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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1258
На основу члана 15. став 2.тачка 3. Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 40.
став 1. тачка 6. Статута Општине Инђија („Службени лист Општине Инђија“, бр. 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 11. октобра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ЗА ПЕРИОД 2019-2027. ГОДИНЕ
1. Усваја се Плана јавног здравља Општине Инђија за период 2019 – 2027. године, у тексту који чини саставни део
овог Решења.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 55-17/2019-I
Дана: 11. октобра 2019. године
Инђија

-------------------------

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
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УВОД
Уводна реч Председника општине Инђија
Поштовани суграђани,
Здравље је највреднији ресурс сваког појединца,
породице, друштва, нације и најсигурнија инвестиција
за будућност.
Превенција болести и заштита здравља данас је
брига за наше властито здравље, јер је здравље
природни процес који би требало властитим
понашањем подржавати и развијати.
Полазећи од препорука Светске здравствене организације и законског основа
за развој јавног здравља Србије на локалном нивоу, постављеног у Закону о
локалној самоуправи као и од обавезе утврђене Законом о јавном здрављу, локална
самоуправа је преузела на себе нове одговорности у очувању и унапређењу здравља
људи на својој територији.
Документ који је пред вама представља не само оријентир него и пажљиво
планиране будуће кораке и улагања која су потребна како би се оснажио и унапредио
систем примарне здравствене заштите, који представља темељ целокупног
здравственог система.
План јавног здравља општине Инђија израђен је са идејом водиљом да
допринесе унапређењу квалитета живота становника наше општине.
Општина Инђија овим документом изражава спремност за реализацију
пројеката и планова који су представљени специфичним циљевима Плана јавног
здравља.
Обједињавањем свих релевантних актера у локалној заједници кроз сталне
активности Савета за здравље, створена је могућност за координацију и активно
праћење проблема, као и за реализацију циљева Плана јавног здравља.
"У ЖИВОТУ СВЕ ЈЕ ВАЖНО, САМО ЈЕ ЗДРАВЉЕ БИТНО"

Председник општине Инђија,
Владимир Гак, с.р.
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Савет за здравље
Савет за здравље општине Инђија образован је Одлуком Скупштине општине
Инђија, број 02-232/2013-I, дана 28. новембра 2013. године. Одлуком о измени Одлуке о
образовању Савета за здравље општине Инђија, број 02-74/2017-I од 25. априла 2017.
године извршене су неопходне персоналне промене у саставу Савета, а Одлуком о допуни
и изменама Одлуке о образовању Савета за здравље општине Инђија, број 02-71/2018-I од
25. априла 2018. године проширене су надлежности Савета, у складу са одредбама Закона
о јавном здрављу („Сл. гласник РС“; број 15/16), а такође, Савет је проширен
представником Завода за јавно здравље Сремска Митровица.
Савет за здравље чине:
1. др Зденко Гајић, председник,
2. Ивана Бабин, начелник Одељења друштвене делатности, заменик председника,
3. др Стошић Срђан, члан, представник локалне самоуправе, члан,
4. др Јелица Урошевић, представник здравствене установе, члан,
5. др Анка Коралија, представник здравствене установе, члан,
6. Олгица Печиљ, представник удружења пацијената, члан,
7. Светлана Клинко, представник филијале РФЗО, члан,
8. др Бојана Цањар, представник ЗЗЈЗ Сремска Митровица, члан.
Задаци Савета
1) У области права пацијената:
- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу
достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора
здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор
односи и даје одговарајуће препоруке;
- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и
предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
- подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права
пацијената Општинском већу, министарству надлежном за послове здравља,
покрајинском секретеријату надлежном за послове здравља, а ради информисања и
остваривања потребне сарадње, извештај доставља и Заштитнику грађана.
2) Обавља послове из деловања јавног здравља:
- међусекторска сарадња, координација, подстицање, организација и усмеравање
спровођења активности у области деловања јавног здравља на локалном нивоу,
заједничком активношћу са органом аутономне покрајине, јединицом локалне
самоуправе, носиоцима активности и другим учесницима у систему јавног здравља;
- прати извештаје Института и Завода за јавно здравље о анализи здравственог
стања становништва на територији општине Инђија, која за то наменски определи
средства у оквиру посебних програма из области јавног здравља из члана 14.
Закона о јавном здрављу, те предлаже мере за њихово унапређење, укључујући
мере за развој интегрисаних услуга у локалној самоуправи;
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- доноси предлог Плана јавног здравља за територију општине Инђија који усваја
Скупштина општине и прати његово спровођење кроз посебне програме из области
јавног здравља;
- иницира и прати спровођење активности промоције здравља и спровођење мера за
очување и унапређење здравља, спречавања и сузбијања заразних и хроничних
незаразних болести, повреда и фактора ризика на територији општине Инђија, кроз
посебне програме из области јавног здравља;
- даје мишљење на извештај о остваривању посебног програма у области Јавног
здравља који доноси Општина Инђија;
- учествује у различитим областима деловања Јавног здравља у кризним и
ванредним ситуацијама из члана 11. Закона о јавном здрављу;
- јача капацитете носилаца активности и учесника у областима јавног здравља;
- обавештава јавност о свом раду;
- даје подршку раду и развоју носиоца активности и учесника у систему јавног
здравља на територији општине Инђија, у складу са законом;
- извештава Скупштину општине и Завод за јавно здравље о своме раду у
областима деловања јавног здравља.
3) Обавља и друге послове и задатке у циљу унапређења здравља становништва и
здравственог система који се односе на:
- праћење и координација рада установе примарне здравствене заштите,
- унапређење приступачности, доступности и квалитета примарне здравствене
заштите на територији Општине;
- предлагање и предузимање мера са крајњим циљем унапређења ефикасности
рада и задовољства корисника;
- учествовање у изради стратешких докумената којима се усмерава развој
здравствене заштите на територији Општине;
- утврђивање приоритета у здравственој заштити и брига о њиховом спровођењу;
- унапређивање односа са републичким и регионалним институцијама,
установама, организацијама и сл.
- предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите
и здравља становништва у складу са Пословником о раду Савету за здравље.
Радна група за израду Плана
На основу одредаба Закона о локалној самоуправи и Статута општине Инђија,
поступајући по иницијалном предлогу из закључка Савета за здравље број 06-65/2018-1-5
од 05. јуна 2018. године, Председник општине Инђија донео је Решење о формирању
радне групе за израду предлога Плана јавног здравља општине Инђија за десетогодишњи
период, у следећем саставу:
1. Ивана Бабин координатор, начелник Одељења за друштвене делатности
Општинске управе,
2. др Зденко Гајић, члан, председник Савета за здравље,
3. др Бојана Цањар, члан, представник ЗЗЈЗ Сремска Митровица,
4. др Весна Јовановић, члан, представник примарне здравствене заштите,
5. Радмила Митровић, члан, представник локалне самоуправе,
6. Бранислав Мазињанин, члан, представник локалне самоуправе.
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Методологија рада
Процес израде Плана јавног здравља спроводен је у периоду од 01. септембра
2018. године до 01. априла 2019. године.
План јавног здравља општине Инђија 2019-2027. године проистекао је из више фаза
израде које, заједно, чине процес стратешког планирања. Свака фаза чини основу за
обављање наредне.
Процес израде плана састоји се од пет фаза:
Прва фаза: Припремна фаза,
Друга фаза: Анализа и оцена стања,
Трећа фаза: Стратешки оквир,
Четврта фаза: Акциони план и програмирање,
Пета фаза: Мониторинг и евалуација (праћење и вредновање).
1. Припремна фаза
У припремној фази обезбеђена је политичка подршка, утврђене су заинтересоване
стране, успостављена је организациона структура и информисана јавност о планираним
активностима.
2. Анализа и оцена стања
У другој фази, која има 4 подфазе, анализиране су заинтересоване стране: у првој
подфази анализирани су ставови, потребе, жеље и намере крајњих корисника и кључних
партнера; у другој подфази анализирано је стање помоћу SWOT анализе: спроведена је
анализа сопствених снага и слабости, као и спољашњих прилика и претњи које су могле
да утичу на остварење циља; у трећој подфази анализирано је окружење у шест кључних
области: политичком, економском, социјалном, технолошком, законском и еколошком; у
четвртој подфази анализирани су проблеми, у раду је коришћена РАП метода упитника.
3. Стратешки оквир
У оквиру ове фазе, након ситуационе анализе и препознатих проблема, постављени
су приоритети, дефинисана је визија и мисија и постављени су општи и специфични
циљеви.
4. Акциони план и програмирање
Акциони планови су израђени за период од 2019-2027. године и садрже следеће
елементе: опште и посебне циљеве; мере/активности које ће бити предузете; институције
одговорне за спровођење активности; рок за завршетак сваке од активности; индикаторе
(показатеље) учинка на нивоу мера јавних политика и на нивоу активности.
5. Мониторинг и евалуација (праћење и вредновање)
Мониторинг се одвија континуирано током реализације плана и има за циљ
контролу и подршку спровођења, као и неке измене када је то потребно. Тело које ће
пратити спровођење овог плана најмање једном годишње подносиће извештај Скупштини
општине, а по потреби и чешће. Евалуација се спроводи након завршетка спровођења
плана. Евалуацијом ће се утврдити до које мере су постигнути циљеви и сагледаће се
оправданост предузетих активности. Ови извештаји ће бити завршни корак планирања
јавног здравља на нивоу општине и основ за нови пројектни циклус.
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ДЕО ПРВИ

Здравствени профил / слика здравља
1. ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Општина Инђија се налази у Аутономној Покрајини Војводина, у Сремском
округу, на јужним обронцима Фрушке горе.
На површини од 384 km² живи 47.433 становника различитих националности
(према подацима последњег Пописа становништва из 2011. године), распоређених у 11
насеља: Инђија, Бешка, Нови Сланкамен, Стари Сланкамен, Нови Карловци, Крчедин,
Чортановци, Марадик, Љуково, Јарковци и Сланкаменачки Виногради. Заједно са Србима
који чине већински део, на територији општине живе још Хрвати, Мађари, Словаци,
Украјинци, Роми, Македонци, Русини, Руси, Бошњаци, Бугари, Чеси и други.
Географски положај општине Инђија је веома је повољан, обзиром да је смештена
на пола пута између Београда и Новог Сада, на месту где се укрштају значајни европски
коридори – аутопут Е-75 и река Дунав.
Сам град Инђија налази се на 45º03’ северне географске ширине и 20º05’ источне
географске дужине, на надморској висини од 113m. Рељеф општине карактеришу обронци
Фрушке горе који се протежу северним делом територије и плодна равница у јужном делу.
Са северне стране, Општину Инђију граничи река Дунав у дужини од 26,5 km. Само
насељено место Инђија удаљено је од обале Дунава 19 km, код места Стари Сланкамен.
Клима је умерено континентална. Највиша средња годишња температура ваздуха је
у јулу и августу, и износи 22ºС, док је најнижа средња годишња температура ваздуха у
јануару -1ºС.

1.1. Историја
Прво помињање насеља датира из 1455. године. Према описима из 1746. године,
насеље је имало 60 домова, док је у 1791. години већ порасло на 122 домаћинства са 1.054
становника. Почетком XIX века почињу да се досељавају Чеси и Немци, а крајем века и
Мађари. Пред Други светски рат у Инђији од укупно 7.900 становника, 5.900 је чинило
немачко становништво.
Индустријски развој Инђије је уско повезан са развојем железничке
инфраструктуре, која се у Инђији развила 1883. године из два правца, Суботице и Загреба
на северу и западу, настављајући према Београду. Ово је суштински поставило Инђију на
раскрсницу два кључна балканска железничка правца. Поред тога што је прва имала
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железничку инфраструктуру, Инђија је развила и први модеран пут у Србији, такозвани
Међународни пут Нови Сад-Београд, који је кроз Инђију пролазио још 1939. године.
Индустријски прогрес у Инђији је започет оснивањем млинова током средине XIX
века. Први већи млин на пару капацитета од десет возила пшенице по дану, направила је
компанија из Будимпеште у 1890. години. После млинова, следиле су фабрике од цигле,
док је традиција у производњи тепиха и намештаја започела 1876. године. Прва банка је
основана 1897. године, као и прва трговинска школа. Прва електрана у Инђији је почела
да ради у 1911. години. На почетку XX века, основана је позната фабрика за производњу
крзна. После Другог светског рата, основане су многе различите нове фабрике, које су
производиле све - од колица за децу, ексера, џема, јаја у праху и падобрана до текстила и
индустрије за обраду метала.
Већ у првој половини XX века, Инђија је постала традиционална дестинација за
трговину и центар успешних трговинских компанија. Шездесете године су обележене
наглим развојем малих и средњих предузећа.
1.2. Географски положај
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Инђија се налази у југозападном делу Срема, спада у већа насеља Срема (већа
насеља од Инђије су Сремска Митровица и Рума).
Већи део територије општине Инђија се налази на тзв. Фрушкогорској лесној
тераси са повољним струјањем ваздуха, ниским нивоом подземних вода и повољним
земљиштем за пољопривреду и изградњу. Поред општине Инђија протиче европска река
Дунав у дужини од 42 km. Непосредно наспрам Старог Сланкамена је ушће реке Тисе у
Дунав. Град Инђија се налази на магистралном путу М22-1 Суботица - Београд и удаљена
је од Београда 42 km, а од Новог Сада 35 km. Кроз Инђију такође пролази магистрална
пруга Суботица - Београд, крак пруге према Шиду, као и регионални пут Р109 Рума Стари Сланкамен. На мосту код Бешке укрштају се два најзначајнија Европска коридора,
коридор 10 (ауто пут Е-75) и коридор 7 (река Дунав). Аеродром Београд је од Инђије
удаљен 25 km.
Територија општине Инђија налази се између два већа гравитациона политичка
центра - Новог Сада и Београда.
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Удаљеност Инђије од већих градова у окружењу:


Будимпешта 343 km



Беч 585 km



Љубљана 571 km



Загреб 431 km



Сарајево 307 km



Подгорица 468 km



Скопље 484 km



Софија 440 km



Букурешт 733 km

Удаљеност Инђије од главних граничних прелаза:


Хоргош (Мађарска) 166 km



Келебија (Мађарска) 169 km



Ватин (Румунија) 163 km



Градина (Бугарска) 385 km



Прешево (Македонија) 438 км



Бадовинци (Република Српска) 126 km
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Батровци (Хрватска) 88 km.

1.3. Природне карактеристике општине Инђије
1.3.1. Хидрографија
Основу хидрографије територије Општине Инђија карактерише река Дунав, један
већи водоток Патка бара - Будовар и три мања водотока - Инђијски канал и потоци
Љуково и Шеловренац. Инђијски канал је притока потока Љуково, који се улива у тзв.
Голубиначки канал, да би исти на крају био притока Дунава са местом улива код Старих
Бановаца. Поток Шеловренац припада сливу реке Саве преко мелиорационог канала
Јегричке. Поток Патка бара – Будовар је највећи и најзначајнији водоток како на
територији општине тако и на том ширем делу Срема, који се заједно са Голубиначким
каналом код Старих Бановаца заједно улива у Дунав.
1.3.2. Рељеф
Простор инђијске општине рељефно се састоји из две основне геоморфолошке
целине: источних огранака Фрушке Горе и фрушкогорске лесне заравни. Највећи простор
обухвата фрушкогорска лесна зараван. Северном границом општине тече Дунав са својим
широким коритом и гради облике везане за речну ерозију и акумулацију. У оквиру
фрушкогорског побрђа могу се издвојити две целине: Калакач и Кошевац.
1.4. Привреда
Данас је општина Инђија једна од најразвијенијих општина Србије. Доминантне
привредне гране су пољопривреда, индустрија, мала привреда (производно и услужно
занатство), трговина и туризам. Инђија је такође један од најуспешнијих градова у Србији
по питању привредног развоја, која важи за изванредну одредницу за привредна улагања
(инвестиције).

