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Систем48 555 588 
пријава преко СМС-а  065/5555 880 
СОС  56 56 00
Хитне службе
Полиција  192
Ватрогасци  193
Хитна помоћ  194
Пошта 561 122
Телеком 565 613
Аутобуска станица  561 409, 561 262
Железничка станица  560 866
Такси станица 554 154
Аутомото Савез Србије  987
Здравствене установе
Дом здравља Инђија 561 282
Ветеринарска станица 556 902
Апотека `Инђија` 552 833
Државне институције
Општина Инђија 561 322, 561 311
Општински суд  560 743 
Градске службе
Електровојводина 561 242
Водовод 560 842
Комуналац 561 002, 561 281
Пореска управа 510 024
Дирекција за изградњу
општине Инђија 215 00 15
ЈП Ингас 560-862
Агенција за локални 
економски развој  556-060
Агенција за рурални развој 556-060
Институције културе
Културни центар 555 890
Библиотека 551 378
Спортске установе
Спортска хала 561 497
Спортски центар 561 496
Туристичка организација 
општине Инђија 510 970
Агенцију за ИТ, ГИС 
и комуникације  560-002

Важни телефони Опстанак сеоских домова културе 
последњих година доведен је у питање. 
Тим пре што су законске регулативе 
допринеле да месне заједнице изгубе 
све ингеренције. Нерешени имовин-
ско-правни односи само су додатни 
проблем, јер како каже председник 
општине Инђија Петар Филиповић, не 
зна се до краја ни ко су власници так-
вих објеката. Коментаришући стање са 
домовима културе у инђијској општини, 
председник општине је  истакао да је 
завршен тендер за реконструкцију до-
мова културе у Марадику и Бешки.

 Радови на комплетној реконструк-
цији Дома културе у Марадику почели 
су 6. новембра и трајаће месец и по 
дана. Пројектом је предвиђена комплет-
на замена кровне конструкције и црепа, 
демонтажа и замена комплетне фасаде 
с постављањем изолације, замена сто-
ларије на објекту, постављање олука, 
постављање пода у великој сали и мон-
тажа демонтиране бине с додатком но-
вих елемената, инсталација расвете, из-
градња и уређење санитарних чворова 

који до сада нису постојали, адаптација 
свлачионице и кухиње, као и многи дру-
ги радови.

„Крајњи рок за завршетак свих радо-
ва по уговору је 45 календарских дана. 
Надам се да ће, када се посао заврши, 
мештани Марадика имати Дом културе 
какав и заслужују“, рекао је Петар Фили-
повић.

Вредност радова износи 8.933.978,40 
динара, а средства су обезбеђена из 
буџета Општине Инђија.

Након реконструкције Дома културе 
у Марадику у плану  је и реконструкција 
Дома културе у Бешки, али и у Љукову, 
а затим институционално решавање по-
стављања руководства. 

Такође, Филиповић је истакао да је 
то само део инвестиција које се плани-
рају за наредни период, а тичу се на-
сељених места. 

„Ми ћемо и даље спроводити ону 
политику, да једнаке услове живота 
створимо свима без обзира да ли живе 
у селу или у граду односно Инђији “ 
закључио је Филиповић.

Радници ЈКП „Комуналац“ поставили 
су нове мобилијаре за децу у појединим 
парковима на подручју општине Инђија.

Подсећања ради, уклањање оштеће-
них мобилијара за децу био је оба-
везујући закључак за ЈКП „Комуналац“ 
на редовном састанку анализе функцио-
нисања „Система 48“. Након дуготрајних 
административних процедура, обарања 
и понављања јавне набавке, постављени 
су  дечији мобилијари на четири лока-
ције у нашој општини (Бешка, Нови Слан-
камен, два парка у  Инђији).

До пролећа наредне године у плану 
је поставка нових мобилијара и у оста-
лим насељеним местима наше општине. 
За набавку нових мобилијара у буџету је 
обезбеђено 1,3 милиона динара.
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Чортановци: 

Асфалтиран пут ка гробљу
Пут ка гробљу у Чортановцима асфал-

тиран је осмог октобра, а финансијска 
средства за радове су обезбеђена из мес-
ног самодоприноса и буџета општине 
Инђија. Реч је о 420 метара у Улици Васе 
Војновића Црног. Вредност инвестиције 
је око три милиона динара, а извођач ра-
дова је „Сремпут“ из Руме. 

„Оно што је битно истаћи је то да је 
месна заједница донела одлуку да се 
средства из самодоприноса у висини од 
око 2,5 милиона динара искористе за ас-
фалтирање Улице Васе Војновића Црног, 
односно пута ка гробљу, док је остатак 
потребног новца обезбеђен из општин-
ског буџета преко Дирекције за изградњу 
општине Инђија. Као што сам и раније 
говорио, сва средства која су претходно 
прикупљена путем самодоприноса у свим 
насељеним местима општине ће бити 
враћена преко улагања у инфраструкту-
ру“, изјавио је приликом обиласка радова 
заменик председника општине Инђија 
Милан Бодирожа.

Према његовим речима, наредне годи-
не мештани Чортановаца могу очекивати 
изградњу капеле на месном гробљу.

„Ми смо већ урадили идејни пројекат за 
чију реализацију ће бити обезбеђен новац 
из општинског буџета. Очекујем да наред-
не године капела буде и завршена“, додао 
је заменик председника.

Одборник у Скупштини општи-
не Инђија из Чортановаца Жи-
ван Пашић каже да нови пут ка 
гробљу много значи мештанима.

„Ми смо међу ретким селима у 
Војводини чији се број становни-
ка из године у годину повећава и 
то за 30 одсто. До сада нисмо има-
ли пут ка гробљу тако да је ова 

инвестиција од великог значаја за 
све мештане Чортановаца.“

То потврђује и мештанин Ми-
рослав Каран, који од 2003. годи-
не живи у том делу села:

„Ово је добро за читаво насеље, 
а лично сам поносан што је нови 
пут поред моје куће“, каже Каран.



Др Данило Вишњевац: 
Програми за бољу здравствену заштиту 
наше деце

ЗДРАВСТВО

Иницијатива коју је Др Данило Вишњевац поднео на разматрање 
Скупштини, а чији је примарни циљ боља дијагностика и лечење алергија 
код деце, требало би да унапреди начин збрињавања наших најмлађих су-
грађана који су склони развоју ове болести. 

Иницијатива је симболично предата током Дечје недеље, а како каже др 
Вишњевац, повод је чињеница да се више од половине алергијских болести 
код деце дијагностикује, прати и лечи у примарној здравственој заштити, 
односно у домовима здравља и амбулантама. 

Носилац свих активности које се односе на децу и здравство по овом 
програму био би Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војво-
дине и односио би се на набавку адекватних реагенаса и едукације лекара 
примарне здравствене заштите.

„Надам се да ћемо сви заједно, и покрајинска скупштина и Покрајински 
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, усвојити један 
овакав предлог програма чији је циљ јачање капацитета и унапређење мо-
гућности лекара у примарној здравственој заштити, да правилно дијагности-
кују и лече алергијске болести код деце“, казао је др Вишњевац.

Предлог овог програма је студиозно припреман. Пројекат би се односио 
на 2016. годину, а износ средстава који би се издвојио из буџета АП Војводи-
не био би нешто мањи од 10 милиона динара. Овим програмом обухваћени 
би били здравствени радници 44 дома здравља у Војводини.

Здравствени проблем алергија у Европи је већ део политичке агенде. 
Европски парламент је усвојио посебну декларацију, јер се процењује да ће 
за 10 година половина становништва имати неки алергијски здравствени 
проблем – за разлику од почетка 20. века, када су се алергије класификовале 
као ретке болести, због тога је неопходно побољшати примарну здравствену 
заштиту и обезбедити адекватне услове за превенцију и лечење алергија. 

Др Вишњевац истиче да би прак-
тичну примену програма требало 
припремити до пролећа 2016. године, 
када почиње нова сезона алергија, и 
да са доношењем оваквог програма 
не треба чекати.

Оно чиме се Покрајина интензивно 
бави, а што је у стручном домену нашег 
саговорника, јесте и демографска по-
литика, тачније побољшање демограф-
ске слике, пре свега на територији АПВ. 

„Демографска слика је још од педе-
сетих година веома лоша. Бележимо 
негативан природни прираштај који 
не може да обезбеди ни просту репро-
дукцију. Ово се односи и на Инђију која 
између два пописна периода бележи 

минус 4,5 процената, те се тема сва-
како намеће као горућа. Многе мере су 
усмерене ка решавању овог проблема, 
пре свега финансијска подршка ро-
дитељима за прворођено дете, бли-
занце, тројке, као и суфинансирање 
боравка деце у предшколским устано-
вама“, истиче др Вишњевац, додајући 
да једну од последње уведених мера 
– новчану помоћ породицама у који-
ма се роди треће дете – користи око 
3.000 породица, а она износи 12.000 
динара месечно у току две године. 

Ова мера треба да подржи роди-
теље у намери да се одлуче за треће 
дете, али доктор Вишњевац скреће 
пажњу на још једну негативну стати-

стику. То је, како каже, „проблем првог 
детета“, који је и те како присутан на 
територији Војводине, јер се све више 
младих одлучују за касније форми-
рање породице.

