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Немачка компанија „ИГБ Аутомотив”, један од највећих и најстабилнијих послодаваца на територији општине Инђија, 
купила је земљиште у Инђији у североисточној радној зони на којем ће изградити нови производни погон и запослити 
500 нових радника на неодређено време
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ИНВЕСТИЦИЈЕ

500 НОВИХ РАДНИХ     МЕСТА У ИНЂИЈИ

Немачка компанија „ИГБ Аутомо-
тив”, један од највећих и најстабилнијих 
послодаваца на територији општине 
Инђија, купила је земљиште у Инђији 
у североисточној радној зони на којем 
ће изградити нови производни погон 
и запослити 500 нових радника на не-
одређено време. Изградња новог по-
стројења почиње у априлу, а вредност 
нове инвестиције износи више од 4.5 
милиона евра.

Уговоре о купопродаји земљишта 
потписали су председник општине 
Инђија Петар Филиповић и Далибор 
Берић, генерални менаџер немачке 
компаније ИГБ.

Председник општине Инђија Петар 
Филиповић истакао је да је за Општину 
Инђија и њене грађане врло важно да се 
настави даљи развој, да се отварају нова 
радна места те да компаније које већ по-
слују на подручју наше општине, поред 
нових, проширују своје капацитете.

„Ово је изузетно значајна инве-
стиција за нашу општину. Потписан је 
уговор о куповини земљишта с компа-
нијом ИГБ која је од Општине Инђија 
купила близу три хектара земљишта. 
ИГБ је веома значајан инвеститор у на-
шој општини, који више година послује 
јако добро, који у овом моменту запо-
шљава око 1.500 радника, а оно што 
је најзначајније то је да ће у проши-
рењу производних капацитета посао 

наћи још 500 нових радника”, изјавио 
је председник Филиповић, изража-
вајући наду да ће и у наредном пери-
оду Општина привести крају започете 
преговоре, како би имала још нових 
инвестиција.

Генерални менаџер компаније „ИГБ 
Аутомотив” најавио је да, према плану, 
радови на изградњи новог постројења 
почињу у априлу. Производни погон 
величине 7.000 квадратних метара 
треба да буде завршен већ у септембру 
текуће године.

„Групација I.G.Bauerhin распро-
страњена је широм света. Наши про-
изводни погони и развојни центри 
налазе се у Немачкој, Чешкој, Канади, 
Мексику, Кини и Србији. На основу из-
узетних резултата нашег постојећег 
производног погона, као и добрих 
услова за нову инвестицију, управни 
одбор I.G.Bauerhin донео је веома важ-
ну одлуку да нова инвестиција буде 
баш у Србији. Новом инвестицијом 
планирамо проширење производних 
капацитета, имплементацију нове 

Оснивањем компаније запослено 
је 133 радника и произведено свега 
100.000 грејача за седишта. Већ 2008. 
године, у години када почиње и свет-
ска економска криза, ИГБ производи 
1,5 милиона грејача за аутомобил-
ска седишта и добија сертификат 
о квалитету ISO/TS 16949. Од краја 
новембра 2015. године послује и у 
складу са захтевима стандарда ISO 
14001 и OHSAS 18001 и запошљава 
још 48 радница.



3

500 НОВИХ РАДНИХ     МЕСТА У ИНЂИЈИ
технологије, увођење нових про-
извода, запослење и обуку више 
од 500 нових запослених. Укупна 
вредност нове инвестиције износи 
више од 4,5 милиона евра и са за-
довољством можемо рећи да тиме 
постајемо највећа компанија у це-
лој групацији”, изјавио је Далибор 
Берић захваливши се свим субјек-
тима на уложеном напору, како 
би ова нова инвестиција била што 
успешнија.

IGB AUTOMOTIVE COMP доо 
Инђија једна је од најзначајнијих 
гринфилд инвестиција у Србији 
и истовремено одличан пример 
успешног и продуктивног посло-

вања, не само на локалном, већ и на 
регионалном нивоу.

Основана је 2007. године од 
стране компаније I.G.Bauerhin 
GmbH из Немачке и бави се произ-
водњом грејача за седишта, грејача 
за волане, сензора за окупираност 
седишта аутомобила, каблова за 
грејаче седишта, електричних кон-
тролних јединица.

Данас, компанија има 1.500 рад-
ника и производи више од 16 ми-
лиона производа годишње. Налази 
се на листи компанија с највећим 
бројем запослених и представља 
снажан ослонац даљем развоју ло-
калне заједнице.

Покрајински секретаријат за 
привреду, запошљавање и равно-
правност полова расписао је кон-
курс за суфинансирање пројеката 
из области електронских комуни-
кација и информационог друштва 
на основу ког су општини Инђија 
додељена средства у износу од 
око четири милиона динара која 
ће бити искоришћена за набавку 
камера.

Отворен је Центар за безбедност 
у згради Општине Инђија. Пројекат је 
припреман током прошле године, а 
крајем 2015. је завршена прва фаза. 
Функционисање Центра за безбедност 
представио је председник општине 
Инђија Петар Филиповић који је иста-
као да је поносан на овај пројекат који 
треба да донесе вишеструку корист за 
општину, када је у питању безбедност 
у саобраћају, али и лична безбедност 
суграђана.

„Центар за безбедност је изузетно 
значајан пројекат за нашу општину 
јер ће повећати безбедност – тренут-
но на инђијским улицама, а у наставку 
пројекта и у насељеним местима. Зна-
чајан је, пре свега, због наших најм-

лађих суграђана, јер камере којима 
тренутно располажемо покривају ос-
новне школе и центар града – кључне 
раскрснице”, истакао је председник 
Општине, додавши да камере Центра за 
безбедност тренутно покривају више 
од 15 локација у Инђији, а средствима 
из покрајинског буџета од око чети-
ри милиона динара, биће обезбеђено 
близу 40 камера које ће приоритетно 
бити постављене код школа и објеката 
предшколске установе те на осталим 
критичним местима у општини.

„Центар за безбедност неће реши-
ти све наше безбедносне проблеме, 
али ће сигурно само његово постојање 
бити корак напред ка смањењу стопе 
криминала”, додао је председник Фи-

липовић напоменувши да је у систем 
функционисања Центра укључена и 
полиција, што је потврђено на састан-
ку с командиром Полицијске станице 
Инђија.

Наиме, у наредном периоду поли-
цијска станица ће преузети линкове 
камера Центра за безбедност и имати 
увид у стање на терену, што би требало 
да доведе до брже реакције, пре свега 
приликом нарушавања јавног реда и 
мира и саобраћајних прекршаја.

Центар за безбедност имао је и 
своју прву практичну примену – током 
пробног рада полиција је разрешила 
један случај насилничког понашања 
управо употребом ових камера које су 
забележиле починиоце.

Центар за безбедност Општине Инђија – 
безбеднији живот наших суграђана

Далибор Берић
генерални менаџер немачке 
компаније ИГБ.