За обе радне зоне израђени су Регулациони планови у којима је дата даља разрада
поставки Генералног урбанистичког плана Инђије. Формирање радних зона омогућило је
изградњу нових капацитета као и могућност трајног дислоцирања свих производних
капацитета из централног и стамбеног дела насеља што се пре свега одражава на квалитет
животне средине у насељу, као и на квалитет услова рада и производње.
Чињеница да Инђија поседује две потпуно функционалне, комунално опремљене
радне зоне, које при том имају изузетан географско-саобраћајни положај (близина
Београда 42 km, Новог Сада 35 km, Аеродрома “Београд” 35 km, непосредна близина
главних саобраћајних праваца у земљи ауто-пут Е-75: Београд-Нови Сад, ауто-пут Е-70:
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Београд-Загреб, магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума - Стари Сланкамен,
железничких пруга Београд - Инђија - Нови Сад - Суботица - Будимпешта и Београд Инђија - Загреб - Љубљана, близина реке Дунав) поставља Инђију у сам врх понуде у
Србији у смислу потенцијала и атрактивности за инвестирање.
1.5. Туризам, култура, спорт
Први писани подаци о самом насељу Инђија потичу из средине XV века. Остаци
римских и средњовековних утврђења и споменик Сланкаменачкој бици говоре о
стратешком значају овог подручја уз Дунав, који је кроз историју представљао границу
различитих империја.
Урбано језгро Инђије потиче са краја XIX и почетка XX века, из периода
индустријског развоја и периода насељавања становника немачке националности.
Инђија, као центар једне од најразвијенијих и најуређенијих општина у земљи,
захваљујући свом убрзаном развоју данас је прерасла у модерно уређену урбану средину.
Инђија је град који негује спортски дух и културу живљења својих грађана, али и
пружа добродошлицу свима онима који се баве спортом, или желе да своје време у Инђији
проведу, или употпуне бављењем спортским активностима.

На улазу у Инђију из правца Новог Сада налази се спортско-рекреативна зона, где
су смештени градски базен и терени за различите спортове, као и спортска хала. Такође, у
самом месту Инђија постоје фудбалски, кошаркашки, рукометни и тениски терени.
Инђија има богату спортску традицију која се огледа у великом броју спортских
колектива који су формирани и делују на територији читаве општине, тако да у свим
селима постоји по неки спортски колектив. На територији Општине Инђија тренутно је
активно 56 спортских удружења, сва са чланством у Савезу спортова општине Инђија, као
и надлежним савезима АП Војводине и Републике Србије.
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Отварањем модерног Културног центра, 15. маја 2003. године, као основе даљег
културног развоја града, решен је вишегодишњи проблем Општине Инђија. Културни
центар Инђија у периоду 2003/2007. своје делатности обавља у склопу Народне
бибилотеке „Др Ђорђе Натошевић”, да би 2007. године, одлуком Скупштине општине
Инђија, Културни центар добио статус самосталне установе.
Културни центар поседује позоришно-бископску салу са 203 места,
конференцијску салу/галеријски простор са 40 места модерног и пријатног ентеријера, КЦ
кафе клуб са летњом баштом, савремену аудио/видео/сценску опрему.
Од 2007. године у саставу Културног центра налази се и Кућа Војновића, са
легатима Ђорђа Војновића и Николе Петковића и галеријским простором.
Поред Културног центра, веома важне установе за развој културе на територији
Општине Инђија су домови културе у насељеним местима. Важан сегмент културног
живота чине и културно – уметничка друштва, књижевни клубови и друга удружења,
којима је један од основних циљева развој и унапређење културног живота Општине
Инђија.
Књижница и читаоница у Инђији, претеча данашње Народне библиотеке „Др
Ђорђе Натошевић“ у Инђији, основана је непосредно после Другог светског рата,
решењем месног Народноослободилачког одбора, а са радом је почела 1. септембра 1945.
године, као саставни део Дома културе. Данас библиотека у свом саставу, поред
централног објекта у општинском центру, има и четири огранка – у Бешки, Марадику,
Крчедину и Новим Карловцима.
Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији постала је, почетком октобра
2005. године, пуноправни члан Библиотечко-информационог система. Библиотека је
организатор „Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића“, научностручног скупа посвећеног теоријским и практичним аспектима српске библиографије.
Издавачка делатност Библиотеке настала је заједно са Сусретима, далеке 1983. године, и
данас су нераскидиво везани. Објављивање зборника радова „Прилози српској
библиографији 18. века“ обележава почетак издавачке делатности Библиотеке. Након
1990. године Библиотека је проширила своју издавачку делатност и почела да објављује
дела из завичајног фундуса, објавивши досад преко 40 наслова.
Поред монографских и серијских публикација, Библиотека корисницима пружа
могућност коришћења интернета, организује промоције књига, предавања, креативне
радионице и друге облике рада са корисницима и што је од веома важног значаја за развој
културног живота општине Инђија.
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2. ВИТАЛНИ И ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Према подацима Републичког завода за статистику број становника у Општини
Инђија по Попису становништва из 2011. године, износи 47.433.
Један од најважнијих демографских показатеља је старосна и полна структура
становништва. Од укупног броја становника у општини Инђија било је 23.414 (49,36%)
мушкараца и 24.019 (50,64%) жена, што представља однос мушкараца и жена 975:1000.
Просечна старост становништва била је 42,3 година, мушкараца 40,8 година, а жена 43,7
година. Број особа старијих од 18 година је 83,1% (39.396), и то код мушкараца 82,2%
(19.243), а код жена 83,9% (20.153).
На основу података евидентно је да је старосна структура Општине Инђија
изразито неповољна, са високим уделом зрелог и старијег становништва. Проценат
старијих људи преко 65 година у популацији износи 12,46%.
Неповољност демографске структуре Општине Инђија огледа се и у ниском уделу
младог становништва у укупној популацији Општине. Проценат деце од 0-4 године
износи 4,59%, а деце од 5-14 година је 9,03%.
Просечна старост грађана Општине је код мушкараца 40,8 година, а код жена 43,7
година.
Истовремено су приметна миграторна кретања становништва из села у град, а
највише је дошло до смањења броја становника у мањим насељима.
Старосна пирамида по половима у
Општини Инђија по Попису становништва 2011. године
године живота
мушкарци
жене

просек:

40,8 година

43,7 година

У наредном графикону и табели приказан је тренд броја становника на територији
насељеног места Инђија од 1948. године до 2011. године.
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Графикон 1.

*Извор: „Књига 9”. Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци
по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. мај 2004. ISBN 86-84433-14-9.

3. ЗДРАВСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЉИ
Индикатори здравственог стања указују на здравствено стање становништва.
Просечна старост житеља општине Инђија износи 43,1 годину; 18,9% становника је
старије од 65 година, што указује на изражен процес демографског старења становништва.
У 2017. години на територији општине Инђија рођено је 429 новорођенчади, односно
стопа наталитета је 9,2‰ (неповољна), што указује на ниско наталитетно подручје.
Просечна старост мајке при рађању првог детета је била 27,7 година. Стопа природног
прираштаја у 2016. години је била негативна и износила је 4,4‰.
3.1. Индикатори доступности здравствене заштите
Индикатори доступности су:
-обезбеђеност лекарима;
-обухват жена у току првог триместра трудноће савременом здравственом
заштитом.
У обављању здравствене делатности Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“
Инђија омогућава пружање услуга здравствене заштите становништву општине Инђија на
примарном нивоу. Дом здравља промовише здравље и пружа превентивне, дијагностичке,
терапијске и рехабилитационе услуге за све категорије становништва.
Ради обезбеђивања боље доступности здравствене заштите становништву, Дом
здравља је организован преко развијене мреже здравствених станица и здравствених
амбуланти на територији општине Инђија.
Обезбеђеност становништва здравственом заштитом на територији Општине
Инђија биће приказана кроз структуру и број запослених у Дому здравља на дан 31.
децембар 2017. године (годишњи статистички извештаји). Параметри за евалуацију су
израчунати у складу са нормативима Правилника о ближим условима за обављање
здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене
службе („Службени гласник РС“, број 43/06, 112/09, 79/11, 10/12 – др. правилник, 119/12 –
др. правилник, 22/13 и 16/18).
У Дому здравља на дан 31. децембар 2017. године било је запослено укупно 216
здравствених радника, од тога 56 доктора медицине (17 лекара опште медицине, 7 на
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специјализацији, 32 специјалиста), 9 стоматолога (7 доктора стоматологије и 2
специјалиста), 7 фармацеута и 141 медицинска сестра (19 вшс и 122 ссс).
3.1.1. Обезбеђеност лекарима
Важан индикатор доступности здравствених услуга је обезбеђеност лекарима.
Табела 1. Обезбеђеност становника лекарима у службама Дома здравља Инђија 2017.
године
Организациона
Циљна
Број становника по
јединица Дома
Број лекара
популација*
лекару
здравља
ЗЗ одраслог
37328
24
1555
становништва
ЗЗ деце
3128
4
782
ЗЗ школске деце
5663
5
1132
ЗЗ жена
20048
3
6682
*Извор-Процена броја становника 2017.године, ИЗЈЗ Србије „Др Милан Јовановић Батут“

Обезбеђеност изабраним лекарима у службама Дома здравља Инђија
3.1.1.1. Служба опште медицине
Служби за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Инђија
гравитира 37.328 особа старијих од 19 година (процена 2017.године ИЗЈЗ Србије).
Кадровску структуру ове службе чине 24 лекара (18 лекара опште медицине, 6
специјалиста опште медицине) и укупно 25 сестара.
Са овим бројем лекара у служби, закључује се да је обезбеђеност лекарима адекватна, јер
је просечно 1 лекар на 1.555 опредељених становника (поменутим Правилником
предвиђено је 1/1600 становника).
3.1.1.2. Служба за здравствену заштиту предшколске деце
На територији oпштине Инђија има укупно 3.128 деце старости до 6 година.
Кадровску структуру службе за здравствену заштиту деце предшколског узраста чини 4
лекара специјалиста педијатрије и 7 медицинских сестара. Анализирајући кадровску
структуру, уочава се адекватна обезбеђеност лекарима у служби, јер је просечно 1 лекар
на 782 деце овог узраста (поменутим Правилником предвиђено је 1/850 деце овог узраста).
3.1.1.3. Служба за здравствену заштиту школске деце
На територији oпштине Инђија има укупно 5.663 деце школског узраста.
Кадровску структуру службе чини 5 лекара и 5 медицинских сестара. Анализирајући
кадровску структуру, уочава се адекватна обезбеђеност лекарима у служби, јер је
просечно 1 лекар на 1133 школске деце, док је Правилником предвиђено 1/1500 деце овог
узраста.
3.1.1.4. Служба за здравствену заштиту жена
На територији oпштине Инђија има 20.048 жена старијих од 15 година. Кадровску
структуру службе чини 3 лекара специјалиста гинекологије и акушерства и 4 медицинске
сестре. Анализирајући кадровску структуру ове службе уочава се адекватна обезбеђеност
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лекарима, јер је просечно 1 лекар на 6.682 жена старијих од 15 година (поменутим
Правилником предвиђен је норматив 1/6500 жена).
3.1.2. Обухват жена у току првог триместра трудноће савременом здравственом
заштитом
Општина Инђија броји 20.048 жена старијих од 15 година, од тога 9.596 жена
генеративног доба од 15-49 година. Здравствену заштиту женске популације на територији
Општине Инђија обезбеђује Служба за здравствену заштиту жена Дома здравља.
Од укупно 768 трудница које су у 2017. години посетиле Саветовалиште, њих 684
су у првом триместру трудноће односно 89%. Остварено је укупно 6.159 посета
Саветовалишту за труднице, од тога 12,5% првих посета. У структури првих посета према
старости трудница, највеће учешће имају труднице старости 20-29 година (56%), потом
30-39 година старости (38%), док су млађе од 19 и старије од 41 године заступљене мање
од 3%.
Током 2017. године остварено је укупно 2.260 посета Саветовалишту за планирање
породице, од тога 17% су биле прве посете. Саветовалиште за планирање породице
најчешће су посећивале жене старости 39-39 годна (39%), а најмање жене до 19 година
старости (7%).
Такође је остварено и 238 посета поливалентне патронажне службе трудницама у
2017. години.
3.2.Индикатори ефикасности здравствене заштите
Индикатори ефикасности су:
-просечан број посета по изабраном лекару;
-здравствени трошкови и финансирање.
3.2.1. Просечан број посета по изабраном лекару
Табела 2. Просечан број посета по лекару у службама Дома здравља Инђија
Служба

Популација*

Број
лекара

Укупно
посета

Посете по
лекару
годишње

Норматив

ЗЗ
одраслих

37328

24

204172

8507

7350

38,6

35

ЗЗ деце

3128

4

23683

5921

6300

27

30

ЗЗ
школске
деце

5663

5

29347

5869

6300

27

30

ЗЗ жена

20048

3

10442

3480

6300

15,8

30

Посете по
Норматив
лекару дневно

*Извор-процена становника 2017.године ИЗЈЗ Србије“Др Милан Јовановић Батут“

Узимајући у обзир мере извршења у службама Дома здравља Инђија за 2017.
годину, може се рећи да је оптерећеност лекара посетама у складу са предвиђеним
нормативима, изузев у служби за здравствену заштиту одраслих.
3.3. Индикатори квалитета здравствене заштите
Индикатори квалитета здравствене заштите су:
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-

Удео превентивних прегледа;
Скрининг колоректалног карцинома;
Скрининг дијабетеса типа 2;
Скрининг на рано откривање кардиоваскуларног ризика;
Скрининг на грлић материце;
Скрининг карциномa дојке;
Број откривене деце са сметњама у развоју.
Посебно место и значај у очувању и унапређењу здравља становништва имају
превентивни прегледи.
3.3.1. Удео превентивних прегледа
3.3.1.1 Удео превентивних прегледа одраслог становништва
На основу података из Планско извештајних табела Дома здравља Инђија, приказан
је удео превентивних прегледа у службама за посматрани период.
Табела 3. Удео превентивних прегледа у укупном броју прегледа у Служби за здравствену
заштиту одраслих Дома здравља Инђија 2013 - 2017. године
Број
Укупан број
превентивних
Удео (%)
Година
Број лекара
прегледа
прегеда
2013.

24

312584

21521

6,9

2014.

24

338569

19926

5,9

2015.

24

330276

18528

5,6

2016.

19

209045

17378

8,3

2017.

24

204172

14893

7,3

*Извор: Подаци Дома здравља "Др Милорад Мика Павловић" Инђија

3.3.1.2. Удео превентивних прегледа деце предшколског узраста
Табела 4. Удео превентивних прегледа у укупном броју прегледа у Служби за здравствену
заштиту предшколске деце Дома здравља Инђија 2013-2017. године
Број
Година
Број лекара
Укупан број
превентивних
Удео (%)
прегледа
прегледа
2013.

4

32612

8371

25,6

2014.

4

33928

8633

25,2

2015.

4

36753

8834

24,0

2016.

4

41472

13775

33,2

2017.

4

40289

14023

34,8

*Извор: Подаци Дома здравља "Др Милорад Мика Павловић" Инђија
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3.3.1.3. Удео превентивних прегледа здравствене заштите деце школског узраста
Табела 5. Удео превентивних прегледа у укупном броју прегледа у Служби за здравствену
заштиту школске деце Дома здравља Инђија 2013-2017. године
Број
Година
Број лекара
Укупан број
превентивних
Удео (%)
прегледа
прегледа
2013.

4

32612

8371

25,7

2014.

4

36033

9139

25,4

2015.

4

34281

8731

25,4

2016.

4

33387

8064

24,1

2017.

5

31576

8076

25,5

*Извор: Подаци Дома здравља "Др Милорад Мика Павловић" Инђија

3.3.1.4. Удео превентивних прегледа жена
Табела 6. Удео превентивних прегледа у укупном броју прегледа у Служби за здравствену
заштиту жена Дома здравља Инђија 2013-2017. године
Укупан број Број превентивних
Година
Број лекара
Удео (%)
прегледа
прегледа
2013.