„Искуства у Европи и свету по-
казују да саме финансијске мере 
као решење овог проблема нису до-
вољне. Сада се већ спомиње фраза 
‘прихватљива цена родитељства’, 
што се пре свега односи на мајку којој 
треба да буде омогућено да испуни 
своје професионалне и личне потребе, 
а да то не утиче на родитељство и 
остваривање у улози мајке. Идеја је да 
се то постигне кроз константну под-
ршку, а не једнократну.“

Поред каснијег остваривања у 
улози родитеља, што је одлука поје-
динца, имамо и ону, нешто ружнију 
страну, а то је све већи број парова 
који нису у могућности да добију дете 
природним путем. Покрајина је, каже 
др Вишњевац, мислила и на њих и 
самим тим донела скупштинску одлу-
ку којом је паровима који већ имају 
једно дете, а не могу да добију друго, 
треће, четврто, то омогућено. 

„Република финансира покушаје 
вештачке оплодње за прво дете, али 
све је више парова који желе двоје или 
троје деце, а не могу да их добију при-
родним путем. Због тога је Покрајина 

ушла у пројекат финансирања поку-
шаја вештачке оплодње за друго и 
треће дете. Јако је важно напомену-
ти да је родитељима омогућено да 
се третману подвргну у било којој 
акредитованој установи која се бави 
вештачком оплодњoм, било да се она 
налази у Лесковцу, Београду, Новом 
Саду и слично. Наравно под условом 
да имају пребивалиште на терито-
рији АПВ.“

Предуслов за све наведено је ре-
продуктивно здравље жене, а у по-
следње време све је више младих 
жена које се суочавају са малигним 
обољењима, а лечење и примена 

терапије код ове врсте болести нај-
чешће доводе до стерилитета. Очу-
вање репродуктивног здравља жена 
оболелих од малигних болести је та-
кође један од пројеката које спрово-
ди Покрајина. Данило Вишњевац ре-
као нам је нешто више и о овој теми. 

„Све више млађих жена обољева 
од малигних болести, а како бисмо им 
омогућили да се и поред тога остваре 
у улози мајке спроводимо програм 
који подразумева замрзавање и скла-
диштење јајних ћелија. Оно што је 
потпуно ново је одлука о померању 
старосне границе жена које могу да 
конкуришу на 40 година.“
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Када је у питању подршка инђијском Дому здравља „Др Милорад Мика Павловић“, од стране Покрајинске владе 
и Управе за капитална улагања средства која се улажу су значајна. 

„Ако говоримо о здравству, највише новца дошло је у бању у Старом Сланкамену, која је преко конкурса добила 
новац за куповину нове опреме, нових када и слично. Ради се о износу од око 55 милиона динара које је бања добила  у 
неколико наврата. Претходно је уложено у реновирање и изградњу објеката. Подршка није изостала ни инђијском 
дому здравља. Управа за капитална улагања финансирала је набавку апарата за ултразвук срца који је коштао 
око 16 милиона динара заједно са новим возилом које је добио Дом здравља. То је наставак сарадње јер је у претход-
ним годинама финансирана и радиолошка служба, издвојен је новац за оспособљавање мамографа… Поред здрав-
ства, сведоци смо да сви капитални пројекти који долазе од Општине Инђија наилазе на подршку Покрајине, без 
обзира из које су области и ја верујем да ће се тај тренд наставити и свакако се надам да ћу бити у могућности 
да дам свој допринос.“

Др Данило Вишњевац рођен је 17. септембра 1977. године у 
Београду. Основну и средњу школу завршио је у Инђији, а на Меди-
цинском факултету у Београду дипломирао је 2003. године. Након 
тога запослио се у инђијском дому здравља. Радио је у амбулантама у 
Новом Сланкамену, Бешки, Новим Карловцима, Љукову и Марадику, 
затим у службама опште медицине и хитне медицинске помоћи. 

Тренутно ради као педијатар у Дому здравља „Др Милорад Мика 
Павловић“, што је и специјализирао 2012. године. Додатну едукацију 
из хитних стања у педијатрији завршио је у Салцбургу 2011. године, 
а потом и из опште педијатрије, такође у Салцбургу 2012. године. У 
фебруару 2014. године боравио је у универзитетској дечијој болни-
ци у Грацу (Аустрија) на усавршавању. Са заменицом омбудсмана 
за заштиту права детета, учествовао у промоцији акције «Безбедан 
интернет» у општини Инђија.

Политички је ангажован од 2012. године, када је на већинским 
изборима изабран за посланика у Скупштини АП Војводине. Члан је 
Одбора за демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбора 
за здравство, социјалну политику и рад.

Ожењен је докторком Славицом Вишњевац с којом има две девојчице.

Иницијатива др Вишњевца за бољу 
дијагностику и лечење алергија код деце

Биографија
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Питање безбедности у школама и 
у својим насељеним местима било је 
важно мало старијим ђацима. С тим 
у вези, председник Филиповић је ис-
такао да се посао припрема увођења 
видео-надзора коначно приближио 
крају, најавивши постављање првих 
11 камера и донацију четири нова во-
зила полицијској станици у Инђији. 

„Раније сам већ говорио да же-
лимо да оформимо неку врсту ма-
лог ‘центра за безбедност’ чије ће 
седиште бити у згради Општинске 
управе, одакле ће се 24 часа дневно 
пратити ситуација на терену. Првих 11 
камера ће покривати основне школе 
у Инђији и центар града, а од наред-
не године планирамо да пројекат 
проширимо и на наша околна места. 
Такође, Општина Инђија је донирала 
и четири нова полицијска возила на-
шој полицијској станици. Све то чини-
мо пре свега ради веће безбедности 

наше деце и наших суграђана“, пору-
чио је Петар Филиповић, председник 
општине Инђија.

Након пријема у скупштинској 
сали, школарци су обишли зграду 
Општине Инђија и председникову 
канцеларију, где је настављен нефор-
малан разговор и фотографисање.

Прва пуна радна недеља октобра 
традиционално је посвећена деци. 
„Дечју недељу“ низом активности 
обележавају све школе у општини 
Инђија, као и вртић „Бошко Буха“.

Овогодишња „Дечја недеља“ била 
је још једна прилика да се, поштујући 
одговарајућа међународна и наци-
онална документа, као и позитивне 
прописе, створе још бољи услови за 
остваривање права детета на живот у 
породици, а све активности реализо-
ване су под слоганом „Подршка поро-
дици – најбоља подршка деци!“

Дечја недеља указује на стварни 

положаја детета и младих у друштву, 
скреће пажњу на дете као носиоца 
права да одраста у што бољим усло-
вима у породици, локалној заједни-
ци и друштву у целини. На тај начин 
у континуитету сензибилише јавност 
на потребу за континуирано оствари-
вање дечјих права у нашем друштву 
и доприноси амбијенту који пружа 
једнаке шансе за развој и остварење 
пуног потенцијала деце, као и њихово 
учешће у друштвеном животу.

„Дечја недеља“ препознатљиво и 
видљиво указује на важна и актуелна 
питања, истичући потребу даљег раз-
воја савременог националног система 
за промоцију и заштиту дечијих пра-
ва. Такође, она подстиче унапређење 
положаја детета у нашем друштву 
кроз континуирани развој свих усло-
ва и пружање финансијске, социјалне, 
здравствене, културне и образовне 
подршке за остварење ових циљева.

Ради остваривања права на регре-
сирање трошкова превоза студената у 
међумесном саобраћају до краја буџет-
ске 2015. године (за месеце: октобар, 
новембар и децембар), средствима из 
буџета АП Војводине за 2015. годину, 
студенти су дужни да најкасније до 1. 
децембра 2015. године поднесу захтев 
Општинској управи Општине Инђија – 
Одељењу за друштвене делатности.

Право може остварити студент који 
испуњава следеће услове:

- има пребивалиште на подручју 
општине Инђија;

- свакодневно путује на међумес-
ној релацији од места становања до 
високошколске установе;

- школује се на терет буџета;
- први пут уписује годину студија;
- није корисник услуга смештаја у 

студентским центрима;
- није корисник студентских сти-

пендија и кредита од Министарства 
просвете и науке 

Републике Србије, Покрајинске 
владе, локалне самоуправе, Репу-
бличке фондације за развој научног 

и уметничког подмлатка, Фонда за 
стипендирање даровитих студената 
Универзитета у Новом Саду и других 
разних фондација.

Подносилац захтева је дужан да 
уз захтев приложи:

- личну карту или уверење о пре-
бивалишту;

- потврду факултета о редовно 
уписаном семестру на терет буџета 
РС;

- потврду да није корисник смеш-
таја у студентском центру;

- фотокопију индекса (само прве 

две стране и страницу са последњим 
овереним семестром);

- доказ да свакодневно путује на 
међумесној релацији од места ста-
новања до високошколске установе 
коју похађа

- фотокопију текућег или штедног 
рачуна отвореног на лично име.

Остала обавештења у вези са 
остваривањем предње наведеног 
права могу се добити у Одељењу за 
друштвене делатности Општинске 
управе Општине Инђија, тел: 022 / 561 
- 322, лок. 127 или 133.

Регресирање трошкова превоза 
студената из буџета АП Војводине

Дан отворених врата: 
Председник Филиповић угостио ученике 
инђијских школа

Председник општине Инђија Петар 
Филиповић, заменик председника Ми-
лан Бодирожа и начелница Одељења 
за друштвене делатности Ивана Ба-
бин угостили су 8. октобра ђаке и 
представнике свих основних школа 
на територији општине Инђија, али и 
најмлађе суграђане из Предшколске 
установе „Бошко Буха“. Посета учени-
ка организована је поводом манифе-
стације „Дан отворених врата“ која се 
традиционално организује у оквиру 
„Дечје недеље“.