ДРУШТВО
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БУЏЕТ

БУЏЕТ ПО МЕРИ СВИХ ГРАЂАНА
С обзиром на то да се буџет Општине Инђија највећим делом 

остварује новцем који становници општине Инђија уплаћују на 
основу пореза и такси, руководство општине Инђија одлучило 
је да се и 2015. године  спроведе анкета међу грађанима пре 
израде буџета за 2016. годину. Циљ анкете био је да се грађани 
изјасне на који начин би желели да се усмеравају буџетска сред-
ства и који су то пројекти које сматрају приоритетним у наредној 
години.

Анкетари Општине Инђија обишли су преко девет хиљада 
домаћинстава у нашој општини и кроз посебно припремљену 

анкету прилагођену сваком насељеном месту, захваљујући од-
говорима наших суграђана сазнали који су то пројекти од зна-
чаја и интереса за свако насељено место, а за које би требало 
издвојити и наменити средства у буџету.

На основу резултата и анализе анкете спроведене у свим 
насељеним местима, већина ствари је имплементирана првен-
ствено у планове и програме јавних предузећа, а затим и у буџет 
Општине Инђија за 2016. годину. Наравно, реализација пројеката 
ће се остваривати у складу с финансијском ситуацијом у буџету 
наше општине.

Становници општине Инђија изјаснили су се о приоритетима у насељеним местима
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Обавештење о уплатама прве рате пореза 
на имовину физичких лица

Ускоро наставак радова на реконструкцији 
Занатлијске улице

Одељење за утврђивање и наплату 
јавних прихода одштампало је и доста-
вило на доставу пореским обвезници-
ма уплатнице I рате у 2016. години за 
порез на имовину физичких лица и 
накнаде за заштиту и унапређење жи-
вотне средине која доспева 17. 2. 2016. 
године.

На одштампаним и достављеним 
уплатницама, на име I рате односно 

аконтације за 2016. године исписана 
је сврха уплате „IV рата” због тачног 
износа за уплату (до доспелости  ре-
шења пореза за 2016. годину обвезник 
је дужан да у 2016. години, у року од 
45 дана од почетка сваког тромесечја 
плаћа аконтацију у висини обавезе ут-
врђене за последње тромесечје 2015. 
године (IV рате)).

Због техничког ограничења систе-

ма локалне пореске администрације, 
није могуће исписати сврху уплате „I 
рата” јер би тада био исписан износ 
прве рате претходне 2015. године 
који је мањи (због мањег броја дана) 
од износа последње IV рате којим се 
порески обвезници задужују за I рату 
за 2016. године, у складу са Законом о 
порезима на имовину („Сл.гласник РС” 
број, 26/01...47/13 и 68/2014-др. закон). 

Радови на реконструкцији Занат-
лијске улице, који су започети крајем 
децембра 2015. године, биће наставље-
ни чим временски услови то дозволе. У 
питању је прва фаза радова предвиђе-
на пројектом који подразумева цело-
купну реконструкцију улица Дунавска 
и Занатлијска све до Културног центра. 
Радове финансирају Управа за капи-
тална улагања АПВ и Општина Инђија.

Прва фаза радова подразумева 
реконструкцију деонице у дужини 
од 1 км од раскрснице Занатлијске и 
Новосадске улице до раскрснице За-
натлијска и Улица Душана Јерковића. 
Због лоших временских прилика ра-
дови су обустављени, каже Миливоје 
Симић, заменик директора Дирекције 

за изградњу, али он очекује да ће се 
наставити чим временске прилике то 
дозволе. У плану је да у првој половини 
текуће године буду окончани сви радо-
ви предвиђени пројектом. 

У склопу радова у потпуности 
ће бити промењена нисконапон-
ска мрежа, реконструисани трото-
ари, ивичњаци и паркинг површи-
не. Такође, биће реконструисан и 
комплетан коловоз у поменуте две 
улице, који се због тешког теретног 
саобраћаја не налази у добром стању, 
иако се, како каже Симић, пут одржа-
ва на адекватан начин.

План је да се после завршетка ових 
радова отпочне реконструкција рас-
крснице код градског стадиона.

ИНФРАСТРУКТУРА
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Руководство Општине Инђија и 
ЈКП „Комуналац” представили су ко-
рисницима пијачног простора идејно 
решење новог изгледа градске пијаце, 
која ће комплетно бити покривена, а у 
плану је и уређење паркинг простора.

Продавци на градској пијаци има-
ли су прилику да се у згради Општине 
Инђија упознају с пројектом покри-
вања постојеће пијаце, а на састанку је, 
поред ове, једна од главних тема био 
и договор о цени пијачних услуга за 
2016. годину и њихово смањење.

Председник општине Инђија Пета-
ра Филиповић истакао је да је саста-
нак организован како би се пронашло 
заједничко решење за што боље функ-
ционисање градске пијаце.

„Идеја за организовање састанка 
је потекла од нас. Желели смо да чује-
мо од наших суграђана који продају 
на градској пијаци који су то проблеми 
с којима се сусрећу и шта је то што их 
тишти. Једноставно, ја као председник 
општине не могу да знам с каквим про-
блемима се они сусрећу сваког дана. 
Апсолутно ми је јасно да смо у претход-
ном периоду направили пуно грешака, 
што нисмо улагали у градску пијацу која 
је данас највеће ругло у нашој општини. 
Идеја је била да заједно пронађемо ре-
шење за што боље функционисање, а 
добили смо одређене сугестије о цена-
ма закупа простора за ову годину.”

Директор ЈКП „Комуналац” Славко 
Пувача казао је да је цена закупа про-

стора на градској пијаци у овој години 
умањена за 25 одсто.

„Новина је то што смо омогућили да 
свако може да има дневни закуп, закуп 
на три месеца, на шест или 12 месеци. 
Заинтересованима је омогућено да за-
куп на 12 месеци плате на три рате, а 
закуп на шест месеци на две”, објаснио 
је Славко Пувача.

Састанку је претходило месец дана 
рада на идејном решењу покривања 
градске пијаце у Инђији. Председник 
општине Петар Филиповић каже да ће 
пијаца добити сасвим ново рухо.

„Зато су нам били потребни подаци 
и сугестије наших суграђана који раде 
на градској пијаци. Јавна расправа ће 
трајати до 1. марта, а за то време за-
купци и сви заинтересовани грађани 
имаће прилику да дају своје сугестије 
које ћемо усвојити уколико су у складу 
са пројектом. Наша идеја је да до лета 
имамо покривену пијацу, онакву какву 
заслужују наши суграђани”, истакао је 
први човек Општине Инђија.

Један од већих проблема продава-
ца на градској пијаци је и паркинг који 
корисници пијачног простора морају 
да плаћају, што им је додатни трошак. 
Председник општине Инђија Петар 
Филиповић је присутнима рекао да 
ће кроз разговара с представници-
ма Дирекције за изградњу општине 
Инђија учинити све да би се закупци-
ма омогућила повлашћена цена пар-
кинг места.   

Један од продаваца на град-
ској пијаци Дејан Биловус каже 
да очекује, уколико се реализује 
пројекат, и већи промет односно 
бољу зараду:

„Уколико се реализује овај 
пројекат, који смо имали прилику 
да видимо, верујем да ћемо има-
ти и разлога да платимо тезгу па 
чак и ако цена закупа након тога 
буде већа. Уколико буде покриве-
на пијаца, нећемо више киснути 
и оно што је најбитније – нећемо 
нашу робу морати, онако уморни, 
поново да уносимо у  наша вози-
ла”, рекао је након састанка Дејан 
Биловус.