4

51131

16578

32,4

2014.

4

50438

17837

35,4

2015.

3

49742

16507

33,2

2016.

3

49838

13055

26,2

2017.

3

24168

15659

64,8

*Извор: Подаци Дома здравља "Др Милорад Мика Павловић" Инђија

3.3.2. Скрининг колоректалног карцинома
У Служби за здравствену заштиту одраслих Дома здравља Инђија обављају се
прегледи на рано откривање рака дебелог црева и то у облику опортуног скрининга.
Прегледи се обављају једном у две године код особа оба пола старости од навршених 50
до навршених 74 године живота.
Табела 7. Обухват циљне популације скринингом на рак дебелог црева у Дому здравља
Инђија 2013-2017. године
Година

Укупан број становника
50-74 год.*

Број осигураника код
којих је урађен
скрининг

Обухват (%)

2013.

14339

1680

11,7

2014.

14473

1805

12,4

2015.

14614

1578

10,7

2016.

14974

1235

8,2

2017.

15527

1168

7,6

*Извор-Процена становника 2017.год, ИЗЈЗ Србије „Др Милан Јовановић Батут“
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3.3.3. Скрининг дијабетеса типа 2
У Служби за здравствену заштиту одраслих обављају се прегледи на рано
откривање дијабетес мелитус типа 2 и то у облику опортуног скрининга. Ови прегледи
обављају се једном у три године код особа оба пола са навршених 35 година, уколико
немају регистровано обољење.
Табела 8. Обухват циљне популације скринингом на дијабетес типа 2 у Дому здравља
Инђија 2013-2017. године
Година

Укупан број становника
35 и више год.*

Број осигураника код
којих је урађен
скрининг

Обухват (%)

2013.

26321

3896

14,8

2014.

26772

3446

12,8

2015.

26063

3235

12,4

2016.

26308

2636

10,0

2017.

28861

2034

7,1

*Извор-Процена становника 2017.год, ИЗЈЗ Србије „Др Милан Јовановић Батут“

3.3.4. Скрининг на рано откривање кардиоваскуларног ризика
Табела 9. Обухват циљне популације скринингом на кардиоваскуларни ризик у Дому
здравља Инђија 2013-2017. године
Година

Укупан број
становника циљне
групе*

Број осигураника
код којих је урађен
скрининг

Обухват (%)

2013.

16865

2758

16,3

2014.

17542

2777

15,8

2015.

18308

1786

9,7

2016.

13862

1609

11,6

2017.

20004

1454

7,3

*Извор-Процена становника 2017. год, ИЗЈЗ Србије „Др Милан Јовановић Батут“

3.3.5. Скрининг на рано откривање рака грлића материце
Табела 10. Обухват циљне популације скринингом на рак грлића материце у Дому
здравља Инђија 2013-2017. године
Година

Укупан број жена
25-64 год.*

Број осигураника са
урађеним скринингом

Обухват (%)

2013.

13197

1762

13,3

2014.

13664

1501

10,9

2015.

14622

1601

10,9
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2016.

11850

1983

16,7

2017.

12706

1306

10,3

*Извор-Процена становника 2017. год, ИЗЈЗ Србије „Др Милан Јовановић Батут“

3.3.6. Скрининг на рак дојке
Табела 11. Обухват циљне популације скринингом на рак дојке у Дому здравља Инђија
2013-2017. године
Година

Укупан број жена
50-69 год.*

Број осигураника са
урађеним скринингом

Обухват (%)

2013.

5.986

1.280

21,38

2014.

6.442

1.304

20,24

2015.

6.904

1.354

19,61

2016.

3.352

561

16,74

2017.

7.032

425

6,04

*Извор-Процена становника 2017. год, ИЗЈЗ Србије „Др Милан Јовановић Батут“

3.4. Индикатори здравственог стања
Индикатори здравственог стања су:





очекивано трајање живота;
смртност одојчади, перинатална смртност;
специфичне стопе смртности;
опажено здравље.

3.4.1. Очекивано трајање живота
Очекивано трајање живота представља вероватну старост коју ће доживети
живорођено дете рођено у наведеној години.
Очекивано трајање живота мушкараца на територији општине Инђија износи 72,5
година, а жена 78,3. (Природно кретање становништва, Витални догађаји 2017.год. РЗС)
3.4.2. Смртност одојчади

дана.

Стопа смртности одојчади је број умрле одојчади на 1000 живорођене деце.
Перинатална смртност обухвата мртворођену децу и умрлу децу старости 0-6

Стопа смртности одојчади бележи највишу вредност у 2014. години, када је и
највећи број живорођене деце. Највећи број мртворођених и одојчади умрле до шестог
дана старости (перинатална смртност) забележен је у 2017. години, када је забележен и
најмањи број живорођене деце.
Број живорођених и мртворођених, као и стопе смртности одојчади на 1000
живорођене деце и перинатална смртност у периоду од 2013. до 2017. године на
територији Општине Инђија приказане су у Табели 12.
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Табела 12. Број живорођених, мртворођених, стопа смртности одојчади и перинатална
смртност 2013 - 2017. године Општина Инђија
Година

Живорођени

Мртворођени

2013
2014
2015
2016
2017

432
470
469
449
422

2
4
2
5
7

Стопа
смртности
одојчади
4,6
8,5
0
4,5
0

Умрла одојчад
укупно
2
4
0
2
0

0-6 дана
0
1
0
1
0

*Извор-Природно кретање становништва, Витални догађаји 2013-2017. год, РЗС

Перинатална
смртност
2
5
2
6
7

У 2017. години на територији oпштине Инђија рођено је најмање деце, ако се
посматра период уназад пет година. Највећи број живорођених бележи се у 2014. години.
У односу на претходну годину, број живорођене деце је мањи за 6%. Кретање броја
живорођених током периода 2013-2017. године на територији општине Инђија, као и
стопе смртности одојчади и перинаталне смртности приказано је на следећим
графиконима:
Кретање броја живо рођених у периоду 2013-2017.
године у општини Инђија (Извор: РЗС, Природно кретање
становништва)
480
470

470

460

469

450

449

440
430
420

422

432

410
400
390
2013.

2014.

2015.

2016.

2017.
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Стопа смртности одојчади у периоду 2013. - 2017. године
у општини Инђија (Извор: РЗС, Природно кретање
становништва, Витални догађаји 2013-2017)

0,1

8,6%

0,08
0,06

4,6%

4,5%

0,04
0,02
0,0%

0,0%

0
2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Перинатална смртност одојчади у периоду 2013-2017. године
(Извор: РЗС, Природно кретање становништва, Витални
догађаји 2013-2017)
8

7

7
6

6

5

5
4
3

2

2

2
1
0
2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

3.4.3. Специфичне стопе смртности стандардизоване по узрасту
Морталитет (умирање) је негативни показатељ здравственог стања
становништва и негативна компонента природног кретања становништва.
Општа стопа морталитета представља број умрлих на једној територији у току
једне године на 1.000 становника и сматра се високом, ако је њена вредност изнад 12‰.
Општа стопа морталитета за територију општине Инђија у 2017. години износила је
12,9‰.
Специфичне стопе морталитета су прецизнији показатељ смртности, најчешће се
изражавају према полу, старости и узроку смрти и биће приказане у даљем тексту. Од
укупно 601 умрлих лица у 2017. години, највећи број је у старосној групи преко 65 година
и то више особа женског пола. (Графикон 1.)

Број 24, страна број  1720                        Службени лист општине Инђија                        Понедељак 14. октобар 2019.

Графикон 2. Број умрлих према полу и узрасту у 2017. години у општини Инђија
468

268
200
125
2 2 0

1 1 0
узраст

0-4

82
43

1 0 1

5-19

20-24

укупно

мушки

25-64

4 2 2
65+

непознато

женски

Специфичне стопе смртности према узрасту престављају број умрлих лица
одређеног узраста у одређеном временском периоду на 1000 лица тог узраста. Број умрлих
лица, као и стопе смртности по узрасту у 2017. години на територији општине Инђија
приказани су у табели 13 и графикону 4.
Табела 13. Број умрлих лица и стопе смртности по узрасту 2017. године у Општини
Инђија
Спец.стопа
Узраст
укупно
мушко
женско
смртности (‰)
0-4
1
1
0
0,4
5-19
2
2
0
0,3
20-24
1
0
1
0,4
25-64
125
82
43
4,8
65+
468
200
268
52,2
непознато
4
2
2
/
*Извор: Анализа здравственог стања становништва општине Инђија за 2017. годину, ЗЗЈЗ Сремска Митровица

Графикон 3. Специфичне стопе смртности према узрасту у 2017. години у општини
Инђија

‰
52,2

0,4
0-4

0,3
5-19

0,4
20-24

4,8
25-64

65+
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Структура узрока смрти, односно процентуално учешће појединих узрока смрти
у односу на укупан број умрлих је значајан и прецизан индикатор здравственог стања
становништва. Током последњих деценија, дошло је до квалитативних промена у водећим
узроцима умирања.
Водећи узроци умирања данас припадају масовним незаразним болестима, које
су значајан фактор како умирања тако и оболевања, не само у развијеним земљама, него и
у земљама у развоју.
Болести кардиоваскуларног система, малигне болести, шећерна болест, гојазност,
ментални поремећаји, хронична плућна обољења и друго, као најчешће масовне
незаразне болести, данас имају епидемијске размере. Масовне незаразне болести су
универзална обољења у чијем настанку значајну улогу имају различити фактори ризика,
те се многе од њих сматрају превентабилним. Њихова општа карактеристика је рани
почетак, дуги прогредијентан ток, оштећења организма која се огледају смањењем опште
и професионалне способности и као такве представљају велики јавно здравствени изазов.
Водећи узроци смртности одраслог становништва општине Инђија у 2017. години
исказани према групама болести МКБ-10 су:
-

Болести система крвотока (I);
Тумори (C);
Душевни поремећаји и поремећаји понашања (F);
Болести жлезда са унутрашњим лучењем (E);
Болести система за дисање (J);
Болести система за варење (К).

Приказ умирања становништва на територији Општине сачињен је на основу
статистичке анализе образаца – Потврда о смрти, која се попуњена од стране
ординирајућег лекара/мртвозорника, а према месту смрти лица, доставља, преко матичне
службе и органа надлежног за послове статистике Општине, Заводу за јавно здравље
Сремска Митровица на месечном нивоу.
Табела 14. Структура морталитета према групама болести МКБ-10 и полу у општини
Инђија у 2017. години
мушко
женско
укупно
МКБ-10
број
%
број
%
број
%
Болести система крвотока (I)

113

18,8

155

25,8

268

44,6

Тумори (C)

65

10,8

53

8,8

118

19,6

Душевни поремећаји и поремећаји
понашања (F)

17

2,8

33

5,5

50

8,3

Болести жлезда
лучењем (E)

20

3,3

25

4,2

45

7,5

Болести система за дисање (Ј)

16

2,7

14

2,3

30

5,0

Болести система за варење (К)

13

2,2

10

1,7

23

3,8

Симптоми,

11

1,8

7

1,2

18

3,0

знаци

са

унутрашњим

и

патолошки
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клинички и лабораторијски налази (R)
Болести нервног система (G)

8

1,3

4

0,7

12

2,0

Болести мокраћно-полног система (N)

4

0,7

3

0,5

7

1,2

Други спољашњи узроци повређивања
(X,W)

7

1,2

1

0,2

8

1,4

287

47,8

314

52,2

601

100,0

Укупан морталитет

*Извор: Анализа здравственог стања становништва општине Инђија за 2017. годину, ЗЗЈЗ Сремска Митровица

Скоро сваки други становник оштине Инђија који је умро у току 2017. године имао
је неку кардиоваскуларну болест, сваки пети умро је под дијагнозом малигне болести, а
сваки дванаести под дијагнозом душевног поремећаја и поремећаја понашања. Десет
најчешћих узрока умирања становништва општине Инђија током 2017. године, сврстаних
у групе болести према МКБ-10, као и дистрибуција по полу, приказани су у табели 14.
Ако се посматрају узроци умирања по шифрама дијагноза из МКБ-10,
становништво општине Инђија је током 2017. године највише умирало под дијагнозом
артеријске хипертензије I10 - сваки десети умрли, затим атеросклерозе I70 – 8% и
обољења срчаног мишића I42 - 6% од укупног броја умрлих, потом следе васкуларна
деменција F01 и злоћудни тумор бронхија и плућа C34 - око 4% умрлих.
Десет најчешћих узрока умирања становника општине Инђије у 2017. години, по
шифрама дијагноза по МКБ-10, као и однос полова у морталитету, приказани су у табели
15.
Табела 15. Структура морталитета по полу у општини Инђија у 2017. години, према
дијагнози (МКБ-10)
мушко
женско
укупно
МКБ-10
број
%
број
%
број
%
I10
30
5,0
36
6,0
66
11,0
I70

9

1,5

39

6,5

48

8,0

I42

17

2,8

19

3,2

36

6,0

F01

6

1,0

23

3,8

29

4,8

C34

19

3,2

7

1,2

26

4,3

I25

7

1,2

17

2,8

24

4,0

I63

9

1,5

13

2,2

22

3,7

E10

11

1,8

10

1,7

21

3,5

I21

12

2,0

4

0,7

16

2,7

E11

5

0,8

11

1,8

16

2,6

...

...

...

...

...

...

...

Укупан морталитет

287

47,8

314

52,2

601

100,0

*Извор: Анализа здравственог стања становништва општине Инђија за 2017. годину, ЗЗЈЗ Сремска Митровица

У укупном морталитету примећује се већа заступљеност особа женског пола
(Графикон 3).
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Графикон 4. Структура укупног морталитета према полу у општини Инђија у 2017. години

Кардиоваскуларне болести заузимају водеће место у умирању становника Инђије,
скоро једну половину укупног морталитета. Једна четвртина ових смртних случајева
одговара артеријској хипертензији I10, на другом месту по учесталости је умирање од
атеросклерозе, потом од обољења срчаног мишића (хроничне кардиомиопатије). Најчешће
болести из ове групе приказане су у табели 16.
Табела 16. Десет најчешћих болести из групе кардиоваскуларних обољења које су узроци
смртности у општини Инђија у 2017. години
МКБ-10

Број умрлих

%

I10

66

24,6

I70

48

17,9

I42

36

13,4

I25

24

9,0

I63

22

8,2

I21

16

6,0

I50

8

3,0

I49

6

2,2

I20

6

2,2

I61

5

1,9

...

...

...

Укупно

268

100,0

*Извор: Анализа здравственог стања становништва општине Инђија за 2017. годину, ЗЗЈЗ Сремска Митровица

Ако се посматра умирање од кардиоваскуларних болести у 2017. години, уочава се
већа заступљеност особа женског пола (Графикон 5).

Број 24, страна број  1724                        Службени лист општине Инђија                        Понедељак 14. октобар 2019.

Графикон 5. Структура морталитета од кардиоваскуларних болести по полу у општини
Инђија у 2017. години

42,16%
57,84%

мушко

женско

Специфична стопа смртности према узроку смрти представља број умрлих од
одређене болести на једној територији у току једне године на 10.000 становника.
Стопа смртности од кардиоваскуларних болести на територији Инђије у 2017.
години износи 57,8/10.000.
У укупном морталитету становништва општине Инђија, малигне болести се
налазе на другом месту са уделом од 19,6%. Највеће учешће у умирању из ове групе
болести, односно једну петину свих карцинома чини карцином бронхија и плућа C34,
потом карцином дојке C50 13% и карцином простате C61 близу 7%. (табела 4.)
Посматрајући умирање од малигних болести, уочава се значајна доминација особа
мушког пола код тумора плућа (скоро три пута чешће него код жена), као и мокраћне
бешике и ректума.
Најчешће малигне болести као узроци смртности становништва Инђије и
дистрибуција по полу приказана је у Табели 17.
Табела 17. Десет најчешћих малигних болести које су узроци смртности у општини
Инђија у 2017. години, као и њихова дистрибуција по полу
МКБ-10

Мушко

Женско

Укупно умрлих

%

C34

19

7

26

21,9

C50

/

15

15

12,6

C61

8

/

8

6,7

C18

2

5

7

5,9

C67

5

1

6

5,0

C20

6

/

6

5,0

C80

4

2

6

5,0

C25

1

5

6

5,0

C64

3

1

4

3,4

C23

1

3

4

3,4

...

