо. Надамо се да млади у 
нашем граду то препознају и да ће 
се свест о томе у будућности још 
више развити. Наше је да се труди-
мо и пружимо наш максимум.

СПОРТ

Европско 
сребро за 
Ану Бајић



Имате занимљиву причу, 
песму, анегдоту?

Ми ћемо је објавити!

КОЈА ЈЕ 
ВАША ПРИЧА?

ПИШЕ 
Весна Тасић, Јарковци

ПИШЕ 
Стјепан Хајнал – Пишта, Инђија

ПИШЕ 
Стеван Грујић, Марадик

Пишите нам на redakcija@indjija.net  и прочитајте свој текст  већ у наредном броју!

Мадона

Последњи пут

Зашто не?

Долинама посивелим,
облацима замагљеним,
мутним очима блудела је усамљена,
од људи, од Бога заборављена, 
остављена...

Куда ли ће срце њено?
Још жудно,а оскрнављено?
Без звонке радости посртали су кораци
поред калдрме су лежали срушени, 
избледели знаци...

 Небом се ломила птица,
против ветра се борила мрка грлица!
Свом душом је храбрила малену другу 
призивала сунчеве ткаље да извезу 
свилом дугу.

Да распу златне, шарене нити!
Да залепршају лептири у круници скрити!
Молила је своју милу равницу нека се пробуди
и поново, као некада давно 
сјајна зором да заруди..

Узалуд!

Пустош и жена остали су сами...
Снови су понегде искрили у тами...
Ослушкивала је буру срца, 
одјек поноћних звона.
 Бацила је боли поред пута и нестала 
без трага поносна Мадона.

Шетала сам удишући јесен,
поглед ми се утапао бојама занесен.
Подигох згужвану хартију поред оне калдрме
куда је прошла.Још се вијугала сенка, 
парфем мале, усамљене даме.

Прочитала сам и задрхтала!
Сва њена патња у неколико речи моја је постала...
То је била тајна прича једне рањене жене, 
тајна усахле младости...
Заплакала сам горко, за њу, 
нестало је оно мало мог сунца и радости. 

Године су пролазиле...
О њој вести нису долазиле...
Само још једном сам је срела у црнини.
Погледала ме је, осмехнула се. 
Као сенка се истопила у даљини.

Марадик, пролећа раног, у један касни поподневни сат,
корачам мојом фрушкогорском и слушам само старог Риђе бат. 

Улица фрушкогорска добро знам мој српски шор, 
познати људи, позната лица, прљав снег, лепавица...

Тромо корача Риђа, невољно гази снег прљав и жут. 
напред деда, а ја за њима, заједно – последњи пут.

Марадик, раније мало. Много је среће у животу мом. 
Много је другара и дечје граје у шору Фрушкогорском. 

Много је граје, и много деце, а где су деца ту није брига, 
и ја мали, босоноги дечак чекам да чујем звок таљига. 

И стиже Риђа у веселом касу, у коњском оку суза среће блиста.
Много је лепог у том дивном часу, Риђина срећа и моја је  - иста.

А негде дубоко, дубоко у мени, нешто топло душу ми греје. 
Уморни Риђа ту је, крај мене. Заједно срећни у предвечерје. 

Марадик, на крају зиме чекасмо пролеће, а дошао ‘англер.
Деда га прими, изнесе вина, разговор поче, долази малер.

„Та, ‘ајде Стево, не буди дете. Та ‘ајде Стево, не буди глуп. 
Довољно стар си, тешко је време, па продај Риђу, живот је скуп...“

И оде с Риђом моје детињство, и ништа више није било исто.
Време је текло, лечило ране, а ја сам само крпио дане. 

Марадик, садашње време. Личим на Риђу, тром сам и стар. 
Док живот тихо тече крај мене, чекам од Бога последњи дар. 

Одлажем перо, не могу више. Лист мог живота одавно је жут. 
Па склапам очи и тражим Риђу, свог старог Риђу, последњи пут.  

Измислићу нешто што већ сви знају
узећу од оних који ништа немају. 
Откључат ћу врата која немају браву
Трчат ћу маратон у лежећем ставу.

Ништа немам али неком ћу нешто дати
ко неће да купи њему ћу продати
просућу воду иако имам само празну флашу
направит ћу биоскоп на сваком салашу.

Имам идеју иако не знам шта ћу
за лепу реч и оно што немам даћу
знам тачну тежину мада немам вагу
урадит ћу баш то за шта немам снагу.

Узећу од оног од кога баш нећу
чудит се онима који ни кад спавају немају срећу.
Вратит ћу се отуд где још нисам био
препознати онога кога никад нисам ни видио.

Трамвај прави бацит ћу у море
да се види шта све песник може.
Пробушит ћу рупу велику, а у њој малу
написати песму да личи на шалу.

ИСПРАВАК
Редакција „Инђија Инфа“ извиња-

ва се господину Стјепану Хајналу – 
Пишти, јер његов текст „Сам о себи“ 
који је објављен у новембарском 
броју, није био адекватно потписан 
именом аутора. У питању је техничка 
грешка у изради претходног броја. 