До лета нови изглед пијаце у Инђији
ИНВЕСТИЦИЈЕ



Примарни циљ локалне самоуправе, 
уколико дође до већег изливања Дунава, 
јесте одбрана бање у Старом Сланкаме-
ну. Цело село је небрањена зона – када 
се Дунав излије, вода уђе у многе спа-
ваће собе, мештани се довијају на разне 
начине, али нико никада због тога није 
продао кућу и напустио село. Када се 
вода повуче, куће се испочетка санирају, 
уређују баште и ружичњаци и то траје 
док се, како кажу мештани, река поново 
не наљути и поплави их.

Једна од критичних тачака је лока-

ција у непосредној близини Специјалне 
болнице „Др Боривоје Гњатић”  те је стога 
локална самоуправа обезбедила финан-
сијска средства, како би се изградила та-
козвана обалоутврда. 

Крајем прошле године радови су зав-
ршени тако да, уколико дође до значај-
нијег изливања Дунава, неће се понови-
ти ситуација из 2006. године, када је сама 
болница претрпела велику штету тиме 
што јој је поплављен цео приземни део 
у коме се налазе лабораторија, кухиња 
и вешерај. Такође, насеље Заграђе тих 

дана подсећало је на Венецију. Вода је те 
године прекрила капије и ограде домова 
сланкаменачких аласа и пољопривред-
ника. 

Иначе, најстарији Сланкаменци пам-
те две велике поплаве – 1965. и 1981. 
године. 

Преко две хиљаде волонтера из 
инђијске општине, углавном младих, 
прикључило се 1965. године одбрани 
од поплава. Како би се спасила насеља 
и људски животи, пробијени су насипи у 
појединим деловима поред реке Дунав.

Завршена обалоутврда у Старом Сланкамену



„Светосавске повеље” за најуспешније 
просветне раднике и ученике

Светосавска академија поводом про-
славе и обележавања школске славе Све-
тог Саве одржана је у уторак 26. јануара у 
Културном центру Инђија. Том приликом 
уручене су награде „Светосавска повеља“ 
просветним радницима и ученицима који 
су се својим трудом и залагањем истакли 
у просвети.

Академији су присуствовали заменик 
председника општине Милан Бодирожа, 
председник СО Инђија Александар Кова-
чевић, начелница Одељења за друштвене 
делатности Ивана Бабин, свештенство и 
бројне друге званице.

Заменик председника општине Инђија 
Милан Бодирожа пожелео је срећну школ-
ску славу Свети Сава свим просветним 
радницима и ђацима и честитао добитни-
цима „Светосавске повеље”.

„Велико ми је задовољство што 16 го-
дина заредом успевамо да одржимо тра-
дицију доделе ’Светосавске повеље’. Ви, 
просветни радници, данас носите велику 
одговорност да од наше деце створите 
честите и образоване људе који ће Инђију 
водити путем даљег просперитета. Ве-
рујем у Вас, верујем да упркос свим теш-
коћама и даље имате снаге и енергије да 
заједно истрајемо на том путу, за шта ћете 
увек имати пуну подршку и разумевање”, 
поручио је заменик председника општи-
не, додајући да доделом признања „Све-
тосавска повеља” Општина Инђија шаље 
јасну подршку једном од најважнијих сег-
мената нашег друштва.

„Данашња свечаност је права прилика 
да Вас подсетим да је наше трајно опре-
дељење улагање у образовање, јер само 
на тај начин, стварањем младих и образо-
ваних кадрова, можемо бити конкурентни 
у данашњем свету. Стипендије, рачунари 
за вуковце, бесплатан превоз за све уче-
нике, само су део наших издвајања и ула-
гања у образовање наше деце. Општина 
ће и ове године из буџета определити зна-
чајна средства за побољшање материјал-
них услова за рад и вас и наших ђака. Сва-
како, сва та улагања не би имала никаквог 
смисла да није вас, просветних радника”, 
закључио је Милан Бодирожа.
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„Светосавска повеља” до-
дељује се основним, средњим 
школама и предшколској уста-
нови у циљу афирмације ствара-
лаштва. У основним и средњим 
школама повеља се додељује 
ученицима и просветним рад-
ницима за посебан допринос 
образовању и васпитању, а у 
предшколској установи васпи-
тачу за примену савремених 
метода и облика рада. Одлуку 
о додели „Светосавске повеље” 
доноси комисија коју именује СО 
Инђија, а подразумева диплому и 
новчану накнаду која ове године 
износи 15.000 динара.

Овогодишњи добитници према 
категоријама су:

I 
у конкуренцији  просветних 

радника у основним школама за 
непосредан рад са децом узраста 
од првог до четвртог разреда:

СЛОБОДАНКИ ОПАРНИЦИ – на-
ставници разредне наставе у 
Основној школи „Петар Кочић” у 
Инђији

II 
у конкуренцији  просветних 

радника у основним школама за 
непосредан рад са децом узраста 
од петог до осмог разреда:

КСЕНИЈИ ЧОНИЋ – наставници  
српског језика у Основној школи 
„Слободан Бајић Паја” у  Новим Кар-
ловцима

III 
у конкуренцији  просветних 

радника у средњим школама за не-
посредан рад са децом:

АЛЕКСАНДРУ ВУКОБРАТУ – про-
фесору машинске струке у Технич-
кој школи „Михајо Пупин” у Инђији

IV 
у  конкуренцији  ученика основ-

них и средњих школа:
САРИ МИЛОШЕВИЋ – ученици 

осмог разреда Основне школе „Ду-
шан Јерковић” у Инђији

V 
у области предшколског васпи-

тања:
БРАНКИ МАНДИЋ – васпитачу 

у Предшколској установи „Бошко 
Буха” у Инђији.

Домаћин и организатор Свето-
савске академије и Светосавског 
ове године је била Техничка школа 
„Михајло Пупин”, а културно-умет-
нички програм употпунили су КУД 

„Соко” из Инђије и инђијски градски 
хор, којем је овогодишња Свето-
савска академија био први јавни 
наступ од оснивања.



Додељене награде 
„Таленти 2015” 
ученицима и менторима

Под покровитељством владе Аутономне покрајине Војво-
дине и ове године су уручене награде најуспешнијим учени-
цима и њиховим менторима, који су у току школске  2014/2015. 
године постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи 
и иностранству у области науке, технике и уметности. Учени-
ца Основне школе „Слободан Бајић Паја” из Нових Карловаца 
Ленка Радојевић и њена менторка, наставница историје Горда-
на Јерковић, лауреати су ове значајне награде.

Ленка и њена наставница су вишегодишње изласке на 
општинска, окружна и републичка такмичења крунисале ово-
годишњим врхунским резултатом – освојењем  првог места  на 
републичком такмичењу из историје у Крупњу.