...

...

...

...
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Укупно

65

53

118

100,0

*Извор: Анализа здравственог стања становништва општине Инђија за 2017. годину, ЗЗЈЗ Сремска Митровица

Посматрајући укупан морталитет од малигних болести, уочава се већа
заступљеност особа мушког пола у структури становништва општине Инђија (Графикон
6).
Графикон 6. Структура морталитета од малигних обољења по полу у 2017. години у
општини Инђија

Стопа смртности од малигних болести представља број умрлих од малигних
болести на једној територији на 10.000 становника у једној години.
Стопа смртности од малигних болести на територији Инђије у 2017. години износи
25,4/10.000.
Природно кретање становништва подразумева промене у укупном броју
становника као последица рађања (наталитет) и умирања (морталитет). Број рођених је
позитивна, а број умрлих негативна компонента кретања становништва.
Један од основних показатеља демографске ситуације једне територије је број
становника. Према подацима Републичког завода за статистику (Витални догађаји 2017.
година, Републички завод за статистику), на територији општине Инђија живи укупно
46.119 становника (2016. године према процени 46.390 становника). У структури
становништва према узрасту, на територији општине Инђија има 3.128 деце предшколског
узраста (0-6 година), 5.663 деце школског узраста (7-18 година), одраслог становништва
37.328 (19-65+ година) и старијих од 65 година 8.969. Оштина Инђија заузима површину
од 385 m², са просечном густином насељености од 121 ст/km².
Наталитет или рађање представља број живорођене деце на једној одређеној
територији у току календарске године. У 2017. години бележи се укупно 429 рођених, од
тога 7 мртворођених (Витални догађаји, 2017. Републички завод за статистику). Стопа
наталитета, број живорођене деце на 1.000 становника, према подацима Републичког
завода за статистику Србије, у 2017. години за oпштину Инђија износила је 9,2‰, па се
сматра ниско наталитетним подручјем (повољне стопе су од 13 до 20‰).
Важан индикатор старосне структуре је и зрелост становништва која говори о
процентуалном учешћу особа старијих од 65 година у укупној популацији и уколико је
већа од 10%, становништво се сматра врло старим. Становништво територије oпштине
Инђија припада врло старој популацији, јер је удео становништва старијег од 65 година у
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општој популацији чак преко 19%. Просечна старост становништва oпштине Инђије у
2017. години износила је 43,1 годину (становништво се сматра старим уколико је просечна
старост изнад 30 година), а индекс старости (однос броја особа старих 60 и више година и
броја особа од 0 до 19 година) износио је 0,95.
Стопа природног прираштаја представља разлику између броја живорођених и
умрлих у одређеном временском периоду на једној територији. За територију oпштине
Инђија у 2017. години има негативну вредност и износи – 179.
Морталитет (умирање) и морбидитет (обољевање) су негативни показатељи
здравственог стања становништва.
Показатељи морбидитета на територији општине Инђија
Морбидитет или обољевање спада у најважније индикаторе здравственог
стања становништва, јер даје увид у разбољевање и онеспособљеност
становништва. Рутинска здравствена статистика обезбеђује информације о
раширености и врсти појединих обољења, али само оног дела становништва који је
користио здравствену заштиту. То је такозвани регистровани морбидитет, који се може
поделити на ванболнички и болнички.
Карактеристике оболевања на територији Општине Инђија, биће приказане кроз
регистровани морбидитет у службама Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ и то
у следећим службама: Служби опште медицине, Служби за здравствену заштиту деце,
школске деце и омладине, Служби за здравствену заштиту жена и Служби за
стоматолошку здравствену заштиту. Подаци су прикупљени рутинском здравственом
статистиком, коју Установа доставља Заводу за јавно здравље Сремска Митровица.
Служба опште медицине
Укупан регистровани морбидитет у Служби опште медицине Дома здравља
Инђија је 171.801 оболелих случајева.
У структури морбидитета одраслог становништва општине Инђија, старијег
од 19 година, у Служби опште медицине, где по правилу и највећи број корисника
здравствене заштите остварује контакт са здравственом службом, водеће место
заузимају болести система крвотока са 29% учешћа, потом следе болести жлезда са
унутрашњим лучењем са 9,8%, те болести система за дисање, са учешћем од 8,2%.
Структура морбидитета у Служби опште медицине Дома здравља Инђија приказана је
у табели број 18.
Табела 18. Најчешће болести током 2017. године у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва
Најчешће болести
Болести система за дисање Ј00-Ј99
Болести система крвотока I00-I99
Болести жлезда са унутрашњим лучењем
E00-E90
Душевни и поремећаји понашања F00-F99

Општа медицина
број
проценат
14034
8,16
49785
28,97
16782

9,76

10791

6,28
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Болести система за варење К00-К93
Малигна обољења C00-C97
Остале
Укупан морбидитет

7026

4,08

2392
70991
171801

1,39
41,32
100,0

*Извор-Извештај о обољењима, стањима и повредама, 2017. год, ДЗ Инђија

У Служби опште медицине Дома здравља Инђија, скоро сваки трећи пацијент
обратио се лекару због болести кардиоваскуларног система (И00-И99 МКБ-10). У
структури обољевања од кардиоваскуларних болести доминира артеријска
хипертензија са 21% учешћа, потом болести спроводног система срца са 2,4% и
исхемијске болести срца са 1,4%. Учешће кардиоваскуларних болести у укупном
морбидитету приказано је у табели број 19.
Табела 19. Најчешће кардиоваскуларне болести у 2017. години и њихово учешће у
укупном морбидитету
Општа медицина

Кардиоваскуларне болести

број

проценат

Кардиоваскуларне болести свега

49.785

28.97

Артеријска хипертензија

36.335

21.14

Поремећаји спроводног система и аритмије
срца

4.084

2.37

Исхемијске болести срца

2.333

1.35

Болести осталих система

122.016

71.02

Укупан морбидитет

171.801

100,0

*Извор-Извештај о обољењима, стањима и повредама, 2017. године, ДЗ Инђија

Друге по учесталости у укупном разбољевању одраслог становништва у Служби
опште медицине Дома здравља Инђија током 2017. године су болести жлезда са
унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма (Е00-Е90 МКБ-10). Скоро две трећине
оболења из ове групе припада шећерној болести, због које се сваки 15-ти пацијент обратио
изабраном лекару (учешће у укупном морбидитету 6,7%, табела 20.
Табела 20. Најчешће ендокрине болести у 2017. години и њихово учешће у укупном
морбидитету
Ендокрине болести
Ендокрине болести укупно
Diabetes mellitus
Болести осталих система
Укупан морбидитет

број
16782
11574
155019
171801

Општа медицина
проценат
9.76
6.73
90.23
100,0

*Извор-Извештај о обољењима, стањима и повредама, 2017.године, ДЗ Инђија
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Треће по учесталости у укупном морбидитету у Служби опште медицине су
болести респираторног система (Ј00-Ј99.8 МКБ-10). Сваки 13-ти одрасли пацијент се
због болести респираторног система јавио изабраном лекару у Служби опште медицине
Дома здравља Инђија. Најчешће су то били пацијенти са акутним запаљењем горњих
дисајних путева, као и пацијенти са хроничним респираторним обољењима (бронхитис,
емфизем, бронхијална астма, табела 21.
Табела 21. Најчешће респираторне болести у 2017. години и њихово учешће у укупном
морбидитету
Респираторне болести

Општа медицина
број

проценат

Респираторне болести укупно

14.034

8.16

Запаљење душница, емфизем

2.253

1.31

Бронхијална астма

2.275

1.32

Прехлада, акутно запаљење синуса, акутне
инфекције горњег дела система за дисање

3.420

1.99

Акутно запаљење ждрела и крајника

2.309

1.34

Болести осталих система

157.767

91.83

Укупан морбидитет

171.801

100,0

*Извор-Извештај о обољењима, стањима и повредама, 2017. година, ДЗ Инђија

Сваки 16-ти пацијент обратио се служби опште медицине због обољења из групе
Душевних поремећаја и поремећаја понашања (F00-F99MKБ-10), или укупно 10.791
случајева. Највећу заступљеност имали су поремећаји расположења и афективни
поремећаји, што је 2% у односу на укупан морбидитет, табела 22.
Табела 22. Најчешћи душевни и поремећаји понашања у 2017. години и њихово учешће у
укупном морбидитету
Општа медицина

Душевни и поремећаји понашања

број

%

Душевни и поремећаји понашања свега

10.791

6.28

Поремећај расположења-афективни поремећај F30 - F39

3.970

2.31

Неуротски, стресогени и соматиформни поремећаји
F40-F48
Други душевни поремећаји понашања F04-F09, F50F69, F80-F99
Болести осталих система

3.113

1.81

925

0.53

161.010

93.71

Укупан морбидитет

171.801

100,0

*Извор-Извештај о обољењима, стањима и повредама, 2017.година ДЗ Инђија
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Што се тиче болести система за варење (К00-К93 МКБ-10), у укупном
морбидитету становништва Општине Инђија, ове болести узимају учешће са 4,08%. Из
ове групе болести, као најчешћи разлози за посету изабраном лекару у Служби опште
медицине, регистроване су болести једњака, желуца и дванаестопалачног црева (К20-К23,
К-28, К-30-К31), затим гастритис и дуоденитис (К29) и друге болести црева и
потрбушнице (К52-К55, К58-К67, табела 23.
Табела 23. Најчешће болести система за варење у 2017. години и њихово учешће у
укупном морбидитету
Болести система за варење К00-К93

број

проценат

7.026

4.08

1.941

1.12

1.267

0.73

1.204

0.70

Болести осталих система

164.775

95.91

Укупан морбидитет

171.801

100,0

Болести система за варење- свега
Друге болести једњака, желуца и дванаестопалачног
црева К20-К23,К28,К30-К31
Гастритис и дуоденитис К29
Друге болести црева и потрбушнице К52-К55, К58-К67

1

Општа медицина

*Извор-Извештај о обољењима, стањима и повредама, 2017. година, ДЗ Инђија

Малигна обољења-тумори (С00-С97 МКБ-10) у укупном морбидитету Службе за
здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Инђија у 2017. години,
учествују са 1,39%. Најчешће регистроване локализације малигних обољења су: на првом
месту тумор трахеје, бронхија и плућа, на другом завршног дела дебелог црева, затим
дебелог црева и дојке, табела 24.
Табела 24. Најчешћа малигна обољења и њихово учешће у укупном морбидитету у 2017.
години

Малигна обољења

Општа медицина
број

проценат

Малигна обољења - свега

2392

1.39

Злоћудни тумор дојке

195

0.11

Злоћудни тумор душника, бронхија и плућа

302

0.17

Злоћудни тумор дебелог црева

230

0.13

Злoћудни тумори ректосигмоидног споја
дебелог црева
Болести осталих система

280

0.16

169409

98.60

Укупан морбидитет

171801

100

*Извор-Извештај о обољењима, стањима и повредама, 2017. година, ДЗ Инђија
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Служба за здравствену заштиту школске деце
У Служби за здравствену заштиту школске деце Дома здравља Инђија укупан
регистровани морбидитет у 2017.години износио је 25.664 случајева. Највећи удео у
укупном морбидитету ове службе има група под називом Фактори који утичу на
здравствено стање и контакт са здравственом службом (Z00-Z99 MKB-10) 41%
укупног морбидитета, затим болести система за дисање (Ј00-Ј99.8 МКБ-10) 5486
оболела случаја или сваки пети, а потом и група заразних и паразитарних болести (А00А99 МКБ-10) са 2306 оболелих или 9% учешћа у укупном мобидитету, табела 25.
Табела 25. Најчешће болести у Служби за здравствену заштиту школске деце Дома
здравља Инђија у 2017. години
Школски диспанзер
Најчешће болести
Болести система за дисање Ј00-Ј99
Заразне болести и паразитарне болести A00В99
Фактори који утичу на здр.стање и контакт
са здр.службом Z00-Z99
Остале
Укупан морбидитет

2017.
број

%

5486

21,4

2306

9,0

10585

41,2

7287

28,4

25664

100

*Извор-Извештај о обољењима, стањима и повредама, 2017. година, ДЗ Инђија

Служба за здравствену заштиту предшколске деце
Када посматрамо Службу за предшколску децу, укупно регистровани морбидитет
у 2017. години у Дому здравља Инђија износио је 25.067. Најчешће болести због којих су
се деца предшколског узраста јављала изабраном педијатру била су болести система за
дисање, чак свако треће дете. Сваки десети пацијент обратио се педијатру због заразних
и паразитарних болести, а сваки 13-ти случај припада групи Симптоми, знаци и
патолошки, клинички и лабораторијски налази, табела 26.
Табела 26. Најчешће болести у служби за здравствену заштиту предшколске деце Дома
здравља Инђија у 2017. години
Дечији диспанзер
Најчешће болести

2017.
број

%

Болести система за дисање Ј00-Ј99

8771

35

Симптоми, знаци и патолошки, клинички и лабораторијски
налази R00-R99

1962

7,8

Заразне болест и паразитарне болести А00-B99

2445

9,75

Остале

11889

47,4

Укупан морбидитет

25067

100

*Извор-Извештај о обољењима, стањима и повредама,2017.година, ДЗ Инђија
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Служба стоматолошке здравствене заштите
Посматрајући обољевање предшколске деце у стоматолошкој здравственој
заштити, регистрован укупан морбидитет у 2017. години износио је 1.411. Најчешћа
обољења због којих су се корисници здравствених услуга обратили изабраном
стоматологу била су из групе Друге болести зуба и потпорних структура - више од
половине, као и Caries dentium више од једне трећине од укупно регистрованих обољења,
табела 27.
Табела 27. Стоматолошки морбидитет предшколске деце у Дому здравља Инђија у 2017.
години
Предшколска деца
2017.