Петар Филиповић је истакао да је 
„Дан отворених врата“ један од њего-
вих најлепших радних дана у години 
те да га увек радује дружење с млађим 
суграђанима.

„Увек је интересантно чути од најм-
лађих какви су њихови проблеми. 
Имали смо прилику да сазнамо њихо-
ве предлоге, какве идеје имају… Они 
буду врло непосредни, без увијања 
постављају питања на која је понекад 
тешко одговорити. Међутим, сва пи-
тања која сам од њих чуо јесу конкрет-
ни проблеми наше локалне заједнице 
и настојаћемо да у сарадњи са школа-
ма разрешимо део њих. Моји сарад-
ници и ја смо све то забележили и ја 
сам уверен да ћемо неке од њих успе-
ти да реализујемо. Можда не можемо 
брзо да изградимо базен, али можемо 
да поправимо мобилијаре, клупе, да 
купимо реквизите за спорт и слично“, 
рекао је председник Филиповић.

„Дечја недеља“ има дугу 
и богату традицију. Иако 
се на нашим просторима 
обележава од 1934. године, 
Законом о друштвеној бризи 
о деци поново је установље-
на 1987. на предлог орга-
низације „Пријатељи деце 
Србије“. Од тада се одвија 
сваке године у првој пуној 
недељи у октобру.



Бешка: 
Свечаном академијом обележено 
325 година школства

Основна школа „Браћа Груловић“ у 
Бешки и Завичајно друштво „Стара Беш-
ка“ обележили су 325 година школства у 
том насељеном месту.

Тим поводом организован је вишед-
невни културно-уметнички програм, а 
обележавању овог јубилеја присуствова-
ла је и делегација Општине Карлсхулд на 
челу с председником општине Карлом 
Зајтлеом, с којом Бешка негује прија-
тељске и партнерске односе.

„Изузетно ми је драго што сам поново 
у Бешки, овог пута на прослави значајног 
јубилеја, 325 година школства. Сам Карс-
хулд нема толико година колико постоји 
школство у Бешки“, рекао је градоначел-
ник Карсхулда.

Програм обележавања 325 година 
школства у Бешки започео је 27. октобра 
изложбом фотографија у просторијама 
ОШ „Браћа Груловић“, а настављен у чет-
вртак 29. октобра промоцијом моногра-

фије „Школство у Бешки 1690–1941“ ау-
тора Душка Лупуровића.

Свечана академија, као централна 
манифестација обележавања јубилеја, 
одржана је у петак 30. октобра у Дому 
културе у Бешки. Том приликом изве-
ден је пригодан културно-уметнички 
програм, у организацији ученика ос-
новне школе у Бешки и КУД-а „Бранко 
Радичевић“.

Свечаној академији присуствовали 
су  председници општина Инђија и Кар-
лсхулд Петар Филиповић и Карл Зајтле, 
председник одбора за партнерство „Кар-
лсхулд–Бешка“ Карл-Хајнц Вендел, пред-
ставник школе у Карлсхулду Јоханес 
Шикхофер, представник Покрајинског 
секретаријата за образовање и друге 
званице и гости. Први човек општине 
Инђија честитао је свим Бешчанима зна-
чајан јубилеј.

„325 година је изузетно значајан ју-

билеј, не само за Бешку, већ и читаву 
општину Инђија. Колико је значајно об-
разовање за нас говори  и чињеница да 
из године у годину све више средстава 
из буџета улажемо управо у образовање. 
Желимо да створимо што боље услове за 
ученике, али и наставнике и професоре. 
Најбоље ученике награђујемо лаптоп ра-
чунарима, а за све школарце обезбеђен 
је бесплатан превоз  у аутобусима ЈПИ.  
Улагање у образовање је улагање у бу-
дућност јер сматрам да само образовани 
млади људи могу водити нашу општину у 
бољитак“, истакао је председник општи-
не Инђија Петар Филиповић.

Покровитељи обележавања јубилеја 
325 година школства у Бешки су Општи-
на Инђија, Туристичка организација 
општине Инђија и Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, упра-
ву и националне мањине – националне 
заједнице.

ШКОЛСТВО

Одржана манифестација 
„Дани украјинске културе“

ДРУШТВО

Манифестација „Дани украјинске 
културе“ отворена је у Инђији у суботу 
31. октобра, у сали ватрогасног дома. 
Догађај којим се промовише култу-
ра, традиција и обичаји Украјинаца у 
општини Инђија, први пут је организо-
вало Украјинско културно-уметничко 
друштво „Калина“, чиме је уједно обеле-
жило 10 година свог постојања и рада.

Дводневна манифестација почела 
је отварањем етно-поставке и пригод-
ним културно-уметничким програмом. 
Приредби су присуствовали бројни го-
сти који су салу ватрогасног дома пот-
пуно испунили. Међу званицама били 
су и председник општине Инђија Петар 
Филиповић, покрајински секретар за 
привреду, запошљавање и равноправ-
ност полова Мирослав Васин, амба-
садор Украјине у Београду Олександр 
Александрович, почасни конзул Украји-
не Мирко Цветиновић, председник 
Украјинског националног савета Јозо 
Сапун, председник Русинског нацио-
налног савета Славко Рац те председ-
ник Савеза Русина и Украјинаца Богдан 
Виславски.

Петар Филиповић, председник 
општине Инђија, честитао је 10 годи-
на постојања УКУД „Калина“, истичући 
упорност, истрајност и значај њиховог 
рада и деловања.

„Изузетно је важно да имамо кул-
турно-уметничко друштво које кроз 
свој рад одржава и промовише тради-
цију украјинског становништва у нашој 
општини. Кроз своје активности они 
на најбољи начин промовишу општину 
Инђија, која све ове године стоји иза 
њих и подржава њихов рад. И убудуће 
ће имати како моју личну подршку, тако 
и подршку читаве локалне самоуправе“, 
поручио је председник Филиповић.

Амбасадор Украјине у Београду 
Олександр Александрович изјавио је 
да је повезивање два народа важно у 
свим сферама, али нарочито у култур-
но-уметничкој. Он је додао да је исто-
рија украјинског и српског народа врло 
слична, будући да су оба била под дугим 
окупацијама великих сила, попут Ото-
манског и Руског царства.

„Осим сличне историје, имамо зајед-
ничку будућност – у Европској унији. 
Наше културе сада могу да се слободно 
даље развијају и укрштају. Веома сам 
срећан због овог догађаја и захвалан 
сам локалној самоуправи која подржава 
очување украјинске традиције и развој 
украјинске културе“, казао је амбасадор 
Украјине у Србији Олександр Алексан-
дрович.

Мирослав Васин, покрајински се-
кретар за привреду, запошљавање и 
равноправност полова, истакао је да је 
обележавање дана једне националне 
заједнице заправо одраз њиховог по-
ложаја и бриге о њима, додајући да од 
1.200 различитих културних догађаја 
у Војводини, значајан део чине управо 
манифестације које организују нацио-
налне заједнице.

„Познато је да је у последњих неко-
лико година дошло до значајног побољ-
шања положаја националних заједница 
у Војводини, којих сада има већ преко 
25. Деловањем преко својих нацио-
налних савета добили су прилику да у 
највећем броју случајева сами одлучују, 
предлажу побољшање свог положаја 
кроз културу, образовање и све оно 
што чини једну националну заједницу у 
Војводини. Овакви догађаји су изузетно 
драгоцени јер истичу војвођанске вред-
ности“, рекао је Мирослав Васин.

Петар Закамарок, председник УКУД 

„Калина“, рекао је да је циљ постојања и 
њиховог деловања очување украјинске 
културе, традиције и обичаја.

„Ми смо мала украјинска средина. 
У општини Инђија нас има око 400, а 
УКУД ‘Калина’ је најмлађе регистровано 
друштво у Војводини. Десету годишњи-
цу постојања и нашег рада обележава-
мо дводневним програмом, како бисмо 
део украјинске културе и традиције 
више приближили нашим суграђанима“, 
изјавио је председник УКУД „Калина“.



Свечаном седницом обележен 
Дан општине Инђија 

Полагање венаца поводом Дана ослобођења

ДАН ГРАДА

Свечаном седницом Скупштине 
општине Инђија и пригодним културно-у-
метничким програмом обележен је Дан 
ослобођења Инђије који се прославља и 
као Дан општине Инђија. Инђија је 22. ок-
тобра након дуге антифашистичке борбе 
у којој је страдао велики број наших су-
грађана ослобођена пре 71 годину.

Свечаној седници присуствовали су 
одборници СО Инђија, чланови Општин-
ског већа, руководиоци локалне самоу-
праве, гости из братских и пријатељских 
општина из Македоније, Босне и Херцего-
вине и Хрватске, привредници и сви они 
који активно учествују у животу и развоју 
општине Инђија.

Седницу је отворио председник 
Скупштине општине Инђија Александар 
Ковачевић. Он се у свом обраћању освр-
нуо на историјат обележавања овог праз-
ника и подсетио да је 22. октобар дан када 
се сећамо жртава антифашистичке борбе 
које су дале свој живот за ослобођење 
наше општине.

„Обележавање овог датума признање 
је херојству и свим жртвама које је народ 
наше Општине дао у борби за слободу. На 
данашњи дан, 22.октобра, пре 71 годину 
наш град је ослобођен и због тога дужни 
смо да одамо почаст и да се сећамо оних 
који су животом, радом, и залагањем дали 
допринос у рату, али и у изградњи и раз-
воју наше Инђије“, рекао је председник 
Скупштине.