 Ова награда је подједнако подстицај за ученике који су 
уложили знање, вољу и залагање, као и за њихове менторе 
који су препознали таленат и уложили труд, поверење и стр-
пљење у раду са војвођанским талентима.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао 
је почетком септембра конкурс  „Таленти  2015” за доделу  на-
граде најуспешнијим ученицима основних и средњих школа 
са територије АП Војводине, који су освојили прво место на 
републичким или међународним такмичењима у области нау-
ке, технике, уметности, као и специјалну награду за остварена 
прва места из више области. Награде су додељене у свечаном 
холу зграде владе АП Војводине у Новом Саду.

Влада АП Војводине на овај начин пружа помоћ, подршку 
и стимулише младе да иду на такмичења, боре се, побеђују и 
постижу врхунске резултате. На тај начин обезбеђени су усло-
ви да напредују, добију континуирану и квалитетну подршку и 
бригу. Ово је уједно и ефикасан начин да се деца мотивишу да 
остану у земљи, уче, раде, граде каријеру и доприносе развоју 
и напретку нашег друштва.

Награда „Таленти”  се додељује традиционал-
но од 2001. године талентованим младима у циљу 
подршке и обезбеђивања њиховог континуитета 
рада и успеха, напредовања у пуној снази, оствари-
вањем и побољшавањем њихових услова за рад.

Критеријуми на основу којих се врши 
додела награда су:

• постигнути досадашњи резултати ученика или 
  студента на републичким или међународним 
  такмичењима;
• ниво такмичења на којем су учествовали;
• континуитет успешности талента на такмичењима;
• општи успех у редовном школовању.
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Канцеларија за младе покреће 
часопис „Омладинац” 

Канцеларија за младе општине Инђија покреће часопис 
„ОмладИНац” чији се први број очекује ускоро. Реч је о часопи-
су за који пишу некадашњи полазници новинарске радионице 
која је одржавана током прошле године у оквиру манифеста-
ције „Урбан фест”. 

Часопис „ОмладИНац” новинарске радионице Канцеларије 
за младе општине Инђија бавиће се актуелним темама из обла-
сти културе, образовања, активизма и спорта.

У првом броју читаоци ће имати прилику да се кроз ин-
тервјуе ближе упознају с младим и успешним Инђинчанима, с 

историјом нашег града, занимљивостима из општине Инђија 
и слично. Такође, биће представљене неке од најзначајнијих 
манифестација из прошле године, као и најава предстојећих 
акција Канцеларије за младе.

Новинарска радионица реализована је у току 
маја и јуна 2015. године. Током предавања, полаз-
ници радионице су имали поред теоријског и прак-
тични део наставе. 
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Српско-словачки драгуљи
Сарадња економске школе из Лучењеца и Средње школе „Др Ђорђе Натошевић”

Средња школа „Др Ђорђе Нато-
шевић” из Инђије реализује пројекат 
„Српско-словачки драгуљи” у сарадњи 
с локалном самоуправом – Општином 
Инђија и економском школом у Лучење-
цу, граду у Републици Словачкој, која је 
партнер на пројекту.

Тридесетак ученика са својим профе-
сорима и менторима боравило је у Лу-
чењецу, где су својим вршњацима пред-
ставили део српске културе и традиције. 
Две школе су том приликом потписале и 
споразум о сарадњи, а узвратна посета 
ђака и професора из Словачке очекује 
се овог лета.

Школа „Др Ђорђе Натошевић” из 
Инђије је на основу конкурса Покрајин-
ског секретаријата за образовање, про-
писе, управу и националне мањине – на-
ционалне заједнице, добила средства за 
реализацију пројекта чији је главни при-
оритет неговање мултикултуралности, 
интеркултуралности и традиције, ма-
терњег језика припадника националних 
мањина – националних заједница.

„Изабрали смо словачки народ јер у 
нашој школи има доста ученика те наци-

оналности. Пројекат се реализује у више 
етапа у оквиру којих смо најпре посети-
ли Сланкаменачке Винограде, затим Ко-
вачицу, а круна пројекта била је посета 
Словачкој”,  појаснила је проф. Драгана 
Младеновић.

Главни циљеви  пројекта су промо-
ција интеркултуралности и подизање 
нивоа  међунационалне толеранције 
кроз упознавање ученика наше школе 
(свих народности и националних мањи-
на) са културом и обичајима припадника 
словачке националне заједнице, учење 
основа словачког језика, упознавање 
словачких националних гастрономских 
специјалитета, песама, успостављање 
трајније сарадње са словачком школом 
у циљу неговања традиционалних вред-
ности.

Посебно је занимљиво то да су у 
пројекат активно укључени сами учени-
ци, заједно са својим професорима, до-
дала је професорка Младеновић.

„Техничари моделари су учествова-
ли у изради поклона и слика с мотиви-
ма српских средњовековних застава, 
владара, затим с мотивима орнамената 

и грбова из Душановог законика, као те-
меља српске државности. Кувари су пра-
вили српски славски колач и слаткише 
који су заједнички за оба народа. Сви ти 
поклони су уручени ђацима економске 
школе у Лучењецу ”,  појаснила ја Драга-
на Младеновић.

Пројекат подразумева и успо-
стављање трајније сарадње са школом 
из Словачке. Том приликом је са школом 
потписан и споразум о сарадњи, који 
подразумева даље активности, размену 
ученика, наставника и искустава у вас-
питно-образовним областима, истакла 
је директорка СШ „Др Ђорђе Натошевић” 
Ханади Бјелић.

„Сама чињеница да наша деца нису 
често у прилици да посећују друге 
земље и упознају другачије културе од 
своје, говори о важности овог пројекта”, 
закључила је директорка Ханади Бјелић.



ЈАВНИ ПРЕВОЗ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Чортановци 
добијају 
капелу на 
месном гробљу

У току је израда пројекта за изградњу 
капеле на месном гробљу у Чортановци-
ма која ће бити завршена у овој години. 

Сумирајући 2015. годину, надлежни 
у ЈКП „Комуналац” рекли су да је про-
шла година била изузетно финансијски 
тешка, што се одразило и на само извр-
шење посла. Највећи проблем је мањак 
радне снаге због одлуке Владе Србије о 
забрани запошљавања у јавном сектору. 
И поред тога, већина планова је реали-
зована.

„Изузетно тешка година је за нама. 
Имали смо доста проблема при извр-
шења посла због малог броја запос-
лених те смо морали максимално да 
искористимо постојеће радне ресурсе. 
Ипак, оно што смо планирали то смо и 
остварили. Завршена је изградња капе-
ле на месном гробљу у Новим Карлов-
цима, постављени су нови мобилијари 
у појединим парковима, успели смо да 
опремимо и спортске терене и слично”, 
каже Пувача.

Када је реч о основној делатности, 
односно одвожењу комуналног отпада, 
директор „Комуналца” потврдио је да је 
све функционисало у најбољем реду и 
поред чињенице да је возни парк већ 
застарео.

„У прошлој години смо успели да, и 
поред тешке финансијске ситуације, ку-
пимо ново возило. Све оно што нисмо 
успели да урадимо у прошлој, биће зав-
ршено у овој години“, поручио је Славко 
Пувача.

У овој години ће се заменити сви мо-
билијари у парковима, који ће добити 
сасвим нови изглед. Такође, планирана 
је подела канти за одношење смећа до-
маћинствима те низ других редовних 
активности.