Обољења
Каријес

број
558

%
39,5

Друге болести зуба и потпорних структура

850

60,2

3

0,21

1411

100

Друге болести усне дупље, пљувачних
жлезда и вилица
Укупан морбидитет

*Извор-Извештај о обољењима, стањима и повредама, 2017. година, ДЗ Инђија

Укупан морбидитет школске деце Стоматолошке службе Дома здравља Инђија у
2017. години био је 4.408. Више од 60% свих случајева обољења припада групи Друге
болести зуба и потпорних структура, а више од трећине случајева чини каријес, табела 28.
Табела 28. Стоматолошки морбидитет школске деце у Дому здравља Инђија у 2017.
години
Школска деца
Обољења
Каријес
Друге болести зуба и потпорних
структура
Друге
болести
усне
дупље,
пљувачних жлезда и вилица
Укупан морбидитет

2017.
број
1700

%
38,5

2688

61,0

20

0,45

4408

100

*Извор-Извештај о обољењима, стањима и повредама,2017. година, ДЗ Инђија
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Служба за здравствену заштиту жена
У Служби за здравствену заштиту жена Дома здравља Инђија регистровани
морбидитет за 2017. годину је 7.313. Водеће групе болести су из групе Фактори који
утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом (Z00-Z99 MKB-10),
који чине око 80% укупног морбидитета и болести мокраћно полног система (N00-N99)
које чине десетину свих регистрованих случајева. На трећем месту су стања повезана са
трудноћом, рађањем и бабињем са учешћем од 6,4% у укупном морбидитету, табела 29.
Табела 29. Морбидитет службe за здравствену заштиту жена Дома здравља Инђија у 2017.
години
2017. година
Болести
Болести мокраћно-полног система
N00-N99
Трудноћа, рађање и бабиње
О00-О99

Број

%

756

10,3

474

6,4

*Извор-Извештај о обољењима, стањима и повредама,2017. година, ДЗ Инђија

Обољевање и умирање од малигних болести на територији општине Инђија
Расположиви подаци о броју оболелих и умрлих од малигних болести у Срему за
2017. годину су по методологији Регистра за рак непотпуни (унос података је у току) за
било какву анализу у погледу реалне учесталости оболевања и умирања од ових болести.
Из тих разлога, за потребе ове анализе, приказани су подаци из Регистра за рак за Сремски
округ за 2016. годину:
Према подацима Регистра за рак Завода за јавно здравље Сремска Митровица стопа
инциденције обољевања од малигних болести на територији општине Инђија је
552,35/100.000. Стопа морталитета у 2016. години је 174,98/100000.
Табела 30. Стопа инциденције најчешћих локализација малигних тумора на територији
општине Инђија у 2016. години
Локализација
Плућа
Колоректални карцином
Дојка
Грлић материце
Простата
Koжа
Бубрег
Панкреас

Inc/100000
52,7
33,73
65,35
14,75
37,94
50,59
21,08
21,08

* Извор-Регистар за рак ЗЗЈЗ Сремска Митровица

Mt/100000
0
12,64
6,32
2,1
10,54
0
6,32
8,43
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Епидемиолошка ситуација заразних болести
Обољевање и умирање од заразних болести на територији општине Инђија током
2017. године
Према подацима Регистра за заразне болести Центра за контролу и превенцију
болести ЗЗЈЗ Сремска Митровица, током 2017. године се региструје пад регистрованих
оболелих од заразних болести у односу на претходну годину, услед промене законске
регулативе (Табела 31).
Табела 31. Инциденција оболевања и морталитет од заразних болести током 2017. године
Година
2017

Број
оболелих
441

Inc/100 000

Број умрлих

Mt/100 000

929,73

1

2,1

*Извор- Регистар за заразне болести Центра за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Сремска Митровица

Обољевање од болести које се могу спречити имунизацијом
На првом месту према стопи инциденције у посматраном периоду су вакцинама
превентабилне болести (Табела 32). Најчешће регистровано обољење из групе
респираторних, вакцинама превентабилних болести je грип (397 односно 98,75% свих
регистрованих оболелих из ове групе обољења). Подаци се односе на обољења слична
грипу, обзиром да из базе података није било могуће извући податак о броју пријављених
акутних респираторних инфекција. У сезони 2017/2018. на територији општине Инђија
вакцинисано је укупно 1.454 лица вакцином против сезонског грипа.
Табела 32. Број оболелих и инциденција оболевања од болести које се могу спречити
имунизацијом
Година
2017

Број оболелих
402

Inc/100 000
847,51

*Извор- Регистар за заразне болести Центра за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Сремска Митровица

Обољевање од болести које се преносе храном, водом и болести узроковане
окружењем
На другом месту по заступљености су обољења из ове групе. Током претходне
године регистровано је 23 особе оболеле од салмонелозе и шест оболелих од
кампилобактериозе (Табела 33). Током 2017. године регистрован је један смртни исход
као последица септичне салмонелозе.
Табела 33. Број оболелих и инциденција оболевања од болести које се преносе храном,
водом и болести узроковане окружењем
Година
2017

Број оболелих
29

Inc/100 000
61,13

*Извор- Регистар за заразне болести Центра за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Сремска Митровица
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Обољевање од полно преносивих болести
На трећем месту по заступљености су полно преносиве болести са пет оболелих
(Табела 34).
Табела 34. Број оболелих и инциденција обољевања од полно преносивих болести
Година
2017

Број оболелих
5

Inc/100 000
10,54

*Извор- Регистар за заразне болести Центра за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Сремска Митровица

Обољевање од болести које се преносе ваздухом
У укупном броју оболелих од заразних болести у посматраном периду ова група
болести заузима четврто место, са три оболела од пнемококне пнеумоније и једним од
туберкулозе, табела 35.
Табела 35. Број оболелих и инциденција обољевања болести које се преносе ваздухом
Година
2017

Број оболелих
4

Inc/100 000
8,43

*Извор- Регистар за заразне болести Центра за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Сремска Митровица

Обољевање од вирусних хепатитиса
У посматраном периоду на територији општине Инђија регистрован је само један случај
обољевања и то од хепатитиса Ц (Табела 36).
Табела 36. Број оболелих и инциденција обољевања од вирусних хепатитиса
Година
2017

Број оболелих
1

Inc/100 000
2,1

*Извор- Регистар за заразне болести Центра за контролу и превенцију болести ЗЗЈЗ Сремска Митровица

4. ПОКАЗАТЕЉИ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ЗДРАВЉА
СТАНОВНИШТВА И ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ
4.1. Здравствено васпитне активности
Активности унапређења здравља најчешће се спроводе путем здравственог
васпитања и акција промоције здравља у заједници - кампање.
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Здравствено-промотивне кампање из Календара јавног здравља
Активности промоције здравља одвијају се у оквиру програма од Општег интереса
Министарства здравља Републике Србије, а у сарадњи са Заводом за јавно здравље
Сремска Митровица, који има координативну улогу и пружа стручно-методолошку помоћ
у планирању, реализацији и евалуацији активности. Дом здравља „Др Милорад Мика
Павловић“ Инђија активно учествује у обележавању националних кампања за промоцију
здравља, које су имале и имају за циљ подизање нивоа свести и информисање заједнице о
одређеним здравственим проблемима, мотивацију и утицај на промену понашања и
стицање вештина, као и унапређење развоја партнерства. Током 2017. године у сарадњи са
референтним Заводом, обележени су следећи датуми из Календара јавног здравља:
Национални дан без дувана, Европска недеља превенције рака грлића материце, Март месец борбе против рака, Светски дан бубрега, Светски дан здравља, Светски дан борбе
против туберкулозе, Европска недеља имунизације, Светски дан без дувана, Светски дан
срца, Светска недеља подршке дојењу, Међународни дан старијих особа, Светски дан
хране, Светски дан борбе против HIV/AIDS. Организовани су наградни ликовни и
литерарни конкурси Института за јавно здравље Србије у Предшколској установи и 9
основних школа уз око 185 пристиглих радова.
Поред ових, обележавају се и други значајни датуми из Календара јавног здравља
у складу са сликом здравља становништва и потребама локалне заједница.
Извештајне табеле о спроведеним активностима прослеђиване су Заводу за јавно
здравље Сремска Митровица у предвиђеним роковима и остварена је изузетна сарадња са
координатором за здравствено васпитање Дома Здравља Инђија. У оквиру поменутих
активности, организоване су јавне манифестације, предавања, трибине, базари здравља,
стручни састанци, конференције и други видови сарадње са медијима, гостовања
релевантних стручњака, припремљена су и дистрибуирана здравствено васпитна средства
и едукативни материјал. На основу достављених извештаја, процењено је, да је приликом
обележавања ових активности, спроведено преко 60 манифестација у заједници и
обухваћено око 5.500 људи. У Дому здравља Инђија у току 2017. години урађено је преко
23.000 индивидуалних метода здравствено васпитног рада, као и већи број групних
метода. У реализацији поменутих активности, значајан допринос дао је велики број
партнерских организација и институција, као што су: Месне заједнице, Клуб пензионера,
Предшколска установа "Бошко Буха", основне и средње школе, ловачка друштва, РТВ
Инђија, РТВ Сремска, Канцеларија за младе, Општина Инђија итд.
Израда и дистрибуција здравствено васпитних средстава
У 2017. години, званични здравствено промотивни материјал који се користио за
обележавање кампања, који штампа Институт за јавно здравље Србије, прослеђен је Дому
здравља Инђија, преко Завода за јавно здравље Сремска Митровица. Такође, Дом здравља
је за спровођење активности самостално израђивао здравствено васпитни материјал од
сопствених средстава, у складу са могућностима. Материјал је подељен у оквиру
активности циљним групама становништва, предшколским установама, основним и
средњим школама, здравственим радницима и користио се у свакодневном раду у
здравственој установи.
Едукација едукатора и становништва за промоцију здравља
Запослени у Дому здравља Инђија у свом свакодневном раду са пацијентима
промовишу здравље и пружају савете у вези са унапређењем здравља и превенцијом
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болести. На територији Општине Инђија у 2017. години организоване су едукације за
становништво различитих узрасних група на одговарајуће здравствене теме, којима је
присуствовао велики број лица. Здравствено васпитним радом обухваћено је преко 1400
деце предшколског узраста, преко 3000 ученика основних и 2500 ученика средњих школа.
Континуирани рад са медијима
Све спроведене активности промоције здравља пропраћене су од стране локалних
медија са којима Дом здравља Инђија има развијену сарадњу. Континуирани рад са
медијима остварен је кроз 30 тв прилога, 23 радио наступа и 1 новински чланак. Званични
текстови поводом обележавања кампања, као и извештаји и фотографије са активности,
налазе се на Веб страници Дома Здравља Инђија, која се редовно ажурира.
Реализација програма обавезне имунизације
И поред проблема у континуираном снабдевању вакцинама за спровођење обавезне
имунизације у Републици Србији, имунизација обавезним вакцинама на територији
општине Инђија се одвијала континуирано на свим вакциналним пунктовима уз велики
број прерасподела унутар округа и бројне међуокружне прерасподеле.
На територији општине Инђија у 2017. години нису достигнути задовољавајући
вакцинални обухвати (испод 95%) примовакцинацијом, као и првом ревакцином против
дифтерије, тетануса, дечје парализе, великог кашља и хемофиличне инфлуенце у другој
години живота, затим трећом ревакцином против дифтерије, тетануса у 14. години живота
и вакцином против хепатитиса Б у првој години живота.
5. СОЦИОЕКОНОМСКИ УСЛОВИ
Социоекономски услови живота представљају један од основних показатеља
неједнакости у здрављу становништва. Сиромаштво је присутно у свим друштвима, па и
најразвијенијим. У Републици Србији је према подацима Републичког завода за
статистику више од 25% становништва у ризику од сиромаштва, односно четвртина
становништва живи на прагу сиромаштва. Због феномена сиромаштва који у великој мери
утиче на слику здравља једне заједнице, неопходно је извршити анализу социоекономског
стања становника општине инђија, према следећим социоекономским индикаторима:
- просечан број чланова по домаћинству,
- однос броја запослених и незапослених лица,
- просечне зараде по запосленом,
- остварене инвестиције по карактеру и делатностима.
Озбиљне здравствене проблеме у великој мери могу изазвати лоши
социоекономски услови, односно материјални положај породице и појединца. Људи са
финансијским потешкоћама имају два пута веће шансе да доживе срчани удар, као и низ
других здраствених проблема.
Према истраживањима које је урадио бостонски Универзитет утврђено је да 27%
особа с новчаним проблемима има чир на желуцу и сметње у варењу, према 8% ових
тегоба код остале популације без тих проблема, главобоља и мигрена је заступљена са
44% код популације која се бори са беспарицом, према 4% заступљености ових
здравствених тегоба код остале попуалације.
Према изнетим чињеницама, може се извести закључак да су лоши
социоекономски услови узрок и лошијег здравственог стања становништва.
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5.1. Просечан број чланова по домаћинству
Према подацима Републичког завода за статистику просечан број чланова у
домаћинству у општини Инђија укупно износи 15.695. Од овог броја, највише је
домаћинстава са два члана породице (3.764 домаћинстава), затим следе четворочлана
домаћинства (3.126), трочлана (3.092), једночлана (3.071), петочлана (1.424), док је
домаћинстава са шест и више чланова најмање – 1.218. Просечан број чланова
домаћинства на територији општине Инђија износи 3 члана.
5.2. Однос броја запослених и незапослених лица
Према извештају Републичког завода за статистику, кретање броја запослених у
општини Инђија бележи константан раст, што значајно и позитивно утиче на смањење
стопе незапослености.
Табела 25. Кретање броја запослених и броја незапослених лица у периоду 2013-2018.
Број запослених
Број незапослених
Стопа
незапослености

2013.
9.387
3.894

2014.
10.043
3.580

2015.
10.937
3.350

2016.
11.435
2.543

2017.
12.706
2.010

2018.
13.020
1.617

29,32

26,28

23,45

18,19

13,66

11,05

*Извор: РЗС, НСЗ, Билтен дец. 2018.

Табела 26. Секторска структура запослених у општини Инђија (формална запосленост) у
2018. години (годишњи просек)
Укупан број
запослених

Запослени
код правних
лица

Приватни
предузетници и лица
запослена код њих

Регистровани индивидуални
пољопривредници (пријављени
код ЦРОСО)

13.020

10.499

2.185

386

*Извор: РЗС запосленост 2018

Графикон 7. Kретање броја запослених и незапослених лица у периоду 2013-2018. година
(Извор: РЗС, формална запосленост; НСЗ, билтен)
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Структура регистроване запослености по делатностима у 2017. години приказана je
у наредној табели:
Табела 27.

Број
запослених

Структура
(%)

287

2,3

5.348

42,1

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

79

0,6

Снабдевање водом и управљање отпадним водама

276

2,2

Грађевинарство

326

2,6

2.189

17,2

Саобраћај и складиштење

590

4,6

Услуге смештаја и исхране

342

2,7

Информисање и комуни-кације

98

0,8

Финансијске делатности и делатност осигурања

141

1,1

Пословање некретнинама

10

0,1

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

321

2,5

Административне и помоћне услужне делатности

250

2,0

Државна управа и обавезно социјално осигурање

370

2,9

Образовање

610

4,8

Здравствена и социјална заштита

795

6,3

Уметност, забава и рекреација

88

0,7

Остале услужне делатности

187

1,5

Регистрован пољопривредници на РПГ

399

3,1

12.706

100,0

Делатност
Пољопривреда, шумарство и рибарство
Прерађивачка индустрија

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила

Укупно
*Извор: „Општине и региони РС“, РЗЗС,Београд, 2017, стр.162/163 .

На основу наведених података видимо да је највећи удео запослених у
прерађивачкој индустрији, трговини на велико и мало и поправци аутомобила, те
образовању, здравству и социјалној заштити.
На евиденцији незапослених лица код НСЗ крајем децембра 2018. године,
евидентирано је 1.617 лица, од чега 800 жена.
Структура незапослених лица према степену стручне спреме, приказана на
следећем графикону указује да је изузетно високо учешће лица са I и II степеном стручне
спреме (28,3 %), за чије запошљавање се морају припремити посебне мере едукације и
субвенција за послодавце за њихово запошљавање.
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Графикон 8. Број незапослених лица на евиденцији НСЗ према степену стручне спреме
(Извор: НСЗ, билтен, децембар 2018. године)
Број незапослених лица на евиденцији НСЗ према
степену стручне спреме (Извор: Билтен НСЗ, дец.
2018)
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Старосна структура незапослених на евиденцији НСЗ указује на чињеницу да
подстицајне мере запошљавања младих (лица старосне доби до 29 година), као што су
субвенције послодавцима за ангажовање младих за обављање стручне праксе и
подстицаји незапослених лица на евиденцији НСЗ за самозапошљавање, доприносе
сталном смањивању броја незапослених младих на евиденцији код НСЗ, који у 2018.
години чине 16,8 % од укупног броја незапослених лица у Општини Инђија.
Графикон 9. Учешће старосних група незапослених лица у укупној незапослености у %
(Извор: НСЗ, билтен, децембар 2018. године)
Учешће старосних група незапослених лица у
укупној незапослености у % (Извор: НСЗ, билтен
дец. 2018.)
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5.3. Просечне зараде по запосленом
Кретање просечних зарада у општини Инђија по запосленом без пореза и
доприноса показује константну тенденцију раста, и то по стопи која је значајно виша у
односу на просек Републике Србије, као што је то видљиво из следећег графичког
приказа.
Графикон 10. Кретање просечне нето зараде у РСД по запосленом у периоду 2013-2018.
година (Извор: РЗС)
Кретање просечне нето зараде у РСД по запосленом у
периоду 2013 - 2018. год. (Извор: РЗС)
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38.979
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25.000
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2016.
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У односу на републички просек који је у периоду јануар - новембар 2018. године
износио 49.397 динара, просечне нето зараде по запосленом у општини Инђија су биле за
7,8 % ниже, односно за 2,7 % више у односу на просек Сремског округа. Довољни
приходи са једне стране, односно материјална оскудица са друге, значи и задовољење или
оскудевање у задовољавању здравствених, образовних, културних и социјалних потреба.
Графикон 11. Просечна нето зарада по запосленом у периоду јануар-новембар 2018.
године (Извор: РЗС)
Просечна нето зарада по запосленом у периоду јануар новембар 2018. год. (Извор: РЗС)
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5.4.1. Просечни приходи и примања буџета општине
Према подацима Републичког завода за статистику, просечни приходи и примања
буџета локалних самоуправа у Србији за 2017. годину износе 40.562 динара по
становнику. За општину Инђија просечни приходи и примања буџета по становнику су
34.707 динара по становнику, односно у 14,4% ниже од републичког просека а 4,2% више
од просека општина Сремског округа.
Графикон 12. Остварени буџетски приходи у РСД по становнику у 2017. години (Извор:
РЗС, Општине и региони РС)
Остварени буџетски приходи у РСД по становнику у 2017.
години (Извор: РЗС, Општине и региони РС)
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5.4.2. Расходи корисника буџетских средстава
Буџетска средства у износу од 1.555.517 динара у 2017. години утрошена су на
следећи начин:
Табела 28. Расходи корисника буџетских средстава (у хиљ. дин.)
Расходи за:
Образовање
Здравство и социјална
заштита
Државна управа и обавезно
социјано осигурање
Уметност, забава и рекреација
Остале делатности
УКУПНО

Планирано у
2017. год.