Председник СО Инђија је даље изра-
зио задовољство и захвалност за ефикасан 
и успешан рад Скупштине, за примерену 
сарадњу свих одборника и одборничких 
група, за узоран однос у опхођењу и по-
штовању достојанства Скупштине.

„Без обзира на политичке разлике и 
супростављена мишљења о појединим 
питањима, што и јесте услов и основ демо-
кратије, показали смо ажурност и ефикас-
ност у припремању и одржавању седница 

Скупштине. Уз помоћ стручних служби, 
усклађивали смо наша општа акта бла-
говремено и уз поштовање начела зако-
нитости. Доносили смо решења и одлуке 
које су имале практични значај. Настојали 
смо да будемо на услузи, да решимо и за-
довољимо различите потребе.“

Председник Општине Инђија Петар 
Филиповић честитао је свим суграђанима 
Дан ослобођења Инђије и на самом почет-
ку посебно поздравио госте из братских и 
пријатељских општина: Ђевђелија, Маглај, 
Охрид, Кнежеви Виногради, Вуковар и Ја-
бланица.

 „Што се тиче функционисања локалне 
самоуправе, апсолутно сам задовољан 
чињеницом да је и ова година протекла 
без великих проблема када је реч о услуга-
ма које пружамо нашим суграђанима. Ло-
кална администрација, јавна предузећа, 
установе и све остале службе су успеле да 
своје услуге и функционисање одрже на 
највишем нивоу што је у данашње време 
у Србији изузетан успех. Осим краткотрај-
ног проблема са водоснабдевањем то-
ком летњег сушног периода, који нам се 
наредне године неће поновити због тога 
што ћемо завршетком изградње две ба-
терије бунара која је у току разрешити и 
тај проблем, морам да истакнем да су сви 
други комунални системи функционисали 
без проблема. У протеклом периоду смо 
захваљујући добрим пројектима и анга-
жовању великог броја појединаца отпо-
чели и привели крају радове на неколико 
инфраструктурних пројеката.“

Он је нагласио да ће активности и 
даље највише бити усмерене на привла-
чење нових инвестиција, на очување и от-
варање нових радна места јер су то основ-
ни предуслови да млади, стручни људи 
остану у Инђији, обезбеде зараду и заснују 
своје породице.

„Наравно ни ова година није протекла 
баз смањења броја незапослених, иако 

то многи не желе да признају и да виде. 
Званични подаци националне службе за 
запошљавање нам доказују да је у овој 
години број незапослених смањен за 
преко 500 људи. Највећу захвалност у том 
погледу дугујемо инђијским привредни-
цима који својим добрим пословањем 
највише доприносе да се тренд отварања 
нових радних места наставља из године 
у годину. Успели смо да одржимо и ниво 
социјалних давања у рангу из претходних 
година, чак смо и проширили неке услуге, 
попут помоћи старима. Сви видите да се у 
нашој општини интензивно гради, радимо 
на побољшању инфраструктуре и самим 
тим безбедности учесника у саобраћају. 
Ближи се крај године и припрема буџе-
та за наредну годину. У наредној години 
ћемо своју пажњу поново усредсредити 
на три ствари: образовање, безбедност и 
здравство. Образовање је оно што чини 
основ нашег друштва. Улагање у нашу 
децу донеће и бољитак за нашу општину. 
Унапређење безбедности на свим нивои-
ма је неопходно и на томе се интензивно 
ради, и наравно здравље као стуб развоја“ 
-  поручио је председник општине Инђија, 
Петар Филиповић.

У току свечане седнице потписана је 
Повеља о братимљењу Општине Јаблани-
ца и Општине Инђија.

Полагањем венаца и одавањем поште 
палим борцима и жртвама фашизма СУБ-
НОР општине Инђија обележио је  Дан 
победе над фашизмом и завршетак Дру-
гог светског рата.

На пријему у згради Општине Инђија 
ком су присуствовали председник 
општине Инђија Петар Филиповић, заме-
ник председника општине Инђија, Милан 
Бодирожа и председник СО Инђија Алек-
сандар Ковачевић, као и представник 
руске амбасаде,  представници СУБНОР-а 
, председник Филиповић је рекао да ће 

општина Инђија и у наредном периоду 
подржавати активности чланова СУБ-
НОР-а јер, како је рекао, не смемо забо-
равити оне који су живот дали за нашу 
слободу.

„ Фашизам се поново враћа, не само у 
Србији, већ  и у читавој Европи, а на нама 
млађима је да спречимо његов повратак. 
То треба да урадимо заједно са вама“, по-
ручио је први човек општине Инђија.

Након свечаног пријема  положени 
су венци на споменик Подунавском пар-
тизанском одреду у центру Инђије, затим 
на споменик пилотима Совјетске армије 
– Попов Петар Романович и Финкелберг 
Борис Шеваљевич и истакнутим борцима 
НОР-а –Драгољубу Стојановићу-Бруну, 
Милораду Стојићу- Горчилу и Петру Стоја-
новићу на гробљу број 1, као и на споме-
ник палим борцима и жртвама фашизма 
на гробљу број 3.

„Овај датум је само повод да се сетимо 
свих жртава које су пали у народноосло-
бодилачкој борби. Њих не смемо забора-
вити“ – истакао је председник СО Инђија, 
Александар Ковачевић.

У Берлину је нешто после поноћи 8. 
маја, односно првих минута 9. маја 1945. 
године потписана безусловна капитула-
ција нацистичке Немачке. Тачни подаци 
о жртвама, посебно на подручју нека-
дашње Југославије, никада нису утврђе-
ни.

Државна комисија бивше СФРЈ обја-
вила је својевремено податак да је поги-
нуло укупно 1.706.000 људи, међу којима 
нешто више од 300.000 бораца.

У име Немачке акт је потписао фел-
дмаршал Вилхелм Кајтел, у име Совјет-
ског Савеза маршал Георгиј Жуков, а у 
име западних савезника британски ваз-
духопловни генерал Артур Тедер.

Тиме је формално завршен Други 
светски рат у Европи, али су остаци не-
мачких трупа још неколико дана пружали 
отпор, између осталих и у Југославији (до 
15. маја).

У рату који је трајао нешто мање од 
шест година, учествовала је 61 држава и 
око 110 милиона војника, а погинуло је 
између 55 и 60 милиона људи, а њих око 
35 милиона је рањено. 

Поводом обележавања Дана 
општине Инђија 22. октобра одржа-
не су атлетске уличне трке на којима 
су учествовали ученици основних и 
средњих школа са нашег подручја. 
Укупно је одржано 20 трка на којима 
је учествовало 949 ученика основ-
них и средњих школа. Признања и 
награде победницима уручио је за-

меник председника Општине, Милан 
Бодирожа. 

„Под покровитељством Општине 
Инђија, ова спортска манифестација 
се организује по 51. пут и за њу сва-
ке године влада велико интересо-
вање. Сви најбољи атлетичари бивше 
и садашње државе су у претходним 
годинама учествовали на инђијским 

уличним тркама, а последњих неко-
лико година локална самоуправа се 
определила да на тркама могу уче-
ствовати само ученици са подручја 
општине Инђија. Ипак је ово дан наше 
општине и прилика да наши ученици 
покажу какви су атлетичари, али и да 
их наградимо за постигнут успех“ – 
истакао је Милан Бодирожа.



Изложба удружења „Мој свет“

Бесплатан интернет у свим 
аутобусима Јавног превоза Инђија

Удружење „Мој свет“ организовало је продајну изложбу, а при-
купљена средства од продаје искористиће се за нове активности 
овог удружења. Друштво „Мој свет“ је добровољна хуманитарна 
организација која окупља родитеље и децу, стручњаке и све људе 
добре воље којима су блиске потребе деце и младе популације.

Циљ оснивања друштва је потреба да се унапреди квалитет 
живота деце и омладине са сметњама у развоју и њихових поро-
дица кроз игру, спорт, одмор, рекреацију, уметничко и културно 

изражавање. Показало се да су деца и особе са посебним потре-
бама, осим што су део наше стварности, равноправни учесници 
и активни носиоци личног као и нашег развоја у друштвеном, 
уметничком и културном просперитету уже и шире заједнице.

„Мој свет“ се труди да помогне у решавању развојних пробле-
ма, проблема изолације, дискриминације, неоправданих пред-
расуда, побољшање комуникације унутар породице, између 
породица и локалне заједнице кроз сарадњу и саветовање.

ДРУШТВО ЗДРАВСТВО

Нова полицијска возила 
за бољу безбедност суграђана

Потписивањем картице за донирање органа 
„не слутите зло“, већ спашавате људске животе

Председник општине Инђија Петар Филиповић уручио је 
кључеве четири нова возила представницима полицијске стани-
це у Инђији. Примопредаји нових аутомобила марке Opel Corsa 
Selection 5vr  присуствовао је командир Полицијске испоставе 
Инђија Горан Костић и начелник Полицијске управе Сремска Ми-
тровица Ђура Мандић.

Петар Филиповић, председник општине, изјавио је приликом 
уручења кључева да су нова возила набављена у циљу побољ-
шања безбедности грађана општине Инђија, али и у сврху уна-
пређења услова рада полицајаца и полицијске станице у Инђији.

„Општина је још почетком године донела одлуку да из фон-
да за безбедност саобраћаја издвоји преко три милиона динара, 
како би купила нова возила. Осведочили смо се у претходном 
периоду под каквим условима ради полиција и уверен сам да ће 
нова возила допринети ефикаснијем раду полицијске службе у 
нашој општини, што би самим тим требало да осигура и већу без-
бедност наших суграђана“, рекао је Петар Филиповић, додајући 
да је Општина такође издвојила средства и за куповину додатне 
техничке опреме, попут алкотестера (алкометара) и слично.