Директор ЈКП „Комуналац” Славко 
Пувача најавио је да ће се у 2016. го-
дини наставити изградња капела на 
месним гробљима насељеним мести-
ма општине. 
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Обавештење у вези с 
пензионерским картицама за 
Јавни превоз Инђија

Општина Инђија ће и ове године, 
пету годину заредом, обезбедити бес-
платне годишње карте за аутобуски 
превоз градским и међуградским ау-
тобусима Јавног превоза Инђија за све 
пензионере који живе у нашој општини.

Пензионери с територије општине 
Инђија који поседују карте за беспла-
тан превоз од прошле године добиће 
нове картице до 1. марта 2016. године, 
када престају да важе претходне, и то 
без подношења икакве документације.

Нове картице биће им достављене 
у фебруару на кућну адресу коју су на-
вели у Захтеву за издавање бесплатне 
годишње карте.

Пензионери који су у скорије вре-
ме остварили право на пензију, те до 

сада нису били корисници повлашће-
не карте у обавези су попуне захтев и 
доставе чек од пензије (или решење о 
остварењу права на пензију) и фотоко-
пију личне карте, односно да очитају 
личну карту и одштампају потврду о 
пребивалишту.

Захтеви се преузимају и предају у 
Месној канцеларији (у свим насељеним 
местима изузев Инђије) или у шалтер 
сали у згради Општине Инђија.

Све информације у вези с изда-
вањем бесплатних годишњих пензи-
онерских картица за Јавни превоз 
Инђија можете добити на бројеве те-
лефона 022/215-00-14 (Јавни превоз 
Инђија) и 022/560-304 (Кабинет Пред-
седника општине).

Донација компаније СТИРГ МЕТАЛ
 инвалидним лицима ( Стари Сланкамен)

ВЕСТ У СЛИЦИ

ЈП КОМУНАЛАЦ 



ДРУШТВО

Помоћ у кући „4+1” и 
у Чортановцима и Јарковцма

Услуге геронто-домаћица у оквиру 
удружења „4+1 – помоћ у кући старијим 
лицима” од почетка 2016. године пружају 
се и у насељеним местима Чортановци 
и Јарковци, чиме је обухваћена читава 
општина Инђија. Бесплатну помоћ у кући 
добија 210 корисника у 180 домаћинста-
ва, а цео пројекат финансира Општина 
Инђија преко пројектних активности.

Координаторка удружења Анита 
Ковачевић Костецки рекла је да су ге-
ронто-домаћице удружења прошле ли-
ценцирање, односно интегралну обуку 
помоћи у кући с базичном негом на ос-
нову чега је организација добила пот-
врду Републичког завода за социјалну 
заштиту да може да обавља овај посао.

„Геронто-домаћице, поред одржа-
вања хигијене стамбених просторија, 
чишћења, усисавања, прања, сушења и 
пеглања веша, својим корисницима ку-
пују намирнице на пијаци, у продавни-
ци, доносе лекове из амбуланте, дневну 
штампу, књиге из библиотеке, а у време 
хладних зимских дана помажу и око 
огрева, ложе ватру, чисте снег, пећи и 
друго. Појединим корисницима обе-
збеђено је и огревно дрво, а у сарадњи с 
Кабинетом Председника општине уруче-
ни су им и пакети једнократне помоћи”,  
– изјавила је Анита Ковачевић Костецки, 
захваливши се и јавним предузећима 

„Комуналац”, „Ингас” и „Водовод и кана-
лизација” на сарадњи и помоћи.

Осим основне помоћи старим лици-
ма, значај овог пројекта је и у томе што 
је преко Националне службе за запо-
шљавање ангажована тешко упошљива 
категорија лица – жене старости преко 
50 година, које се на евиденцији репу-
бличког бироа за запошљавање налазе 
дуги низ година.

Славица Родић, одборница у СО 
Инђија и председница Скупштине орга-
низације „4+1 – помоћ у кући старијим 
лицима”, захвалила се Општини Инђија 
која, како је рекла, има и слуха и духа да 
издваја средства за једну овако важну 
популацију.

„С поносом можемо рећи да је од 
2016. године овим услугама покривена 
цела општина Инђија. Свесни смо да је 
нашим корисницима потребно више 
услуга од оних које наша организација 
тренутно нуди, али и у овим околности-
ма наше геронто-домаћице им пружају 
више од основног. Поносна сам и на 
све наше запослене који с пуно пошто-
вања и љубави улазе у домове наших 
корисника”,  изјавила је Славица Родић, 
истакавши да је Општина Инђија пока-
зала и доказала да је социјално-одго-
ворна институција, будући да покрива 
широк опсег социјалних услуга те да у 
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последње две године није било смањења 
издвајања из општинског буџета.

„Напротив, било је и повећања”,  истак-
ла је Славица Родић.

Приликом покретања ове активности 
још 2004. године пошло се од неколико 
чињеница. Убрзан је пораст броја старих 
особа, домски смештај је за већину њих 
скуп, а често се јавља и снажан отпор 
према смештају у старачке домове и на-
пуштању свог дугогодишњег окружења. 
Услед тешке покретљивости велики број 
корисника је усамљен, изолован па овај 
вид помоћи веома позитивно утиче на њи-
хово психичко стање.

Током година, потребе старијих и обим 
посла се повећавао па су услуге постепе-
но проширене и на друга насељена места 
у општини – најпре на подручје Бешке (од 
фебруара 2012. године), а убрзо потом и 
у Љукову (од јануара 2013. године). Анга-
жовање геронтолошких домаћица у овим 
насељеним местима све време је финан-
сирала Општина Инђија, у циљу подршке 
и помоћи старим лицима и самачким до-
маћинствима, не би ли им се олакшала сва-
кодневница.

Једнократна подршка овом пројек-
ту стигла је 2009. године од Покрајинског 
секретаријата за здравство и социјалну 
политику, а од јуна 2015. године и од По-
крајинског секретаријата за привреду, 
запошљавање и равноправност полова, 
када је организацији „4+1” одобрено ми-
лион динара преко конкурса за програме 
акционог плана запошљавања, тј. финан-
сирање јавних радова. Тада су услуге про-
ширене и на Марадик, Крчедин, Сланкаме-
начке Винограде, Нови и Стари Сланкамен 
и Нове Карловце.
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Новогодишња атмосфера у 
„Новогодишњем сокаку” 

Поводом новогодишњих празни-
ка, у центру Инђије, на тргу код поште, 
од 26. до 30. децембра 2015. године 
оживео је „Новогодишњи сокак” – је-
динствена манифестација која је до-
нела празничну атмосферу у наш град. 
Разноврсан дневни програм посвећен 
најмлађима и богат вечерњи култур-
но-уметнички програм посвећен од-
раслима креиран је тако да станов-
ници наше општине осете мали део 
празничне еуфорије каква се може 
доживети у европским метрополама 
попут Будимпеште, Прага, Беча....

Инђијска централна улица је током 
пет дана била препуна деце, а добра 
забава уз одличан музички програм 
обележила је хладњикаве вечери.

Манифестација је отворена у субо-
ту 26. децембра, када су се на платоу 
испред поште окупила бројна деца и 
родитељи, који су заједно китили вели-
ку јелку украсима које су сами напра-
вили у својим школама и вртићу.