Остварено у
2017. год.

Структура
реализованих
средстава у %
20,40

568.403
1.090.216

317.394
234.439

781.699

306.539

19,71

115.882
375.547
2.931.747

192.954
504.192
1.555.517

12,40
32,41
100,00

*Извор:“Општине и региони РС“,РЗЗС“, Београд, 2017, стр.185.

15,07

Издаци за здравство и социјалну заштиту у 2017. години су износила укупно
234.439 динара, односно свега 15,07% укупних остварених буџетских средстава.
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5.5. Инвестиције
На основу података РЗС, инвестициона активност у општини Инђији је веома
интензивна и у 2017. години евидентирана су инвестициона улагања у нова основна
средства у укупном износу од 5.134.027 хиљада динара, што Инђију сврстава на друго
место по обиму инвестиција у Сремском округу, са учешћем од 25,6% укупно
реализованих инвестиција.
Графикон 13. Структура укупних инвестиција по општинама Сремског округа у 2017.
години (Извор: РЗС, Општине и региони РС 2017)
Структура укупних инвестиција по општинама Сремског
округа у 2017. години (Извор: РЗС, Општине и региони
2017)
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Структура инвестиционих улагања у општини Инђија према карактеру изградње и
техничкој структури је приказана у следећој табели (у хиљ. динара):
Табела 29.
Карактер изградње

Техничка структура

Укупно

нови
капацитети

реконструкција,
модернизација,
доградња и
проширење

одржавање
нивоа
постојећих
капацитета

5.134.02
7

1.098.16
6

3.754.576

281.285

*Извор:“Општине и региони РС“, РЗЗС, Београд, 2017

опрема са монтажом
грађевински
радови

1.767.50
3

домаћа
опрема

увозна
опрема

остало

1.942.34 1.317.87
2
7

106.30
5

Из техничке структуре инвестиционих улагања посебно треба нагласити обим и
значај инвестиционих улагања у опрему (66 %), која у врло кратком року даје ефекте у
погледу раста запошљавања и раста укупне продуктивности.

Број 24, страна број  1743                        Службени лист општине Инђија                        Понедељак 14. октобар 2019.

Графикон 14. Техничка структура инвестиционих улагања у општини Инђија у 2017.
години (Извор: РЗС, Општине и региони РС 2017)
Техничка структура инвестиционих улагања у општини
Инђија у 2017. години (Извор: РЗС, Општине и региони
2017)
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6. ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
6.1. Квалитет ваздуха
Aерозагађење, као један од аспеката загађења животне средине је значајан проблем
човечанства и као такав има глобални карактер. Повећање загађености ваздуха се
манифестује преко оштећења озонског омотача, промене климе на земљи, појаве киселих
киша, утицаја на биосферу и утицаја на здравље људи. Основни термини којима се
описује појава аерозагађења су: емисија загађујућих материја у атмосферу, која
представља испуштање загађујућих материја у гасовитом, течном и чврстом агрегатном
стању из извора загађења у ваздух и ниво загађујуће материје, односно концентрација
загађујуће материје у ваздуху или њихово таложење на површини у одређеном
временском периоду, којима се изражава квалитет ваздуха.
Законска регулатива
Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/2009 и 10/2013) и
Националним програмом заштите животне средине из 2010. године, стратешки циљеви у
области квалитета ваздуха су:
• побољшан квалитет ваздуха у складу са прописаним захтевима квалитета смањењем
емисија из сектора енергетике, индустрије, транспорта и др.;
• успостављен континуални мониторинг емисија на емитерима у складу са прописима;
• успостављен мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха у складу са захтевима ЕУ.
Члан 2. Закона о заштити ваздуха дефинише принципе заштите ваздуха као
успостављање јединственог система управљања квалитетом ваздуха; очување и
побољшање квалитета ваздуха; избегавање, спречавање и смањење загађења; мониторинг
квалитета ваздуха и доступност података; извршавање међународних обавеза и
међународна сарадња. Остваривање ових принципа предвиђено је кроз мере за спречавање
и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха (члан 40), и то:
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• прописивање граничних вредности емисија загађујућих материја из стационарних извора
загађивања;
• прописивање граничних вредности емисија загађујућих материја из покретних извора
загађивања;
• усклађивање са максималним националним емисијама након њиховог утврђивања за
поједине загађујуће материје;
• прописивање дозвољених количина појединих загађујућих материја у одређеним
производима;
• смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште;
• постепено смањивање употребе супстанци које оштећују озонски омотач.
На територији општине Инђија а на основу Програмa коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Инђија од 2009.
године спроводи се мониторинг квалитета ваздуха и ниво комуналне буке у животној
средини који се реализује на основу закључених уговора са овлашћеним стручним и
научним организацијама и установама.
Мерења квалитета амбијенталног ваздуха у Инђији се врше у урбаној средини и у
две индустријске зоне и то одређивање масене концентрације сумпор-диоксида у ваздуху,
одређивање масене концентрације азот-диоксида у ваздуху и одређивање масене
концентрације чађи у ваздуху.
Општину Инђија чини насеље Инђија и још десет сеоских насеља. Град Инђија се
налази у југоисточном Срему, на југоисточним обронцима Фрушке Горе. Већи део
територије општине и град Инђија се налазе у тзв.Фрушкогорској лесној тераси са
повољним струјањима ваздуха. Насеље Инђија је подељено на зоне индивидуалног,
мешовитог и колективног становања као и на две радне зоне: југоисточну и североисточну
радну зону. У стамбеном делу насеља угрожавање животне средине у виду аерозагађења
потиче од мобилних и стационарних извора сагоревања фосилних горива.
Под стационарним изворима се подразумевају димњаци од стамбених и
привредних објеката. Већина домаћинстава и малопродајних објеката је прикључена на
месну гасоводну мрежу тако да је емисија продуката потпуног или непотпуног сагоревања
природног гаса далеко мања него да се користе чврста или течна фосилна горива.
У центру Инђије се укрштају путни правци Београд – Нови Сад и путни правац за
Руму и Сремску Митровицу тако да велики број превозних средстава повећава емисију из
мобилних извора.
У оквиру радне зоне насеља Инђија налази се велики број привредних објеката,
складишних и агро комплекса и објеката. Аерозагађења у индустријском делу насеља
Инђије потичу првенствено од сагоревања фосилног горива из стационарних извора који
се користе за загревање објеката или за технолошке процесе и из мобилних извора.
Поред тога долази и до емисије која потиче из самих технолошких процеса, али у
тој зони, на основу прегледа постојећих производњи може се закључити да у овом
тренутку нема привредних објеката у раду који предствљају велике загађиваче, а већина
објеката користи природни гас као гориво за загревање. Клима овог простора у целини је
умерено континентална и на њу делују двојаки фактори: шире узето то су они који делују
на климу Панонске низије, а уже узето то су локални фактори проузроковани положајем
простора: у Срему, уз Фрушку Гору, уз Дунав итд. Климатске карактеристике града
Инђије су приближне климатским карактеристикама општине Инђија. У пределу Инђије
најчешћи су ветрови северозападног правца и овај ветар заједно са западним доноси кишу.
Ови ветрови дувају равномерно и брзина им није велика. Други по учесталости су ветрови
из источног квадранта и назив им је "кошава" и то су по правилу суви, хладни и јаки
ветрови који дувају у налетима.
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Загађење ваздуха суспендованим честицама представља највећи проблем на
подручју Инђије. Прашкасте материје суспендоване у ваздуху деле се на грубље честице,
пречника мањег од 10μm које се означавају као РМ10 и фине честице пречника мањег од
2,5μm, које се означавају као РМ2,5. Главни извори грубих честица су процеси који
укључују операције ломљења и млевења као и прашина од саобраћајница, док су главни
извори финих честица моторна возила, индустрија, кућна ложишта, спаљивања у
пољопривреди. Крупније честице, пречника већег од 10μm, таложе се под дејством
гравитационе силе у року од неколико сати, док се оне мање од 10μm задржавају
суспендоване у ваздуху дуже време, тако да се честице пречника мањег од 1μm могу
задржати у атмосфери недељама. Највећи део честица РМ2,5 чине честице чађи.
Оксиди сумпора се сматрају једним од најзначајнијих гасовитих загађивача и имају
и изузетно негативне ефекте на све видове природног окружења (штетно делују на људски
организам, вегетацију и животињски свет, а нарочито су штетни у комбинацији са
влагом). Сумпорни оксиди се емитују из процеса сагоревања, захваљујући конверзији
једног дела сумпора у гориву у SО2 и SО3 у току процеса сагоревања. Око 99%
сумпорних оксида емитује се у виду сумпор диоксида (SО2), а 0,5-1% у виду сумпор
триоксида (SО3). Сумпор диоксид оксидује у сумпор триоксид који са воденом паром даје
сумпорну киселину, која заједно са падавинама доспева на земљу, у облику тзв киселих
киша. Ефекти киселих киша обично настају далеко од извора загађења.
Азотни оксиди (NOx, NO2) настају реакцијом оксидације азота кисеоником из
ваздуха током процеса сагоревања, нарочито на високим температурама. У областима где
је саобраћај интензиван, удео оксида азота у аерозагађењу је значајан. Концентрација азот
диоксида у ваздуху већа је од концентрације азот моноксида јер се азот моноксид оксидује
у азот диоксид. Као и оксиди сумпора, и оксиди азота су узрочници појаве киселих киша,
јер са влагом из ваздуха граде азотну киселину.
Чађ као загађујућа материја најчешће настаје сагоревањем органских материја
(дрво,угаљ) у ложиштима домаћинстава.
Мерење и анализа квалитета ваздуха се врши на на три мерна места:
1. Зграда општинске управе Инђија
2. Североисточна радна зона
3. Југоисточна радна зона
од стране акредитованих институција (Акредитована лабораторија Завода за Јавно
здравље Сремска Митровица (2010-2014), Акредитована лабораторија за заштиту животне
и радне средине – Заштита на раду и заштита животне средине Београд д.о.о. (2015-2016)
и Акредитоване лабораторије за испитивање Рударско института доо, Београд (20172018)). Мере се 24-часовне концентрације SО2, NО2 и чађи. Мерења и анализе квалитета
ваздуха се не врши у руралним срединама.
Према доступним извештајима на основу резултата закључци за 2017. годину на
мерном месту Зграда општинске управе указују да су концентрације SO2 и NO2 у
граничним вредностима док је концентрација чађи занемарљиво повећана у периоду
октобар-децембар.
Према доступним извештајима на основу резултата закључци за 2017 годину на
мерном месту Југоисточна радна зона да су концентрације SO2, NO2 и чађи у
граничним вредностима.
Према доступним извештајима на основу резултата закључци за 2017. годину на
мерном месту Североисточна радна зона указују да су концентрације SO2 и NO2 у
граничним вредностима док је концентрација чађи занемарљиво повећана у месецу
децембру.

Број 24, страна број  1746                        Службени лист општине Инђија                        Понедељак 14. октобар 2019.

На основу резимираних извештаја о мерењима јасно се виде занемарљива
прекорачења граничних вредности чађи. Иако је територија целе општине повезана на
гасовод, услед повећања цене гаса, индивидуална домаћинства прелазе на грејање на
фосилна горива и дрвну масу. Прелазак све више домаћинстава са гаса на индивидуална
ложишта доприноси повишеним конценрацијама током грејне сезоне.
У циљу побољшања квалитета ваздуха неопходно је вршити озелењавање
површина, поготово поред главних саобраћајница, планирати токове саобраћаја тако да се
интензитет и проток возила равномерно распореди у складу са техничким и законским
могућностима.
Подаци за квалитет ваздуха прибављени од Одељења за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија.
6.2. Квалитет површинских и подземних вода и вода за спорт и рекреацију
Јавно снабдевање водом насеља у општини Инђија обавља се искључиво на рачун
захватања акумулација подземних вода, формираних у водоносним срединама пакета
палудина и горњег понта до дубине око 300 м.
На подручју општине Инђија за обезбеђење јавног водоснабдевања 70-тих година
прошлог века формирана су изворишта подземних вода у насељима Инђија, Бешка,
Марадик, Крчедин, Нови Карловци, Нови и Стари Сланкамен. Сва изворишта су и данас у
функцији, али су временом у складу са потребама проширивана изградњом нових
бушених цевастих бунара.
Генерално систем за јавно снабдевање водом обухвата цевасте бушене бунаре на
изворишту, хидрофорско постројење, резервоар и/или водоторањ и дистрибутивну мрежу.
Вода се у горе наведеним насељима, осим насеља Инђије која има изграђено ППВ,
користи за пиће директно, без икаквог додатног пречишћавања, само уз дезинфекцију
хлорисањем. Насеља Љуково и Јарковци се снабдевају водом са изворишта у Инђији, а
насеље Чортановци се од прошле године снабдевају водом са изворишта у Бешки.Јавно
комунално предузеће ″Водовод и канализација″ Инђија данас је надлежно за одржавање
јавних водоводних система наведених насеља. Насеље Сланкаменачки Виногради немају
изграђени јавни водоводни систем. У насељеним местима општине Инђија одржава се
укупно око 239 km основне водоводне мреже и око 150 km мреже која се односи на кућне
прикључке.
Контрола хигијенске исправности воде за пиће у насељима општине Инђија врши
се од стране стручних лица Завода за јавно здравље Сремска Митровица. Стручна лица
Завода за јавно здравље Сремска Митровица вршила су узорковање и анализу воде за
пиће, израду извештаја о испитивању и израду специјалистичких мишљења о хигијенској
исправности узорака воде за пиће из дистрибуционе мреже ЈКП „Водовод и канализација“
Инђија у насељима: Инђија, Нови Карловци, Љуково, Јарковци, Марадик, Крчедин, Нови
Сланкамен, Стари Сланкамен и Бешка.
У општини Инђија, у току 2013. године извршено је укупно 652 анализе воде за
пиће различитог обима. Mикробиолошка исправност је утврђена у 85,58 % (558)
контролисаних узорака.
Физичко-хемијска исправност је утврђена у 7,36 % узорака од укупног броја
контролисаних узорака у којима су анализирани физичко-хемијски параметри. Разлог
физичко хемијске неисправности узорака је нефункционисање постројења за припрему
воде (ППВ) насеља Инђија из разлога који су наведени у извештају о функционисању овог
постројења.
У току 2014. године извршено је укупно 637 анализа воде за пиће различитог
обима. Mикробиолошка исправност је утврђена у 89,95% контролисаних узорака, а
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физичко-хемијска у 20,89% контролисаних узорака од укупног броја контролисаних
узорака у којима су анализирани физичко-хемијски параметри.
У току 2015. године извршено је укупно 568 анализа воде за пиће различитог
обима. Mикробиолошка исправност је утврђена у 86,80% контролисаних узорака, а
физичко-хемијска у 90,48% контролисаних узорака.
Повећана концентрација амонијака у води за пиће у насељу Инђија се и током 2015.
године успешно уклањала хемијском оксидацијом методом „хлорисања преко превојне
тачке“.
У току 2016. године извршено је укупно 584 анализе воде за пиће различитог
обима. Mикробиолошка исправност је утврђена у 92,12% контролисаних узорака, а
физичко-хемијска у 85,63% контролисаних узорака.
У току 2017. године извршено је укупно 606 анализа воде за пиће различитог
обима. Mикробиолошка исправност је утврђена у 92,9 % контролисаних узорака, а
физичко-хемијска у 98,42% контролисаних узорака.
Најчешћи узрок микробиолошке неисправности воде за пиће из водоводне мреже
ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија током претходних година је налаз повећаног броја
аеробних мезофилних бактерија, док су најчешћи узроци физичко-хемијске
неисправности повећана концентрација амонијака и гвожђа.
 Показатељи квалитета воде за рекреацију – базенска вода
Током 2017. године, у Спортском центру Инђија (великом отвореном базену)
узорковано је укупно 9 узорака, од којих су сви били хемијски и микробиолошки
исправни.
Подаци за површинске и подземне воде прибављени су од ЈКП „Водовод и
канализација“, а подаци за воде за спорт и рекреацију од Установе „Спортски центар“.
6.3. Бука у животној средини
Бука је нежељен и штетан звук, дефинисанa је Законoм о заштити од буке у
животној средини („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10). Може бити трајна, испрекидана
и ударна променљивог нивоа, различитог трајања и временске расподеле.
Бука којој су људи свакодневно изложени, комунална или општа бука, један је од
највећих проблема савременог човека, посебно у градским подручјима. Главни извори
буке у градовима су саобраћај, индустрија, грађевински и јавни радови, рекреација, спорт
и забава. На пораст буке у животној средини у великим урбаним срединама утиче и
повећање броја становника.
Постојећа законска регулатива:
1. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
2. Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл.гласник РС“, бр. 54/92);
3. Правилник о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину њиховог
приказивања јавности („Сл.гласник РС“, бр. 80/10);
4. Правилник о методама мерења буке,садржини и обиму извештаја о мерењу буке
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/10);
4. Мерење буке у животној средини ЈУС У. Ј6.090. 1992, Акустичко зонирање простора
СРПС У. Ј.6 205 2007.;
5. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.гласник
РС“, бр. 75/10).
У складу са Законом о заштити од буке у животној средини, Јединица локалне
самоуправе, односно општина Инђија има обавезе да:

Број 24, страна број  1748                        Службени лист општине Инђија                        Понедељак 14. октобар 2019.

1) утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне заштите у плановима,
програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у поступку стратешке
проценe утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину, односно у поступку
издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности;
2) врши акустичко зонирање на својој територији, одређује мере забране и ограничења у
складу са овим законом;
3) доноси локални акциони план заштите од буке у животној средини, односно обезбеђује
услове и стара се о његовом спровођењу;
4) обезбеђује финансирање мониторинга буке у животној средини на својој територији;
5) врши надзор и контролу примене мера заштите од буке у животној средини.
Бука има значајан утицај на квалитет живота и у том смислу, према дефиницији здравља
Светске здравствене организације (WHО), појављује се као здравствени проблем.
Буком се може сматрати сваки акустични сигнал, чије деловање на људе је штетно,
узнемирујуће или оптерећујуће. Прекомерна бука је штетна појава, на коју се човек не
може адаптирати. У радној и животној средини се зато морају предузети специфичне мере
за заштиту људи од прекомерне буке.
Утицај буке на здравље становника
Излагање буци у свакодневним активностима може имати штетне последице на
здравље.Нарочиту осетљивост показују деца испод 6 година и старији од 65 година. Поред
оштећења слушног апарата, морају се истаћи и психолошке последице као и поремећаји
сна. Ефекти буке се испољавају у виду умора, промене расположења и сл. У сфери
менталног здравља бука изазива психолошке сметње: главобољу, напетост, немир,
раздражљивост, депресију и умор. Такође доводи до повећаног коришћења седатива и
аналгетика, као и до погоршања већ постојећих менталних поремећаја. Најважнији ефекти
буке на кардио васкуларни систем су артеријска хипертензија и исхемијска болест срца.
Поред овога бука повећава ниво холестерола и триглицерида у крви и ремети имуни
одговор у организму.
Мере заштите од комуналне буке
Мере заштите од комуналне буке, спроводе се од места где се ствара бука, преко
пута преноса звука, до самог човека. На извору се примењују мере редукције буке и
соноизолације техничким решењима на моторима возила, индустријским и грађевинским
машинама и алатима итд. У ову групу мера се убраја измештање теретног саобраћаја из
стамбених зона, ограничавање уличних радова и других бучних активности у ноћном
периоду. Адекватна мера против саобраћајне буке је и постављање „еколошких семафорa“
који возача обавештавају о преосталом времену до паљења зеленог светла и подсећају на
то да треба искључити мотор.
У мере заштите на путу преноса звука спадају:
-асфалтирање коловоза, подизање зелених површина на ивицама прометних саобраћајница
и сл.. При пројектовању насеља, индустријске зоне треба одвојити зеленим појасевима од
стамбених зона.
У животној средини се мере превенције и заштите
од буке састоје од следећих активности:
- Максимално скраћење периода боравка у бучним срединама;
- Не треба вршити бучне активности у малом простору (рефлексијом звука од зидова расте
његов ниво);
- Постављање ефектних звучних баријера на саобраћајницама;
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- Израда ветрозаштитних појасева и постављање зелених баријера у градском језгру;
- Добро одржавање саобраћајница, смањење броја удраних рупа, одржавање шахт
поклопаца и сливничких решетки у исправном стању;
- Израда савремених фасада на објектима становања изложених саобраћајној буци;
- Замена прозора на објектима становања изложеним прекомерној буци.
Израдом акционог плана заштите од буке у животној средини планирају се мере
заштите од буке и њених ефеката у животној средини, као и мере за смањење буке у
случају прекорачења граничних вредности.
Ниво комуналне буке
У Инђији се ниво комуналне буке прати на четири мерна места у три интервала
дању и два ноћу, у складу са одредбама Уредбе о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката
буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/2010).
Мерно место 1: градски центар – угао улица Цара Душана, Новосадске и Краља Петра I,
мерно место 2: државни пут II A реда број 100 (Београд – Стара Пазова- Инђија - Нови
Сад) поред градског базена,
мерно место 3: поред државног пута II A реда број 100 (Београд – Стара Пазова- Инђија Нови Сад) на делу стазе према ОШ „Јован Поповић“,
мерно место 4: расксница улица Трејдјуник и Дунавске од стране акредитованих
институција.
Сви извештаји о испитивању буке у животној средини налазе се на званичном сајту
општинске управе www.indjija.net.
Зоне
Ниво буке у dB(A)
Мер.
место
Градски центар, занатска, трговачка, адм. –
управна зона са становима, зона дуж
саобраћајница, магистралних и градских
саобраћајница

Зона школских локалитета
Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне
и опоравилишта, културно-историјски
локалитети, велики паркови
Градски центар, занатска,трговачка, адм. –
управна зона са становима, зона дуж
саобраћајница,магистралних и градских
саобраћајница

Дан и вече

Ноћ

Угао улица Цара
Душана,
Новосадске и Краља
Петра I,
Зграда Општинске
управе Инђија

65

55

50

55

50

40

О.Ш. Јован Поповић,
улица Краља
Петра Првог бб
Градски базен, улица
Новосадски
пут бб

55

Раскрсница између
улица
Треидјуник и Дунавска

65

На територији општине Инђија још увек није урађено акустично зонирање Инђије
па се резултати не могу упоређивати у потпуности са граничним вредностима. На основу
свих резултата који се налазе на сајту може се констатовати да ниво граничне вредности
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комуналне буке код ОШ Јован Поповић и код градског базена је углавном виши него што
је прописано Уредбом.
Подаци за буку у животној средини прибављени су од Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине
Инђија.
6.4. Ниво радијације
Систематско испитивање радиоактивности у животној средини (у даљем тексту:
мониторинг радиоактивности) се, према Закону о заштити од јонизујућих зрачења и о
нуклеарној сигурности („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 93/12), врши ради утврђивања
присуства радионуклида у животној средини и процене нивоа излагања становништва
јонизујућим зрачењима и то у редовним условима, у случају сумње на акцидент и у току
акцидента. Правилником о утврђивању Програма систематског испитивања
радиоактивности у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 100/10) утврђена су
места, временски интервали, врсте и начин систематског испитивања радиоактивности у
животној средини.
Сакупљање и анализу узорака обављају правна лица, која обављају послове
заштите од зрачења, а овлашћена су од стране Агенције за заштиту од јонизујућих
зрачења и нуклеарну сигурност Србије. На основу резултата мониторинга
радиоактивности Агенција прати угроженост животне средине од јонизујућег зрачења и
излагање становништва јонизујућем зрачењу, налаже предузимање хитних мера у случају
повећања радиоактивности и врши процену доза које становништво прими од јонизујућег
зрачења из животне средине.
Мониторинг радиоактивности у животној средини односно континуирано мерење и
праћење садржаја радионуклида у животној средини је регулисано Правилником о
утврђивању програма систематског испитивања радиоактивности у животној средини
(„Службени гласник РС“, бр. 100/10) и Правилником о мониторингу радиоактивности
(„Службени гласник РС“, бр. 97/11). Утврђене су врсте узорака, места узорковања, број
узорака, врсте и начин систематског испитивања радиоактивности у животној средини,
који дају основне податке за процену радијационог оптерећења становништва, као и
основне податке о просечном нивоу радиоактивности. Континуирано праћење ових
података може да укаже на евентуалне промене и нежељена дешавања у животној
средини. Најзначајнији извор зрачења је радон, затим космичка зрачења, зрачења из
природе, медицинско излагање и остало. Потенцијални загађивачи животне средине
радиоактивним материјама су и нуклеарне електране и технолошки процеси у индустрији.
На основу свих резултата мерења радиоактивности животне средине на територији
Републике Србије у 2017. години, може се закључити да се активност како природних
радионуклида тако и дугоживећих радионуклида вештачког порекла (углавном од
Чернобиљских падавина), у различитим врстама узорака (ваздух, падавине), кретала у
ниским нивоима.
Према приказаним резултатима мерења радиоактивности мoжeмo зaкључити дa су
aктивнoсти дугoживeћих рaдиoнуклидa вeштaчкoг пoрeклa 137Cs и 90Sr у прeхрaмбeнoм
циклусу на територији Републике Србије у 2017. години у ниским нивoимa, кojи
услoвљaвajу дa eфeктивнa дoзa зрaчeњa зa стaнoвништвo oд тих рaдиoнуклидa унeтих
ингeстиjoм будe знaчajнo испoд прeпoручeнe гoдишњe грaницe.
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Резултати мерења активности радионуклида на територији Републике Србије у
2017. години су у складу са резултатима мерења из претходних године на истим
локацијама (Извештаји о нивоу излагања становништва јонизујућим зрачењима из
животне средине у Републици Србији, http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/monitoringradioaktivnosti.htm).
Граница излагања за становништво, за јонизујуће зрачење које потиче од извора у
контролисаној пракси, односи се на збир одговарајућих доза од спољашњег излагања у
одређеном временском периоду и очекиване ефективне дозе унутрашњег излагања, за
исти период и износи 1 mSv годишње.
На основу вредности ефективне дозе од произведених радионуклида коју је у 2017.
години просечан становник Републике Србије примио ингестијом и инхалацијом и која је
мања од 0,01 mSv, може се закључити да је радијациони ризик за становништво који
потиче од произведених радионуклида занемарљив.
На територији општине Инђија и у самом насељу не постоје значајни извори
зрачења изазвани људским факторима, сем природних извора зрачења. Космичка зрачења
се повећавају са повећањем надморске висине што у случају општине Инђија представља
минималну количину радиоактивности обзиром на њену надморску висину. Такође не
постоје рудни и минерални ресурси који би повећали ниво јонизујућег зрачења из
природе. На територији општине Инђија нису вршена мерења радијације као ни праћење
ниова исте тако да не постоје релевантни подаци и извештаји о ниову радијације.
Подаци коришћени за ниво радијације садржани су у Извештају о излагању
становништва јонизујућем зрачењу у 2017. години Агенције за заштиту од јонизујућег
зрачења и нуклеарну сигурност Србије.
6.5. Квалитет хране
Систем надзора над безбедношћу хране у Републици Србији регулисан је Законом
о безбедности хране (“Службени гласник“ РС, број 41/09). Према одредбама наведеног
закона Министарство здравља је преко Републичке санитарне инспекције надлежно за
надзор над безбедношћу 13 група намирница: почетне и прелазне формуле за одојчад,
храна за одојчад, храна за особе на дијети за мршављење, храна за посебне медицинске
намене, храна за особе интолерантне на глутен, замене за со за људску употребу, додаци
исхрани, соли за људску исхрану и производњу намирница, адитиви, ароме, ензимски
препарати за прехрамбене производе, помоћна средства у производњи прехрамбених
производа и три групе флаширане воде (природне минералне, природне изворске и стоне
воде). Кад су у питању остале групе намирница надлежност припада Министарству
пољопривреде и Министарству заштите животне средине преко републичких
пољопривредних и ветеринарских инспектора.
Републичка ветеринарска инспекција врши надзор над здравственим стањем и
добробити животиња - које улазе у ланац исхране људи, као и надзор над здравственом
исправношћу намирница анималног порекла - месо, млеко, јаја, мед, као и мешовитих
производа које у себи имају компоненте анималног порекла.
Надзор се врши на месту производње - кланице, прераде меса, млекаре, објекти у
домаћинству (регистровани), као и у промету - пијаце, кафане, ресторани, малопродајни
објекти.
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Анализе производа од меса, млека, јаја, меда - се врше редовно у овлаштеним и
акредитованим лабораторијама (у Акредитационо тело Србије и Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије) - из производње и промета,
као и при увозу пошиљки из иностранства.
У последњих пет година ситуација на терену је била прилично мирна - без
пријављених неких зараза и тровања.
6.6. Управљање отпадом
Прикупљање и одлагање комуналног отпада на територији општине Инђија врши
се свакодневно, односно плански из свих насељених места и то:
- једном у току недеље од грађана-домаћинства у граду и месним заједницама,
- седам пута недељно од грађана који живе у стамбеним блоковима,
- свакодневно од привредних и пословних субјеката, установа и др. (y складу са
оперативним планом предузећа или по позиву)
- свакодневно са јавних површина и путева,
- два пута годишње пролеће и јесен, одвожено је кабастог смеће.
Процењена годишња количина одвеженог комуналног отпада износи око 17526
тона, и то по следећим категоријама:
- становници општине обухваћени услугом- 47433;
- број домаћинстава обухваћен услугом-14147;
- број правних лица и предузетника- 29.
Један становник генерише 1,01 кг комуналног отпада на дан.
ЈКП „Комуналац“ Инђија врши примарну сепарацију комуналног отпада
прикупљајући ПЕТ амалажу и папир.
ПЕТ амбалажа и папир сакупља се на месту настанка, односно од самих грађана из
домаћинства путем кеса које грађани износе испред својих кућа, као и привреде
одвожењем посебних контејнера за ту намену и то по устаљеној динамици:
- физичка лица у Инђији, сваке друге недеље,
- физичка лица у осталим местима општине, један пут месечно,
- колективно становање у Инђији, 3 пута недељно,
- колективно становање у осталим местима општине, 2 пута недељно,
- привредни субјекти у зависности од потреба, и свакодневно.