Председник Филиповић је истакао да је Општина Инђија увек 
била спремна да помогне рад полицијске станице у оквирима 
своје надлежности, јер је безбедност суграђана један од приори-
тета.

„Најавио сам већ да почињемо и с реализацијом пројекта 
‘центра за безбедност’ чије ће седиште бити у згради Општинске 
управе, одакле ће се 24 часа дневно пратити ситуација на терену 
преко 10 камера постављених на кључним тачкама. Сигуран сам 
да ће сарадња Општинске управе и полицијске станице у Инђији 
бити боља у будућности и да ћемо заједнички решавати пробле-
ме наших суграђана. То и јесте мотив и циљ свих нас“, поручио је 
председник општине Петар Филиповић.

Нова возила додељена су полицији на основу чланова 17. и 
19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Програма ко-
ришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима за 2014. годину на територији општине 
Инђија, а у циљу квалитетнијег обављања редовних послова из 
надлежности полиције и успостављања квалитетнијег нивоа без-
бедности на територији општине Инђија. Потписивањем донорске картице 

пристајете на то да ваши органи након 
ваше смрти буду донирани пацијентима 
којима су стварно потребни и којима је 
неопходно пресађивање органа. Органи 
једне особе могу спасити чак пет живо-
та, а поклањајући један или више органа 
након смрти можемо спасити најмање је-
дан људски живот.

Донација органа је даривање органа 
и ткива након смрти особама чији живот 
зависи о пресађивању. У питању су тзв. 
«кадаверичне трансплантације» које се 
раде само у случају када особа доживи 

мождану смрт.
Пресађивати се могу 

следећи органи: бубре-
зи, срце, јетра, плућа, 
гуштерача, танко црево, 
рожњаче, срчани залис-
ци, кости, тетиве и кожа, 
а органи и ткива се узи-
мају у сврху лечења пре-
сађивањем само од умр-
ле особе. 

Ваш орган или ткиво 
ће добити онај болесник 
с листе чекања за транс-
плантацију код којег се 
утврди најбоља ткивна 
подударност с вашим 
органом, а приоритет 
имају они којима је пре-
сађивање хитно. Према 
постојећим прописима 
Републике Србије за да-
ривање органа након 
смрти неопходна је и са-
гласност породице.

Програм 
завештања 
органа

Програм завештања органа и изда-
вања донорских картица у Србији први 
пут је покренут пре десетак година на 
Војномедицинској академији у циљу по-
пуларизације и унапређења програма 
кадаверичне трансплантације. Ради се 
о добровољном, непрофитном, писме-
ном пристанку пословно способне и 
урачунљиве особе да се у случају смрти 
њени органи могу узети ради пресађи-
вања другој особи у сврху лечења. Овај 

пристанак се може повући у сваком тре-
нутку уколико се особа која има донор-
ску картицу предомисли.

За доноре органа не постоји старосна 
граница и власници донорских карти-
ца могу постати сви пунолетни грађани 
Србије који немају дијабетес, малигне, 
психијатријске или неуролошке болести. 
Такође, власници донорских картица не 
могу постати зависници од наркотика, 
тешки срчани и бубрежни болесници, 
ХИВ позитивне особе и особе са инфек-
цијама попут хепатитиса Б и Ц.

Треба нагласити да се ради о крајње 
хуманом гесту који не доноси никакав 
профит за власника донорске картице. 
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„Не знам када ћу умрети, нити о 
томе размишљам. О томе ће када 
дође тај моменат одлучити Бог или 
нека судбина, шта год, али када се 
то деси верујем да ћу некоме по-
моћи да настави свој живот и да ћу 
усрећити и њега и његову поро-
дицу. Надам се да ће у том случају 
и моја породица бити поносна на 
мене, али и срећна зато што ће на 
тај начин и даље имати део мене у 
некој другој особи и што ћу и ја тако 
’наставити да живим’. Потписивање 
донорске картице није политички 
маркетинг нити самопромовисање, 
јер се никада не бих поигравао са 
таквим стварима по цену било чега, 
то је позив свима вама да учините 
исто...Сигуран сам и уверавам вас, 
да ћете таквом одлуком осетити спо-
којство, срећу и задовољство које ја 
од данас осећам“, истакао је након 
потписивања картице Петар Фили-
повић, председник општине Инђија. 



ДРУШТВО

У великој сали Културног центра 
одржана је манифестација „Сунчана 
јесен живота“ у организацији Акти-
ва пензионерки ОУП Инђија. Најста-
ријим суграђанима вече су улепшала 
деца из ПУ „Бошко Буха“ и ОШ „Петар 
Кочић“ која су спрецијално за ову 
прилику одиграла представу, режи-
рану уз помоћ своје учитељице од-
носно васпитачице. На тај начин најм-
лађи су поручили колико им значе 
баке и деке.

Према речима Гроздане Раден-
ковић из Актива пензионерки, циљ 
манифестације је да се генерацијски 

обједине најстарији са најмлађима.
„Старији имају доста искуства, док 

млади имају идеја. Циљ нам је да напра-
вимо мост сарадње, да заједно делујемо 
и подстакнемо хуманост и солидарност, 
али и поштовање између генерација. 
Овом манифестацијом уједно обеле-
жавамо и Дан старих“. 

Подршка најстаријим суграђани-
ма и овог пута је стигла од локалне 
самоуправе. 

„Ми се сваког дана сећамо најста-
ријих суграђана, на више начина им 
помажемо, пре свега бесплатним пре-
возом за пензионере, затим помоћ у 

кући за најстарија домаћинства пре-
ко удружења ‘4+1’,  и ту праксу ћемо 
наставити. Ми ћемо и у наредној го-
дини пронаћи средства у општин-
ском буџету како бисмо помогли 
најугроженијем слоју становништва, 
а то данас јесу пензионери којима су 
смањене ионако мале пензије. Наша 
је обавеза да им помогнемо“, истакао 
је председник општине Инђија Петар 
Филиповић“.

Поред деце из вртића и ОШ „Петар 
Кочић“ на манифестацији су учество-
вали и чланови КУД „Соко“ из Инђије. 

Октобар је месец посвећен старијим 
особама. Први дан овог месеца је Међу-
народни дан старијих, а његово обеле-
жавање има за циљ да укаже јавности да 
је уважавање демографских трендова и 
социјална инклузија старијих особа од 
пресудне важности за креирање одр-
живе урбане средине која промовише 
једнакост, благостање и једнак проспе-
ритет за све грађане.

Центар за социјални рад „Дунав“  
из Инђије има преко 85 корисника 
који су смештени у геронтолошке цен-
тре и домове за стара лица, а највише 
Инђинчана борави у Геронтолошком 
центру „Срем“ у Руми. Председник 
општине Инђија Петар Филиповић 
обишао је становнике овог центра, од-

нео им поклоне и попричао са њима.
„Почетком октобра почели смо 

обилазак најстаријих становника 
наше општине. Мој утисак, на основу 
пређашњих обилазака старачких до-
маћинстава,  је да њима много значи 
време које проводимо са њима, и да 
им заиста треба то приуштити чешће. 
Желео сам да их све посетим, питам их 
за здравље и пожелим им дуг живот“ – 
истакао је председник општине Инђија, 
Петар Филиповић.

Директорка Геронтолошког центра 
„Срем“ Даница Јеремић истакла је да 
је за добро функционисање установа 
оваквог типа најважнија тесна сарадња 
свих институција које се баве овом те-
матиком, пре свега центара за социјал-

ни рад, Црвеног крста али и локалних 
самоуправа.

„Професионална сарадња на висо-
ком нивоу неоподна је како бисмо били 
у могућности да задовољимо све потре-
бе наших корисника. Она се огледа у че-
стим посетама, разговорима и разменом 
стручних искустава из области социјал-
не заштите, а све како би онима који 
дођу у нашу, и установе оваквог типа, 
којима је то дом, живот био што лепши и 
бољи“ – истакла је Даница Јеремић.

Особље Геронтолошког центра 
„Срем“ у сарадњи са сремским центри-
ма за социјални рад, црвеним крстом и 
локалним самоуправама приредило је 
и пригодну приредбу поводом месеца 
солидарности са старима.

Сунчана јесен живота

Октобар – месец посвећен старијима
Председник у гостима код корисника 
Геронтолошог центра „Срем“

Председник Петар Филиповић: 
Свакодневна брига о старијим суграђанима је 
наша мисија

Председник општине Инђија Петар Филиповић, поводом 
обележавања Међународног дана старијих особа, посетио је 
неколико нових корисника Удружења „4+1 – помоћ у кући ста-
ријим лицима“, у Новим Карловцима, Новом Сланкамену и Кр-
чедину.

Том приликом, председник општине честитао је празник 
старијим суграђанима и истакао да Општина Инђија свакоднев-
но пружа помоћ и брине о старијим лицима.

„Политичари обично изговарају флоскулу да наших старијих 
суграђана треба да се сетимо сваки дан, а не само данас. Код 
нас то није случај. Општина Инђија свакодневно пружа помоћ 
старијим лицима и самачким домаћинствима кроз активности 
Удружења ‘4+1’, чије геронто-домаћице тренутно воде бригу о 
177 корисника у 154 домаћинстава. На тај начин настојимо да 
им помогнемо, пре свега у њиховој свакодневници, на практи-
чан начин, од чишћења куће до набавке лекова“, изјавио је пред-
седник Филиповић, истакавши да ће Општина Инђија пронаћи 

начин да прошири услуге организације „4+1“ у наредној години:
„Ту пре свега мислим на поправке беле технике и ситнијих 

грађевинских радова. Трудићемо се да за наредну буџетску го-
дину пронађемо средства којима бисмо још више побољшали 
квалитет живота наших старијих суграђана“, рекао је председ-
ник општине.