Богат дечји програм преко дана 
привукао је децу из свих насељених 
места која су се дружила с Деда Мра-
зом, китила јелке, забављала се уз на-
ступе својих вршњака и гледала сјајне 
представе… Вечерњи програм био је 

посвећен одраслима, те су организо-
вани концерти за свачији укус.

У монтажним сремачким кућицама 
и на тезгама продавали су се намен-
ски израђени сувенири, слаткиши, ме-
дењаци, мед, декоративне свеће, ново-
годишњи украси, честитке...

„Новогодишњи сокак” затворен је 
ватрометом 30. децембра, који је кра-
сио инђијско небо након наступа бен-
да „Куларес”.

Када се „подвуче црта”, бројни по-
сетиоци су уживали у прелепој мани-
фестацији која је донела новогодишњи 
дух у наш град. Задовољан учињеним 
био је и председник општине Инђија.

„Имали смо сјајан програм, а нај-
задовољнији сам због чињенице да 
је много деце посетило наш сокак јер 
је ова манифестација била, пре све-
га, њима и намењена. На вечерњим 
концертима имали смо нешто старију 
публику. Мислим да смо успели да 
донесемо новогодишњи дух у нашу 
општину, са скромним средствима 
организовали смо једну лепу манифе-
стацију, а сигуран сам да ће наредне 
године бити још лепше”, истакао је Пе-
тар Филиповић, председник општине, 
захваливши се притом спонзорима, 

удружењима, школама, свом Кабинету, 
Туристичкој организацији, Културном 
центру, Канцеларији за младе и свима 
који су допринели успешној организа-
цији.

Организатори „Новогодишњег со-
кака” били су Општина Инђија, Тури-
стичка организација општине Инђија, 
Културни центар Инђија и Канцеларија 
за младе општине Инђија, уз подршку 
многобројних спонзора и пријатеља 
манифестације.





Деветнаесторо деце представља општину Инђија 
на такмичењу „Србија у ритму Европе”

Општина Инђија учествоваће 
у такмичарско-музичкој манифе-
стацији „Србија у ритму Европе” 
која је намењена деци основног и 
средњошколског узраста. Изабрана 
деца припремаће се да учествују и 
представе Општину Инђија и, како је 
одлучено, Краљевину Данску на фи-
налном концерту у Ћуприји, заједно 
са представницима 20 градова учес-
ника, уз директан телевизијски пре-
нос на Радио-телевизији Србије.

Организатори манифестације, у 
сарадњи с директорима основних 
школа, организовали су аудицију у ве-
ликој сали Културног центра Инђија, 
а одзив инђијске деце био је заиста 
сјајан – сала је била пуна!

– Наши едукатори ће долазити 
два пута недељно из Београда, како 
би децу из Инђије научили да на 
данском језику представе Општи-
ну Инђија. Свака oпштина учесница 
представљаће једну од држава које 
подржавају манифестацију – истакао 
је Давид Макевић, директор манифе-
стације „Србија у ритму Европе”.

Деца Инђије надметаће се с вр-
шњацима из Пирота, Рашке, Сенте, 
Беочина, Крушевца и других градова 
широм Србије. За такмичаре ће се 
гласати смс-ом, то ће гледати читава 
Србија, а сама завршница одржаће се 
у јуну 2016. године у Ћуприји.

Осим тога, цео пројекат испратиће 
и уживо преносити Радио-телевизија 
Србије, како у Србији, тако и преко 

своје сателитске мреже широм све-
та, а организатори се обавезују и на 
креирање промотивног видео-спота 
Општине Инђија.

О победнику такмичења одлучиће 
гласови публике и жирија свих градо-
ва учесника и са свих мобилних опе-
ратера. Половина новчаног износа 
од нето прикупљених средстава од 
свих смс гласова упућује се граду који 
буде победио, а који ће бити намен-
ски утрошен на побољшање услова у 
школама.

Свака општина може да има 
највише 25 представника, а у 
општини Инђија изабрано је чак 19 
деце, што је највећи број учесника 
из једне општине до сада. Деца која 
ће представљати општину Инђија 
на финалном такмичењу дечјег 
програма „Србија у ритму Европе” 
Радио-телевизије Србија су:

1.Сара Зинаић
2.Милица Петрушић
3.Нађа Малинић
4.Милица Стегњајић
5.Вања Новоселац
6.Марија Габрић 
7.Мила Рибар
8.Лана Љепоја
9.Павићевић Марко
10. Јована Димитров
11. Кунић Теодора
12. Анастасија Миличевић
13. Марија Михајловић
14. Емилија Јандрић
15. Уна Којадиновић
16. Тамара Родић
17. Анасатасија Маљковић
18. Анђела Ристовић
19. Катарина Ињац

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 18
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Председник општине Инђија Петар 
Филиповић и покрајински секретар за 
привреду, образовање и равноправ-
ност полова Мирослав Васин потписа-
ли су уговор о додели бесповратних 
средстава из буџета АП Војводине за 
унапређење положаја Рома у области 
становања.

Секретаријат је Општини Инђија 
определио 1,4 милиона динара на ос-
нову спроведеног конкурса. Општина 
Инђија је обезбедила исти износ сред-
става те ће с укупно 2,8 милиона динара 
бити обновљено 15 ромских домаћин-
става у 2016. години, изјавио је председ-
ник општине Инђија Петар Филиповић.

„Сви врло добро знамо у којој мери 
је ромска национална заједница мате-
ријално угрожена. Под тим пре свега 
мислим на њихове услове становања те 
је из тог разлога Општина Инђија про-
шле године код Секретаријата конкури-
сала за додатна новчана средства”, рекао 
је председник Филиповић, истакавши да 
је Општина Инђија у 2016. години опре-
делила преко пет милиона динара на-
мењених стратешком побољшању усло-
ва живота ромских породица.

Покрајински секретар за привреду, 
запошљавање и равноправност поло-
ва, и потпредседник Покрајинске владе 
Мирослав Васин исказао је задовољство 
што се још једном доказује да Војводина 
као регион има најквалитетнији програм 
помоћи ромској заједници. 

„Роми су апсолутно најугроженија 
национална заједница, не само у Србији, 
већ и у Европи.  Ипак, ова је област једна 
од ретких због које смо позивани у Евро-
пу, како би европским регијама презен-
товали наш програм побољшања услова 
живота Рома. Он се базира на три основ-
на питања: образовање, запошљавање 
и становања. Овај сусрет у Инђији је по-
свећен управо реализацију дела програ-
ма за помоћ у области становања”, изја-
вио је Мирослав Васин.

Координатор Канцеларије за инклу-
зију Рома општине Инђија Нинослав 
Јовановић појаснио је да ће поменута 
средства бити намењена набавци грађе-
винског материјала за најугроженија до-
маћинства.

„У овом тренутку знамо да ће 15 ром-
ских кућа бити адаптирано. Приликом 
доделе грађевинског материјала ћемо 
имати приоритете, као што су породице 
с већим бројем деце, али и они најугро-
женији. Потрудићемо се да помоћ стиг-
не оним људима који живе у најтежим 
стамбеним условима”, казао је Нинослав 
Јовановић, очекујући и да ће донацијама 
кроз фондове Европске уније бити обе-
збеђен додатни новац за адаптацију још 
ромских домаћинстава.