Он је такође подсетио да услуге помоћи у кући нису једини 
начин помоћи старијим особама:

„Од кад постоји јавни превоз у нашој општини, преко 9.000 
пензионера се потпуно бесплатно вози нашим јавним пре-
возом. Дакле, учинићу све што је до мене да помогнем нашим 
старијим суграђана и сигурно је да их нећемо заборавити. То 
говоре и наша дела“, поручио је Петар Филиповић.

Општина Инђија је, у сарадњи с удружењем „4+1“, поводом 
Међународног дана старијих обезбедила и пригодне поклоне 
за 177 корисника у 154 домаћинства који користе услуге герон-
то-домаћица.

ДРУШТВО

Да подсетимо, организација „4+1 “ пружа помоћ ста-
рим лицима од 2004. године. Иако се делатност у почетку 
базирала само на Инђију, временом су се услуге герон-
то-домаћица проширивале и у друга насељена места 
наше општине. Једанаест година касније, од јуна 2015. 
година, услугу осам геронто-домаћица данас добија 154 
домаћинстава, односно 177 корисника у девет насељених 
места општине Инђија!

Ангажовање геронтолошких домаћица у овим насеље-
ним местима све време је финансирала Општина Инђија, 
у циљу подршке и помоћи старим лицима и самачким до-
маћинствима, не би ли им се олакшала свакодневница.

Услед тешке покретљивости велики број корисника је 
усамљен, изолован, па овај вид помоћи веома позитивно 
утиче на њихово психичко стање. Геронто-домаћице, по-
ред одржавања хигијене стамбених просторија (чишћење, 
усисавање и слично), прања, сушења и пеглања веша, 
својим корисницима купују намирнице на пијаци, у про-
давници, доносе лекове из амбуланте, дневну штампу, 
књиге из библиотеке, а у време хладних зимских дана по-
мажу и око огрева, ложе ватру, чисте пећи и друго.
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ВЕСТ У СЛИЦИ

Сајам стваралаштва сеоских жена у Бачкој Паланци

Приступна стаза вртића Сунце у Инђији Изградња келтског насеља у Инђији Радови на бунару Б21

Нова расвета и НН мрежа – Горчилова улица (Инђија)

Постављање јавне расвете -  пут R 109

Тротоар код ОШ „Јован Поповић“ у Инђији Сајам стваралаштва сеоских жена у Бачкој Паланци 60 година цркве у Сланкаменачким Виноградима

Радови на кружном току у Инђији

Изградња аутобуског стајалишта код селекционе станице

Сајам стваралаштва сеоских жена у Бачкој Паланци



ФИНАНСИЈЕ

Систем наплате пореза
Oтплата пореског дуговања, репрограм, 
измиривање обавеза и остале недоумице

Отпис камате из 2012. године

Kако изгледа модел успешно спроведеног репрограма?

18 19

Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода 
општине Инђија наплаћује она задужења која су у надлеж-
ности локалне самуправе и која се уплаћују у буџет Општи-
не, док Пореска управа наплаћује оне обавезе грађана које 
се уплаћују у републички буџет. Често се дешавају забуне, 
грађани нису сигурни која задужења коме плаћају и шта је 
чија надлежност те смо се потрудили да Вам у овом броју 
Инђија Инфа појаснимо овај однос, али и упутимо оне који 
имају било какву недоумицу на праву адресу. 

Све детаљније информације могу се добити на теле-
фоне 022/561-322 (шалтер број 6) и 022/510-024.

Порези су јавни приход који утврђује, наплаћује и кон-
тролише Пореска управа (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ), у смислу 
прописа који уређује порески поступак и пореску админи-
страцију, и то : 

• порез на доходак грађана; 
• порез на добит правних лица; 
• порез на пренос апсолутних права; 
• порез на наслеђе и поклон; 
• порез на регистровано оружје; 
• порез на премије неживотног осигурања; 
• допринос за обавезно пензијско и 
   инвалидско осигурање; 
• допринос за обавезно здравствено осигурање; 
• допринос за обавезно осигурање 
  за случај незапослености; 
• порез на додату вредност; 
• акцизе; 
• порез на промет; 
• порез на фонд зарада; 
• порез на финансијске трансакције

Локални порези су јавни приход (ОПШТИНСКИ БУЏЕТ) 
који утврђују, наплаћују и контролишу јединице локалне 
самоуправе на основу закона, односно одлука њихових 
скупштина. Јединици локалне самоуправе припадају из-
ворни приходи остварени на њеној територији, и то:

• порез на имовину, осим пореза на пренос 
   апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
• локалне административне таксе;
• локалне комуналне таксе;
• боравишна такса;
• накнаде за коришћење јавних добара, 
  у складу са законом;
• концесиона накнада;
• друге накнаде у складу са законом;
• приходи од новчаних казни изречених у прекршај-

ном поступку за прекршаје прописане актом скупштине 
јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска 
корист у том поступку;

• приходи од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности и покретних ствари у својини Републике 
Србије, које користи јединица локалне самоуправе, од-
носно органи и организације јединице локалне самоу-
праве и индиректни корисници њеног буџета;

• приходи од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности и покретних ствари у својини јединице 
локалне самоуправе;

• приходи настали продајом услуга корисника сред-
става буџета јединице локалне самоуправе чије је пру-
жање уговорено са физичким и правним лицима;

• приходи од камата на средства буџета јединице л
  окалне самоуправе;
• приходи по основу донација јединици 
 локалне самоуправе;
• приходи по основу самодоприноса.

Велики број грађана који су имали 
пореска дуговања одазвало се 2012.го-
дине позиву Одељења за утврђивање 
и наплату јавних прихода општине 
Инђија за пореску олакшицу  - отпис 
затезних камата и мировање главног 
пореског дуга и одложено плаћање 
главног пореског дуга у 2015/2016. го-
дини на 24 месечне рате без средстава 
обезбеђења.

Услов за ову пореску олакшицу сти-
цао се измиривањем пореских обавеза 
које су доспеле у новембру и децембру 
2012. године и јануару 2013. године, и 
то најкасније до 31. јануара 2013. годи-
не.

Редовним плаћањем обавеза об-
везника који су „ушли у репрограм“ 
односно стекли услов за отпис камате 
и мировање пореског дуга у складу За-
коном о условном отпису камата и ми-

ровању пореског дуга, у 2013. години 
отписано је 50 % камате, а наставком 
редовног измирења обавеза и у 2014. 
Години отписано је и преосталих 50% 
камате. 

Са друге стране онима који су, из 
било ког разлога, пропустили редовно 
плаћање,    ( у прописаним законским 
роковима) неке од својих обавеза или 
су мање платили текуће обавезе у фи-
скалној години, укинута је ова погод-
ност и враћен им је целокупан износ 
дуга и припадајућа  камата са стањем 
31.10. 2012. године.

Порески обвезник је стекао право 
на о условном отпису камата и миро-
вање пореског дуга са 31.12.2014. годи-
не само уколико је редовно и довољно 
вршио уплате својих пореских обавеза 
у Законом прописаном року, а у колико 
је порески обвезник мање платио или 

није платио у прописаном року изгу-
био је право на отпис камате и миро-
вање дуга. 

  
Важно је напоменути да надзор над 

спровођењем овог Закона врши Репу-
блика Србија, надлежно министарство 
и да локална пореска администрација 
није у могућности да грађанима изађе 
у сусрет и отпише део или целокупан 
износ дуга иако постоји велики број 
таквих захтева.

На жалост Закон не предвиђа ни 
олакшице за социјално угрожене, су-
грађане са минималним приходима 
нити било коме ко због материјалне 
или друге ситуације није у могућности 
да измири своје обавезе. Закон нема 
слуха ни за оне који су пропустили 
плаћање због болести, смртног случаја 
или других непредвиђених околности. 

Локалне таксе (порези) наплаћују се на основу изда-
тог решења (издаје одељење за утврђивање и наплату 
јавних прихода). Решење треба да прими сваки порески 
обвезник у првој половини текуће године, а најкасније до 
31.12. текуће године  и на основу њега да изврши плаћање 
доспеле обавезе. Одељење грађанима доставља и уплат-

нице (квартално) али је пракса показала да оне често не 
стижу до обвезника те је најсигурнији начин да грађа-
ни буду сигурни да немају пореска дуговања  да прове-
ре стања на шалтеру број 6 у згради Општинске управе 
Инђија или позивном на бројеве 022/510-024 и 022/561-
322 (Шалтер сала, шалтер број 6).

• Ако не добијете Решење до 30.септембра односно до краја текуће године, 
 обавезно зовите 022/510-024 и 022/561-322 и/или дођите у Шалтер салу у општини, шалтер бр.6.

• Порез можете уплаћивати динамиком и износом који желите, али да на крају календарске године 
  буде уплаћен комплетан износ 

ПОЈМОВИ:

Главни порески дуг је дуг по 
основу пореских обавеза доспе-
лих за плаћање закључно  са 31. 
октобром 2012. године,  осим  по  
основу  доприноса  за  обавезно 
здравствено осигурање.

Камата је износ обрачунате 
камате на главни порески дуг.

Текуће  обавезе  су  обавезе  
по  основу  свих  јавних  прихо-
да које периодично доспевају 
за плаћања у смислу пореских 
прописа, односно других аката,  
почев од 1. јануара 2013. године.

Обвезници су 2012. године ула-
зили у репрограм што је значило да:

• њихов порески дуг мирује
• потенцијално им се отписује ка-

мата (ставка 2) уз услов да редовно
• плаћају текуће обавезе пропи-

сане Законом
• имају право плаћања главнице 

на 24 рате  увећане за индекс раста 
потошачких цена  у 2015/2016. годи-
не (ставка 4) уз обавезу плаћања  и 
текућих обавеза у 2015/2016 години

Обвезници редовно уплаћују 
своје обавезе КОЈЕ СЕ ТИЧУ 2014.го-
дине и тада:

• дуг до 2012.године мирује
• отписује се 50% камате са 

31.12.2014. године

Уз обавезе за 2015. годину грађа-
ни плаћају и главницу дуга од пре 
2012. године на 24 рате  увећане за 
индекс раста потошачких цена, док 
им је камата у потпуности отписана.

Обвезници редовно уплаћују 
своје обавезе КОЈЕ СЕ ТИЧУ 2013. 
године и тада:

• дуг до 2012.године мирује
• отписује се 50% камате са 

31.12.2013. године

1. 3.

4.
2.



СПОРТСПОРТ

КК Железничар: 
Развијање играчких, тренерских и управљачких 
ресурса пут развоја

КАФ ИНДИЈАНС: 
„Индиjанси“ шампиони сениорске 
Флег лиге Србије

КК „Железничар“ одржао је прву кон-
ференцију за медије ове сезоне на којој је 
било речи о стратегији клуба, циљевима,-
плановима. Била је то прилика и за званич-
но представљање новог спортског дирек-
тора Саше Авалића, новог „старог“ тренера 
прве екипе Саше Лера, као и играча сени-
орског тима.

На почетку конференције присутни-
ма се обратио директор КК „Железничар ” 
Дејан Јекић који  је представнике медија 
упознао са основним стратешким прав-
цем клуба, истакавши да већ две године 
раде на зацртаној путањи развоја клуба 
кроз истовремено решавање нагомила-
них проблема и успостављању темеља за 
одрживи развој клуба, заснован на раз-
вијању споствених играчких, тренерских и 
управљачких ресурса.

„Сада је на том путу дошло време да 
јавност буде више информисана о нашем 
раду и да на тај начин заједно створимо 
повољан амбијент развоја кошарке на чи-
тавој територији наше општине. Пре две 
године клуб је кренуо правцем чију основу 
чини афирмисање и рад са децом са тери-
торије општине Инђија.  Наш пут је да се-
ниорска екипа буде у функцији развијања 
младих играча и да игра ранг такмичења у 
складу са својим тренутним могућностима, 
без неутемељених амбиција уласка у виши 
ранг  такмичења, а да у тој екипи има јако 
мало деце и играча из нашег града. Наша 
визија је да све селекције раде у једној  ‘вер-
тикали’ и да када дете почне да тренира ко-
шарку буде испраћено кроз све селекције, 
а да први тим буде само логичан наставак 
где спорт доживљавамо као здрав начин  
развијања и одрастања“, истакао је Јекић.

КК „Железничар“ у млађим селекцијама 
тренутно има 115 дечака и једну селекцију 
девојчица.

„Са њима раде тренери који су већ дуго 
у овом послу, а наш циљ је да се наши тре-
нери константно усавршавају и да у свим 
селекцијама буду тренери са црвеним ли-
ценцама”, каже Саша Авалић, спортски ди-
ректор.

Он је навео и да постоје одређени про-
блеми када су у питању термини као и да су 
у дефициту када је у питању  тренажни про-
стор, на чему ће управа клуба интензивно 
радити у наредном периоду. Једна од ини-
цијатива јесте постављање попречних ко-
шева у хали како би могле  истовремено да 
тренирају две селекције.

Представницима медија обратио се и 
Саша Леро, тренер сениорске селекције КК 
„Железничар“ који је истакао да циљ екипе 
чине играчи из Инђије, што је и цилј клуба.

„Успели смо доста момака да вратимо 
и да их озбиљно укључимо у рад. Што је 
још важније, они заиста дају велики допри-
нос, пре свега, у тренажном процесу. Ос-
лањајући се на њих имамо довољан број 
квалитетних играча на тренинзима и они 
млађи имају прилику да од њих уче и оз-
биљно раде на својој игри“, каже Леро.

Клуб америчког фудбала „Индиjанс“ постао је шампион 
прве Флег лиге Србије за сениоре, након што су на финал-
ном турниру у Бору победили 
краљевачку екипу „Ројал кра-
унс“ и „Голден берс“.

Освајањем титуле у се-
ниорском флегу „Индијан-
си“ су потврдили примат 
у Србији у бесконтактној 
верзији америчког фудбала, бу-
дући да је и јуниорски флег тим 
„Индијанса“ освојио шампионски 
пехар у јуну ове године.

У првом издању сениорског 
флег такмичења учествовало је 
девет клубова, који су били тери-
торијално распоређени у три 
дивизије. Екипа „Индијан-
са“ такмичила се у 
групи Север, у којој 
су још биле и екипе 
„Сирмијум легио-
нари“ из Сремске 
Митровице и ново-
формирана екипа 
„Орлови“ из Новог 
Београда.

Лига је била конципирана тако што су у оквиру 
сваке дивизије одиграна два турнира. Победник 
групе Центар била је екипа из Краљева „Ројал 

краунс“, а групе Југ „Голден берс“ из Бора.
Финале је одиграно у Бору у недељу 8. 

новембра, а занимљиво да су сви финали-
сти у лигашком делу остварили макси-

малан учинак.
„Индијанси“ су у финалу прилич-

но убедљиво надиграли оба своја 
ривала – најпре краљевачке „Круне“ 

са 49 : 19, а затим и домаћине, „Златне 
медведе“ са 26 : 7 – и сасвим заслужено 

освојили победнички пехар.
Краљевчани су победом над Борани-

ма 47 : 34 заузели 2. место, док су до-
маћини такмичење завршили на 3. 

месту.
Освајањем титуле у сени-

орском флегу „Индијанси“ 
су потврдили примат у Ср-

бији у бесконтактној вер-
зији америчког фудбала, 
будући да је и јуниорски 
флег тим „Индијанса“ 
освојио шампионски 
пехар у јуну ове године.
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Имате занимљиву причу, 
песму, анегдоту?

Ми ћемо је објавити!

КОЈА ЈЕ 
ВАША ПРИЧА?

ПИШЕ 
Весна Тасић, Јарковци

Испричао ми је мој покојни отац, ко-
вач, уметник за гвожђе, али изванредни 
приповедач, маштовит и моја књига коју 
сам жедно читала...

На узвишењу у Мојој Вољи - сада 
Јарковцима, још увек се поносито, одо-
левајући времену, уздиже стари дворац 
грофа и грофице Пејачевић. Стар је око 
двеста година. Пишем мало стихијски, не-
мам баш тачне датуме, али са пуно љуба-
ви и сетних, личних успомена, као рође-
на Вољанка. Надам се да ће ми читаоци 
опростити...

Грофовија, село, добило је име по јед-
ном предању, вољом грофице. Коцкало 
се елитно друштво једне ноћи и гроф је 
изгубио дворац и имање. Он је већ дигао 
руке од свега, али не и грофица. Села је 
одлучно за коцкарски, округли сто и на 
грофово противљење оштро изустила: 
,,Овај пут биће по мојој вољи!». Тако је и 
било. Победила је, повратила изгубљено 
и село је добило назив Моја Воља.

Причао ми је мој стари да је то било 
само једно од њихових имања, тј. пољско 
имање. Проводили су ту лета. Нису имали 
деце, наследнике... У селу су дуго постоја-
ле куће од черпића, спојене у реду, скоро 
све исте. Ту су живели и радили за пле-
миће бироши, радници углавном Мађар-
ског порекла.

Гајили су стоку, радили земљу, убира-
ли плодове свог рада, живели од тога, а 
део свга тога је припадао господарима. 
То је трајало све док грофови нису дали 
дворац у задужбину држави па је у њему 
отворен Дом слепих девојака. Ту су се 
девојке из богатих породица, оштећеног 
вида или слуха обучавале кућним ради-

ностима и оспособљавале за даљи, нор-
малан живот.

Некако у то време је почела и најезда 
избеглица, углавном са Кордуна. Колони-
зација је узела маха. Тада су у село дошли 
моја бака и њена браћа, а деда се доселио 
из Инђије. Прикрадао се Други светски 
рат. Слуге, сељаци Мађари су отишли, ве-
роватно под притиском новопридошли-
ца који су, онако вреле крви, намучени, 
протерани са својих огњишта, лако заузе-
ли кућице и све што је постојало у њима 
и око њих.

Бака ми је причала како су се она и 
деда упознали радећи скупа у надници 
на другим околним салашима - Контић, 
Јојкић, код Бугара... Недељом су се на 
тераси дворца одржавале игранке, а 
парк је отварао Немац по имену Јозеф. 
Постојале су у њему и око њега бисте од 
мрамора, прелепе скулптуре, љуљашке, 
лепо израђене клупе. Недељна шетња 
парком је била прави доживљај за умор-
не надничаре!