Потписивању уговора, поред пред-
седника општине и покрајинског се-
кретара, присуствовали су и др Дани-
ло Вишњевац – инђијски посланик у 
Скупштини АП Војводине, Славица Де-

нић – помоћница покрајинског секрета-
ра и Нинослав Јовановић – координатор 
Канцеларије за инклузију Рома општине 
Инђија.

Предмет потписаног уговора је до-
дела средстава општинама и градови-
ма у АП Војводини, и то за:

 • финансирање имплементације и 
примене Стратегије за унапређење 
положаја Рома/Ромкиња с циљем 
њихове интеграције у друштвене 
токове,

• реализација локалних акционих 
планова за Роме у области стано-
вања у градовима и општинама на 
територији АП Војводине,

• побољшања  услова становања 
Рома и Ромкиња,

• афирмација учешћа Рома/Ром-
киња у процесима одлучивања, 
планирања и спровођења ло-
калних акционих планова за уна-
пређење положаја Рома у области 
становања,

• као и одређивање услова за ко-
ришћења одобрених средстава.

Савета Јовановић из Крчедина захвалила се Покрајини и Општини јер су 
препознали проблеме ромске популације, трудећи се да им помогну у реша-
вању егзистенцијалних проблема: „Ми смо  популација која јако тешко живи, 
а хоћемо да радимо попут свих осталих. Захваљујући Покрајини и Општини 
то нам је и омогућено. Наше куће су у очајном стању па је од великог значаја 
што ћемо моћи да их адаптирамо.”

Нинослав Јовановић 
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Највише улагања у школски спорт 
током 2015. године

Подсекретарка Покрајинског се-
кретаријата за спорт и омладину Алек-
сандра Ристић била је у радној посети 
општини Инђија. У згради Општинске 
управе одржан је састанак на тему 
сарадње поменутог секретаријата и 
Општине Инђија, на ком су поред пред-
седника општине Петра Филиповића и 
подсекретарке Александре Ристић при-
суствовали и помоћник председника 
Дејан Јекић као и посланик у Скупшти-
ни Војводине др Данило Вишњевац.

Непосредни повод посете био је и 
недавно завршени конкурс Покрајин-
ског секретаријата за спорт и омладину 
„Активни  зимски распуст” на коме су 
учествовале и школе из Инђије, однос-
но ТШ „Михајло Пупин” и ОШ „Петар Ко-
чић”. Поменуте школе су на основу кон-
курса добиле по 200 хиљада динара.

„Мислим да је у данашње време, 
када је набавка основних средстава за 
рад, попут креде или табле доведена 
у питање, веома значајно што су шко-
ле са подручја наше општине из по-
крајинског буџета добиле финансијска 
средства у висини од 4.306.000 динара. 

Надам се да ће се тај тренд наставити 
и наредне године”, рекао је након одр-
жаног састанка посланик у Скупштини 
Војводине др Данило Вишњевац.

Подсекретарка покрајинског Се-
кретаријата за спорт и омладину Алек-
сандра Ристић каже да је задовољна 
чињеницом да се ове године у општи-
ни Инђија највише улагало у школски 
спорт.

„Приликом сумирања резултата 
констатовали смо да смо током 2015. го-
дине највише улагали у школски спорт, 
што ме изузетно радује. Поред тога, ула-
гали смо у пројекте у вези с омладин-
ским сектором, али смо једним делом 
помагали и у опремање нове спортске 
хале. Општина Инђија је увек имала 
иницијативу и најчешће предњачила у 
добрим пројектима у односу на остале 
локалне самоуправе у Војводини”, ис-
такла је Александра Ристић.

Председник општине Инђија Петар 
Филиповић каже да је у овој години 
била изузетно добра сарадња са По-
крајинским секретаријатом за спорт и 
омладину, исказавши уверење да ће се 

добра сарадња наставити и наредне го-
дине.

„Имали смо изузетну сарадњу са 
Покрајинским секретаријатом за спорт 
и омладину и захваљујући њима смо, 
између осталог, добили око 10 милиона 
динара за два семафора и телескопске 
трибине које ће бити постављене у но-
вој спортској хали. Морам да кажем да 
2016. године не очекујем нека значајна 
средства за опремање нове спортске 
хале у Инђији од Покрајинског секре-
таријата јер је буџет АП Војводине за 
2016. годину знатно умањен у односу 
2015, али смо се договорили да ћемо 
испратити све конкурсе које ће распи-
сати ресорни Секретаријат. Халу ћемо 
завршити од средстава која смо обезбе-
дили од Управе за капитална улагања”, 
изјавио је председник општине Петар 
Филиповић.

Подсекретарка Покрајинског секре-
таријата за спорт и омладину Алексан-
дра Ристић  и посланик у Скупштини 
Војводине др Данило Вишњевац су на-
кон састанка у згради општине обишли 
ТШ „Михајло Пупин” и ОШ „Петар Кочић”.
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Награђене најуспешније школе 
Срема у школском спорту

Савез за школски спорт Срема уру-
чиo je награде најуспешнијим школама 
у школској 2014/2015. години. Нају-
спешније школе из општине Инђија су 
ОШ „Петар Кочић” и ОШ „Душан Јерко-
вић” из Инђије, које су у категорији пио-
нира у укупном пласману заузеле 2. одн. 
3. место прикупивши 395 и 365 бодова. 
У категорији омладинки (средње шко-
ле) најбоље пласирана инђијска школа 
је ТШ „Михајло Пупин” која се нашла на 
3. месту, освојивши 242 бода.

У укупном пласману, највећи успех 
оствариле су школе из Сремске Ми-
тровице, будући да су у категоријама 
за најуспешнију основну и средњу шко-
лу проглашене образовне установе из 
овог града: Основна школа „Јован Попо-
вић” и Средња економска школа „9. мај”.

Манифестацију традиционално ор-
ганизује Савез за школски спорт Сре-
ма, ове године у сарадњи са Спортским 
савезом „Развој спортова” Пећинци и 
пећиначком локалном самоуправом 
као домаћинима. Свечаност се одржала 
у просторијама СО Пећинци.

Према речима генералног секре-
тара овог савеза Мирослава Драгојло-
вића, сваке године се свечаност орга-
низује код другог домаћина, како би 
све сремске општине биле подједнако 
заступљене. Он наводи да је регион 
Срема, са процентом изласка ученика 
на школска такмичења од 43 процената, 
у водећем положају у републици.

„Према званичним подацима Саве-
за за школски Спорт који, у сарадњи 
Министарством омладине и спорта и 

Спортским савезом Србије, руководи 
свим активностима везаним за школски 
спорт, школе и ученици Срема су најма-
совнији у учешћу, али и у постигнутим 
резултатима на школским такмичењи-
ма. То је остварено захваљујући чиње-
ници да у свакој сремској општини по-
стоји професионалац који има задатак и 
обавезу да прати спровођење активно-
сти школског спорта и учествује у орга-
низацији школских такмичења ”, рекао 
је Драгојловић.