Звецкало је оружје, мир села, као и 
Девојачког дома су прекинула злоглас-
на звона предстојећег рата. Дворац је 
по други пут остао пуст, стрпљиво под-
носећи своју судбину. Несрећна млада, 
нежна бића су се вратила својим породи-
цама, а сељани су опустошили достојан-
ствену грађевину. У међувремену, моји 
преци су направили кућу на крају села, 
изродили децу, постали су своји домаћи-
ни. Али, дошла је Немачка сила, протера-
ла све Србе и у њихове домове населила 
Немачке породице. Њихова војска је зау-
зела и дворац који је постао њихов глав-
ни штаб у селу. 

Користили су, а пред крај рата, покупили 
све из некадашњег дома грофова Пејачевић.  
У кући на крају села, у кући мојих педака, за 
време рата, живела је деветочлана Немачка 
породица, док су моји били у Мачви, у селу 
Глушци... 

Када је освануло јутро слободе, вратили 
су се и као и остали мештани и затекли грамо-
фон, слике, ситнице које су Немци у збрци и 
журби оставили.  Дворац је и даље све посма-
трао са висине, мало оронуо, опустошен и без 
многих скулптура - нису се белиле у зелени-
лу.  Остали су само празни стубови, зарасли у 
коров. Комунистичка власт је преузела јурис-
дикцију над велелепним здањем.  У приземљу 
је отворена ОШ „Душан Јерковић“, учитељски 
стан, а горе је направљена оружарница.  По-
ред је постојала и ,,Капетанија» ту је пребива-
ла војска, како наша, тако и окупаторска. Сада 
је то Ловачки дом.

Када сам ишла у ту моју романтичну шко-
лу, често сам виђала војнике и то је за све нас 
било сасвим нормално. На одмору смо трча-
ли слободно по парку, пењали се на стубове 
без украсних фигура и сами глумећи статуе. 
Понекад смо скупили храброст и лутали 
међу влагом орошеним, мемљивим зидинма 
огромног подрума и измишљали како смо ви-
дели костура и разне утваре.

Плесали смо, сликали се на полукружној 
тераси дворца-школе са које се пружао диван 
поглед на бескрајна поља, долове, језеро. Чу-
вали смо тајне, измишљали приче, сањарили 
на степеништу које је водило са терасе ка зло-
кобном, очаравајућем подруму, али никада 
нисмо открили његову тајну.  Дворац и даље 
опчињава многе, као и мене. Показује своју 
лепоту и доказује вечност, вредност прошло-
сти, учи нас ко смо и шта морамо да ценимо. 
Учи неке друге малене сањалачке главице 
који га називају школом, поштовању старина, 
себе, будућности. У парку, који је прерастао 
у шуму, цветају, рађају, опстају многа биља и 
чворновата стабла из далеких крајева где су 
путовали зачетници села Јарковци.

Пролеће је најбујније, опојно мирисно око 
дворца. Дођите понекад и чућете тајновито 
шапутање, смех, сузе и шуштање раскошних 
хаљина, као и грофичин звонки, дрски смех и 
речи ,,моја воља.»  

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

ЗАБОРАВЉЕНА ПРИЧА ДВОРЦА ПЕЈАЧЕВИЋ 

Имате занимљиву причу, 
песму, анегдоту?

Ми ћемо је објавити!

КОЈА ЈЕ 
ВАША ПРИЧА?

Заборављени спасилац инђијских Срба

Инђијски Немци су долазили да га 
моле да се врати у Инђију, али он је то 
одбио јер није смео да крене на пут, 
бојећи се усташа. Чак су и усташе хтеле 
да га придобију за себе, да се прикључи 
Хрватској православној цркви, али про-
та је и то одбио и сачекао је крај рата у 
Београду.

По ослобођењу враћа се у своју 
Инђију, али Инђија више није била иста. 
Инђијски Немци су отишли, а у Инђију 
су стигли колонисти. Стари прота више 
није имао снаге да се уклопи у нову 
средину. Живео је тихо и повучено. У 
последњим данима се занимао за мате-
матику. Умерен у јелу и пићу, скромних 
прохтева. Али 14. децембра 1948. го-
дине више се није пробудио. Предао је 
душу Господу тихо, као што је и живео. 
Сахрањен је иза олтара инђијске цркве, 
а опело му је служио епископ Викен-
тије, будући патријарх српски, са бројим 
свештенством.

Протин велики пријатељ била је и 
Исидора Секулић која га је често по-

сећивала. Такође прота се дружио и са 
инђијском интелигенцијом пре свега са 
велепоседником Ђорђем Војновићем. 
Њих двојица су заједничким снага-
ма успели да подигну Соколски дом у 
Инђији. На његовом месту данас се на-
лази Културни центар.

Нажалост, данас је потпуно избледе-
ло сећање на оца Радослава Марковића 
у Инђији. Више га се ни његови наслед-
ници у инђијској цркви не сећају. Овај 
апостол задругарства, тихо је отишао из 
сећања својих мештана иако је њима по-
светио читав свој живот и службовање 
у Инђији. Он је заслужио да се сећање 
на њега обнови и да неке институције 
понесу његово име, не само у Инђији, 
већ и у Срему, па чак и у Војводини, јер 
својим делањем прота није задужио 
само Инђију већ и Војводину. Тиме би 
му се Инђија адекватно одужила за ње-
гов шездесетогодишњи труд и залагање 
за напредак. Зато морамо да освежимо 
сећање Инђинчана на свог попа Рацка 
који је свој живот дао за њих.

ФЕЉТОН
ПИШЕ 
Вукашин Вукмировић

ПИШЕ 
Сретко Газдић, Инђија, Инђија

ПИШЕ 
Сретко Газдић, Инђија

Догађаји разни терају ме стално
нешто слично казни, одмах, моментално.
Да запишем све што срце проживљава
ко га ломи, зашто, због кога не спава.

И ако се име споменути не сме 
то су твоје риме, теби пишем песме.

Ко бујица крене река осећања
јача и од стене, већа од свих здања.
Ређају се тако строфе пуне сете
души није лако, већ убрани цвете.

И ако се име споменути не сме 
то су твоје риме, теби пишем песме.

У животу свашта, мота се по глави 
али ти си машта, анђео на јави.
Песма непевана за душу боема
пером урезана, ал` имена нема.

И ако се име споменути не сме 
то су твоје риме, теби пишем песме.

Слушала си моје приче
из једне смо чаше пили
тако близу, а далеко
од једнога, молим мили.

Сунце с` неба угрејало
на лицу се осмех јави
дал` ће неки талас нови
у загрљај да те стави.

Док капљица телом клизи
око немо њен пут прати
нит` је место, нит` је време
да се страсно страсним врати.

Нек` нас гране вечно крију
к`о језеро што су скриле
жабе молим да заћуте
љубави су сведок биле.

Загрљајем осмех даћу
пољубаца незнам броја
буди вечно насмејана
јер моја си само моја!

Тешко питање ако имало хоћеш искрен бити, јер не можеш неке ствари од свију 
сакрити. Како признат своје лажи и срамоту које си чинио нехотице или намерно 
у животу.

А и претерено се хвалит није баш лепо, ничије симпатије ни тако не бих стек’о. 
Шта онда о себи рећи да и себи буде стварно, једино испричат сећања истинито, 
реално.

О мислима без дела ништа не треба рећи, јер ћеш и сам о себи лоше мишљење 
стећи. Најбоље да о нама други мишљење дају , јер и онако људи о нама све добро 
знају.
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150 година од рођења Радослава 
Марковића -4. део 

ТЕБИ ПИШЕМ ПЕСМЕ

ВЕРУЈ У ЗАГРЉАЈ СРЕЋЕ

САМ О СЕБИ

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



Поштовани суграђани,

 С обзиром на то да се буџет Општине Инђија највећим делом остварује новцем који ви уплаћујете 
на основу пореза и такси, у циљу израде буџета за 2016. годину желели бисмо да лично од вас сазнамо на 
који начин бисте желели да се усмеравају буџетска средства и који су то пројекти за које сматрате да би 
требало да буду приоритети у наредној години.

 Због тога ће овлашћени општински представници (анкетари) обићи вас и ваше домове од 23. но-
вембра до 5. децембра, како би у директном разговору с вама сазнали које бисте то пројекте наредне 
године желели да реализујемо у вашој улици, насељу, месној заједници или у читавој општини. 

 Из тог разлога вас молимо да одвојите 10 минута свог времена и анкетарима одговорите на по-
стављена питања, саопштите им шта сматрате приоритетом за нашу општину у наредној години, без об-
зира да ли се ради о асфалтирању улица, реконструкцији тротоара, адаптацији културних, верских или 
спортских објеката, о улагању у школе, образовање и најмлађе, о уклањању дивљих депонија, о социјал-
ним давањима и слично.

 Ми ћемо се потрудити да на основу анализе ваших одговора и сугестија, и у складу с финансијским 
могућностима, у буџет имплементирамо ваше предлоге, како бисмо заједнички креирали буџет наше 
општине за 2016. годину и на тај начин створили услове за бољи живот свих нас.

С поштовањем,

Петар Филиповић
Председник општине Инђија

Милан Бодирожа
Заменик председника 
општине Инђија

Ако вас анкетари не пронађу у вашем дому, у поштанско сандуче ће вам бити остављена коверта с анкетним листићем 
који сами можете попунити и послати или лично доставити на адресу: 

 Општина Инђија, Кабинет председника Општине, Цара Душана 1, 22320 Инђија. 
 Поред тога, анкетни листић можете попунити и у електронској форми на интернет порталу Општине Инђија (www.

indjija.net).  