Награђенима су пехаре доделили 
начелник Сремског управног округа 
Илија Милиновић, представници Спор-
тског савеза Србије, републичког и 
гранских савеза за школски спорт, као 
и представници пећиначке локалне са-
моуправе.
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12. „Шакалијада“ у Новом 
Сланкамену окупила око 350 ловаца

Одржана прва „Шакалијада“ у Инђији

Ловно-туристичка манифестација 
„Шакалијада“ одржала се у суботу, 6. фе-
бруара у Новом Сланкамену по 12. пут. 
Једна посве другачија манифестација 
од других које се током године одржа-
вају у општини Инђија, окупила је око 
350 ловаца из земље и иностранства.

Петар Филиповић, председник 
општине Инђија, рекао је присуствујући 
догађају, да је Општина Инђија и Тури-
стичка организација помогла и подржа-
ла ову манифестацију која је значајна за 

нашу општину. Он је изразио задовољ-
ство што из године у годину има све 
више учесника и нагласио да ће општи-
на Инђија и у будућности подржавати 
ову манифестацију. 

 „Шакалијада“ је први пут одржана 
2005. године, а одиграва се на падинама 
Фрушке горе у околини Новог и Старог 
Сланкамена.

Организатор манифестације је Ло-
вачко удружење „Сланкаменац“ из Но-
вог Сланкамена, које газдује на ловној 

површини од 11.000 хектара, на потезу 
од ушћа Тисе у Дунав, преко обронака 
Фрушке горе до простране сремске 
равнице. 

Дејан Томашевић председник ло-
вачког удружења „Сланкаменац“ из Но-
вог Сланкамена задовољан је и уловом 
и одзивом учесника на овогодишњу 
„Шакалијаду“.

У недељу, 31. јануара одржана је прва „Шакалијада“ у орга-
низацији ловачког удружења „Фазан“ из Инђије које је у нашој 
општини основано 1968. године. У хајци на шакала и лисицу 
су, поред инђијских ловаца, учествовали и ловци из Београда, 
Новог Сада, Крчедина, Новог Сланкамена и из Бјељине. 

Председник удружења Урош Вукас каже да су шакали на 

подручје општине Инђија дошли са Фрушке горе и да је реч о 
великој штеточини која је своје уточиште нашла на локацији у 
непосредној близини градске депоније. Шакал је иначе веома 
опасан за високу дивљач али и зечеве и фазане. 

Организацију прве „Шакалијаде“ у Инђији помогла је 
општина Инђија.  



Имате занимљиву причу, 
песму, анегдоту?

Ми ћемо је објавити!

КОЈА ЈЕ 
ВАША ПРИЧА?

ПИШЕ 
Стеван Грујић, Марадик

ПИШЕ 
Немет Јанош, Стари Сланкамен

ПИШЕ 
Хајнал Стјепан – Пишта, Инђија

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

АМАНЕТ

ОНО МОЈЕ ДОБА

МАЈКА

У Брдежу, испод Фрушке Горе проводио је дане стари мој прадеда.
Дању радник – произвођач вина, ноћу свирац – прва виолина. 

Понекад и мени песма дође, полете ми мисли у даљине, 
а у оку суза ми заблиста, кад се сетим старе виолине.

Имао са деда-стрица Срету, свирац је био и лутао по свету. 
Сад се често сетим деда-стрица, и његова ми фали тамбурица.

Понекад и мени песма дође, полете ми мисли у даљине, 
и још чујем трептај златних жица, к’о да свира стара тамбурица. 

Имао сам деда-стрица Душу, Бегеш је свирао по вашарима редом.
Дању Душа надничар је био, ноћу свирком друге веселио. 

Понекад и мени песма дође, полете ми мисли у даљине, 
а у оку суза ми заблиста, а у мени увек песма иста.
Прадедови били су ми свирци, дедови су исто свирци били, 
сад свирају у „другој кафани“, а мени су песму у аманет оставили.

Када сам се родио, знате? Оно доба хиљаду деветсто четрдесет седме. 
Е сад баш, није ни важно када. 

Па сам годину једну онако на леђима зурио у таваницу, не знајући ни шта је, ни 
зашто је тамо изнад главе.

А још и годину-две нисмо знали ни ко смо ни шта смо. Било је важно тада за свет 
да су на свим фронтовима гранате утихнуле. 

И полако, после већ одрпанац мали, а шта ћете није било крпе, и ко је марио за 
такве, сада већ бачене, хрпе. 

Живело се веома оскудно, а били смо срећни, прашина и блато биле су играчке 
силне, нећу да тврдим, ал’ здрави смо били онако слинави. 

Решио сам да у школу не идем, хтедох да се попнем на врх оног највишег јаблана, 
а да оданде сићи никада нећу. 

Већ сам ја тада маштати знао, но ипак хиљаду деветсто педесет четврте у 
ђачке клупе сео. Их! Каква туга, одузета слобода, а и шта ће ми школа?

Зар ја нисам већ довољно знао? Сада и свеска и оловка и буквар као књига, 
па још и она табла графитна на које се писало, па брисало као када талас обри-
ше у песку написана слова. 

Често бос у школу, само да отаљаш, јер да ниси казна би била велика. 
И тако у оно моје доба, сви смо се бојали неког рата. Стаљин, Тито, 
Информбиро, ко ће знати ко је ко и шта ће им рата?

А ми деца баш нас брига. Ја ћу се сакрити испод стога сламе, па нека ме траже ја 
руски ионако не знам ама баш ништа.

И то прође, само вика бука, а ми ево већ будући момци. 
Прође хиљаду деветсто шездесета, нема шта, веома важан период живота. 

Појавила се и она кутија, са сликом која се мрдала.
 Ја и моји вршњаци, сада већ велика деца чекали суботње вече и корзо, 
у оно доба да се покажемо и себи и другима. 

Без лажне скромности веома важан период живота, а нема рата. 
Да, то је било оно моје доба и од једном разлаз, готова је осмољетна. 

Нема куд, и даље се мора жуљати клупа, а да је барем у парку неком, бујног зеле-
нила. Не питајте шта све нисмо исковали, ал’ од комунизма ни трага ни гласа. 

Вратише нам капитализам, неко богат и пребогат, без чекића и српа, 
а неко се мучи са крајевима, ваљда нема снаге да их саставља. 

Ех, да ми се некако врати оно моје доба...

Сузе навиру у очима кад кажеш мајка
То је најлепша реч - лепша је нег’ бајка.
А није само реч него су ту и њена дела
Најлепша улога у животу 
коју је сама судбина хтела.

Она је та која продужава живот све даље и даље,
Најлепши дар и нови живот који она даје.
Несебична љубав коју у себи као мајка носи
Чистија је од росе коју јутарња трава доноси.

Једина је која ће све грехе да ти опрости
Према сваком ће показат бар мало милости.
И кад је тужна ти нећеш видет ни знати,
Јер тако то ради само брижљива мати.

А кад после много година рада радости и бола
Дође то време када и мати умрети мора.
Тада сузе у очима неће имати где стати
Отишла је најдивнија особа света 

- отишла је мати.



Имате занимљиву причу, 
песму, анегдоту?
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