Број 24, страна број  1753                        Службени лист општине Инђија                        Понедељак 14. октобар 2019.

Графикон 15. Прикупљене годишње количине сепарисаног отпада
Преглед количина прикупљене амбалаже за рециклажу на подручју
општине Инђија у периоду 2007-2017. год. (Извор: Год. извештај ЈКП
Комуналац Инђија)
250
200
150
100
50
0
Папир
ПЕТ амбалажа

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2017.
190,45 227,58 194,63 231,72 244,21 172,14 140,2 113,73 43,41 30,56
80,3 109,29 98,86 154,13 234,93 163,43 136,78 115,75 144,97 47,19

Метална галантерија

12,89 89,13 99,19 27,18

8,28

*Извор: Годишњи извештај ЈКП "Комуналац" Инђија

Прикупљање индустријског отпада не спада у редовну делатност ЈКП „Комуналац“
Инђија, већ се прикупљање ове врсте отпада врши само изузетно по основу посебно
закљученог Уговора са привредним субјектима.
Због тога ЈКП „Комуналац“ не поседује прецизне податке о овој врсти отпада.
На територији општине Инђија претежно се појављује неопасан индустријски
отпад у виду папира, пластике, пет амбалаже, текстила, метала и слично. Наведени отпад
се третира на следећи начин: на месту настајања неопасног отпада код произвођача отпада
(индустријска постројења, занатске радње и други привредни субјекти), привремено се
складишти и исти се предаје регистрованим оператерима уз пратећу законску
документацију. Произвођачи отпада су дужни да отпад предају регистрованим
оператерима за превоз, складиштење или третман отпада. Инспектор за заштиту животне
средине у саставу Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Инђија
врши надзор над токовима неопасног индустријског отпада на територији Општине
Инђија, за шта је овлашћен Законом о управљању отпадом.
Надлежност над токовима опасног индустријског отпада припада републичком и
покрајинском инспектору за заштиту животне средине. На територији општине Инђија ова
врста индустријског отпада појављује се у процесу производње код привредних друштава
„Монбат“ и „Метал цинкара“.
Медицински отпад настаје у Дому здравља “Др Милорад Мика Павловић“ Инђија
приликом пружања здравствених услуга. Отпад који потиче из Дома здравља делом је
медицински отпад (који се разврстава у више различитих категорија :отпад од оштрих
предмета,инфективни отпад, фармацеутски отпад, хемијски отпад), а делом комунални
отпад.
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Табела 30. Количине медицинског отпада по годинама
година
Инфективни отпад
2012.
5.036kg
2013.
5.357kg
2014,
5.347kg
2015.
5.343kg
2016.
5.801kg
2017.
4.805kg

*Извор: Подаци Дома здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија

Комунални отпад
1.040m3
1.048m3
1.067m3
1.075m3
1.097m3
1.099m3

Транспорт ван установe
Следеће организације овлашћене су за сакупљање и транспорт отпада из Дома здравља
“Др Милорад-Мика Павловић” Инђија:
Табела 31.
Врста отпада
Комунални отпад
Инфективни отпад
и оштри предмети

Организација

Дозвола за транспорт
бр.

Одредиште

“Комуналац”
Инђија

/

Комунална депонија
Инђија

19-00-00274

Зрењанин

“Ремондис”
Зрењанин

Зоохигијена:
ЈКП „Комуналац“ нема закључен уговор са кафилеријом. Сакупљени животињски
лешеви се одвозе у сточне гробнице, које ЈКП „Комуналац“ Инђија у складу са својим
могућностима одржава.
Подаци о управљању отпадом – ЈКП „Комуналац“ Инђија.
6.7. Квалитет отпадних вода
ЈКП „Водовод и канализација“ на основу Одлуке о јавној канализацији коју је
донела Скупштина општине Инђија обавља комуналну делатност сакупљања и уклањања
отпадних вода канализацијом, одржавање канализационе мреже, као и сакупљање
искоришћених вода од прикључка потрошача на уличну мрежу и одвођење
канализационом мрежом и пречишћавање и испуштање из мреже.
Насељено место Инђија преко регионалног колектора за три насеља (Инђија Стара Пазова- Нова Пазова) укупне дужине 19.818 m испушта отпадне воде у реку Дунав.
Предузеће тренутно одржава 6 црпних станица и 69 километара канализационе мреже.
Укупан број прикључених субјеката на канализациону мрежу износи 9.576 и то:
- објекти индивидуалног и колективног становања : 9.296,
- индустрија, самосталне занатске радње, самосталне угоститељске радње и др: 280.

Број 24, страна број  1755                        Службени лист општине Инђија                        Понедељак 14. октобар 2019.

Провера квалитета отпадних вода се врши квартално, при чему се узорковање врши
из главног колектора којим се отпадне воде транспортују до општине Старе Пазове где се
и врши њихво упуштање у реку Дунав.
У последња два Извештаја од стране „Институтa за заштиту на раду“ а.д. Нови Сад
који је вршио узорковање отпадних вода, утврђено је да испитивани параметри
задовољавају вредности прописане Одлуком о јавној канализацији („Службени лист
општина Срема“, бр. 6/2011), док су параметри HPK, BPK5, укупни азот и укупни фосфор
повишени у односу на вредности прописане Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање.
Сва насеља општина Инђије, осим Сланкаменачких Винограда, поседују изграђену
водоводну мрежу.
Основни проблем у водоснабдевању представља слаба издашност бунара
избушених на целокупном простору општине Инђије.
Што се тиче водоводне мреже, основна мрежа је старости од 37 до 42 године што
представља основни проблем у повећаном броју хаварија, створеном талогу и отежаном
систему одржавања.
Због старости, цеви су изгубиле на механичким својствима материјала, постале су
крте и долази до њиховог лакшег механичког лома. Потпуно чишћење талога мреже може
се извести са механичким поступком што би захтевало велика финансијска улагања.
Осим старости мреже, недовољан број и неисправност постојећих чворишта
узрокује нерационалне хаваријске интервенције које подразумевају затварање већих
дужина цевовода од неопходних, а тиме и остављање већег броја потрошача без воде него
што је потребно. Проблем недовољног броја чворишта јавља се и у случају редовног
испирања водоводне мреже.
Што се отпадних вода тиче, за решавање ове проблематике је у протеклих
неколико година доста тога урађено. Повезивањем Инђије на регионални канализациони
систем трајно је решено питање одвођења и пречишћавања отпадних вода из општинског
центра. Међутим, остаје проблем решавања њиховог пречишћавања јер се њихово
упуштање у реку Дунав, на подручју општине Старе Пазове, врши без претходног
пречишћавања.
У осталим насељима општине, евакуација отпадних вода се и даље врши преко
индивидуалних септичких јама и упојних бунара, чиме се директно угрожава прва издан.
Подаци коришћени за квалитет отпадних вода - ЈКП „Водовод и канализација“.
6.8. Присуство и бројност инсеката и глодара
6.8.1. Сузбијање комараца на територији општине Инђија
На основу уговора о вршењу услуге хемијско третирање комараца авио
апликацијом и са земље, по свим насељима на територији општине Инђија, закљученом
између оштине Инђија и привредног друштва „Циклонизација“ А.Д. Нови Сад, уговорен
је један третман из ваздуха и два третмана са земље. Третман из ваздуха се врши на
површини од 2500 ха и обухвата заштитне зоне уз Дунав. Препарат који се користи је
Moslink 0.8 ULV са препорученом дозом произвођача 0,5 лит/ха.Третман са земље се
врши на укупној површини од 4000 ха и обухвата сва насеља на територији општине
Инђија и то:
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Табела 32.
Место
Инђија
Maрадик
Љуково
Jaрковци
Чортановци
Бешка
Нови Карловци
Нови Сланкамен
Kрчедин
Сланкаменачки Виногради
Стари Сланкамен
Викенд зоне – приобаље

Третирана површина
1.170 хa
165 хa
145 хa
45 хa
130 хa
390 хa
445 хa
505 хa
315 хa
97 хa
75 хa
518 хa

Третман се врши препаратом Aqua K-Othrine EW20, УЛВ генератором у УЛВ
режиму дистрибуције препарата са препорученом дозом 0,5 лит/ха радног раствора.
Пре и после сваког третмана се врши мониторинг и на основу бројности комараца
спроводи третман. Tретмани и са земље и из ваздуха се врше у вечерњим сатима кад је
активност комараца највећа уз повољне метеоролшке услове без јаког ветра и падавина.
Подаци за сузбијање комараца на територији општине Инђија – Циклонизација АД
Нови Сад.
6.8.2. Дератизација на територији општине Инђија
На основу закљученог уговора дератизације на територији општине Инђија врши
Друштво за еколошку и санитарну заштиту „SANI ECO VITA“ Д.О.О. из Београда, које
доноси Програм системске дератизације на подручју општине Инђија, а који се спроводи
оперативним плановима. Системске дератизације спроводе се у зависности од временских
услова у току последње недеље септембра или прве недеље октобра, што представља
јесењи третман системске дератизације, што је оптимални термин у циљу добијања
максималних резултата у сузбијању бројности штетних глодара, јер се завршавају окоти и
након редукције бројности условљеном системском дератизацијом у зимском периоду се
очекује минимум бројности штетних глодара. Системске дератизације се спроводе и пре
првих окота, односно крајем марта и почетком априла. Програм системске дератизације
изводи се у домаћинствима у насељеном месту Инђија, индивидуалним-сеоским
домаћинствима са пољопривредним објектима за чување житарица, амбарима, силосима,
шталама, оборима и сл. и у свим месним заједницама на територији општине Инђија, на
централној депонији, дивљим депонијама, градском и сеоским гробљима, каналу кроз
Инђију и складишни центар ПЕТ амбалаже и папира у Марадику. За услуге дератизације
користе се мамци на бази активне супстанце садржане у биоцидном производу
бродифакум и бромадиолон и то растресити, меки и у парафинском облику мамка, а
услуге изводе обучене теренске екипе под руководством стручних лица уз поштовање
свих мера заштите.
Подаци за дератизацију за територији општине Инђија – „Сани еко вита“ ДОО
Београд.
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7. УРБАНИ ДИЗАЈН ОПШТИНЕ
Функционална диференцијација насељске мреже Општине Инђија заснована је на
постојећој категоризацији: Општински центар је насеље Инђија; центар заједнице насеља
I степена (који има висок степен опремљености): Бешка којој гравитирају Марадик,
Чортановци, Крчедин (Сланкаменачки Виногради) и Нови Карловци, коме гравитирају
Нови Сланкамен (Стари Сланкамен); центар заједнице насеља II степена: Марадик,
Чортановци, Крчедин, коме гравитирају Сланкаменачки Виногради и Нови Сланкамен,
коме гравитира Стари Сланкамен; примарно сеоско насеље Љуково гравитира
општинском центру Инђија; примарно сеоско насеље Јарковци гравитира општинском
центру Инђија; примарно сеоско насеље Сланкаменачки Виногради гравитира сеоском
насељу II степена Крчедин, који гравитира сеоском насељу I степена Бешка, а сви заједно
општинском центру Инђија; Општински центар Инђија припада ФУП-у Београд, MEГA
значаја (макрорегионалном центру Новог Сада).
7.1. Густина насељености
У зонама породичног становања утврђена је следећа густина насељености:
- за зону средњих густина 50-150 ст/ha,
- за зону малих густина 10-50 cт/ha.
На територији општине Инђија на 1 ha грађевинског земљишта у грађевинском
подручју насељеног места живи сса 120 становника.
7.2. Положај објеката
За већину насеља на територији општине Инђија донета је одговарајућа планска
документација којом су утврђена правила грађења и уређења водећи рачуна о густини
насељености, оријентацији објеката на парцели, инсолацији објеката, растојању између
објеката, проценту зелених површина, заштити животне средине, као и осталим
прописима који утичу на квалитет урбаног простора.
Узимајући у обзир претходно наведено, за објекте који су грађени у складу са
планском документацијом се може рећи да су задовољили наведене аспекте.
Важно је напоменути да су и на територији општине Инђија евидентирани бројни
бесправно изграђени објекти, и то најчешће објекти породичног стамбеног типа (са
пратећим објектима), као и викенд објекти. Ови објекти су најчешће грађени ван планске
урбане матрице чија је градња резултирала урбанизацијом простора без адекватног
саобраћајног решења и примерених планских садржаја на датом простору.
7.3. Саобраћај
Тренутни број паркинг места у зони центра насеља не задовољава у потпуности
потребне капацитете. Израдом Планова утврђена је обавеза обезбеђења потребног броја
паркинг места, те се за поједине садржаје упућује на изградњу подземних гаража, а то се
нарочито односи на вишепородичне објекте у централним деловима.
Највећи број улица има обезбеђене пешачке стазе, док се задњих година јавила
тенденција у планирању бициклистичких стаза, које су до данас делимично реализоване.
Такође, јавне површине и приступ објектима јавне намене су делимично прилагођени
кретању особа са инвалидитетом, мајкама са децом и старијима.
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7.4. Зеленило
Укупна површина под јавним зеленилом (паркови, скверови, улично зеленило
(травњаци), блоковско зеленило и делимично уређене површине) у општини Инђија
износи 34 ha.
Стабла која су најчешће заступљена у дрворедима дуж улица у Инђији су јавор,
брест и црвенолисна шљива (у центру). Од стабала са алергеним својствима јавља се
топола која се у мањем броју може наћи на појединим локацијама у граду.
Од алергених биљака, амброзија се најчешће јавља уз напуштене куће и имања, док
је на уређеним зеленим површинама у општини Инђија и у центрима других насеља и
испред дворишта уз коловоз скоро да је уопште нема, или се могу наћи појединачни
примерци који не представљају значајан проблем. Најповољнија врста станишта за развој
амброзије несумњиво представљају стрништа.
Приказ главних проблема/потреба:
1. Пошумљавање у граничним зонама индустријских постројења и саобраћајница и у оквиру
изворишта вода.
2. Недовољан проценат пошумљености општине, и према наводима грађана, неадекватна и
прекомерна експлоатација.
3. Шуме и шумско земљиште су у фази деградације.
4. Недовољно зелених површина у постојећим парковима и недовољна и/или потпуна
неопремљеност мобилијарима.
5. Непостојање систематизације података која омогућује управљање целокупним системом
зелених површина општине Инђија.
6. Недостајућа механизација за захтеве и потребе при одржавању површина јавних намена
(недостајућа средства за набавку потребне механизације и опреме).
7. Дрво у граду, нарочито оно дуж саобраћајница, паркинга или на трговима, уграђено у
плочнике, налази се у врло неповољним условима станишта и околине. За дугу и здраву
егзистенцију дрвета потребно је стручно обављена садња и даља нега (окопавање,
прихрањивање, заливање, орезивање, третирање од случајних епидемија инсеката или
болести).
8. У улицама Новосадска и Краља Петра I потребно извршити како санацију тако и допуну
садницама.
9. У циљу даљег озелењавања општине потребно је направити нове дрвореде у улицама у
којима је то могуће.
10. Oд наведених 15 паркова, три парка задовољавају норматив у погледу површине, остали
по начину озелењавања више припадају категорији зелене површине отвореног сквера.
11. Парк „Вашариште“ се налази код гробља 2, односно код кружног тока у Инђији. Пут
према Новом Саду га дели на два дела. Парку са леве стране недостају шетне стазе, плато
за одмор и рекреације. Постоје дечији мобилијари у једном делу парка. У десној страни
парка (до гробља) постоје стазе и клупе, али би било потребно додатно уредити са
парковским мобилијаром.
12. Парк код О.Ш. Јована Поповића је у склопу зеленила школе и спортског терена. У парку
постоји 370 стабала. Најчешће врсте су платани и јавор. Парку су потребни мобилијари,
додатне стазе и плато за одмор.
7.5. Спортски терени
Само насеље Инђија поседује највећи број спортских терена. На улазу у Инђију из
правца Новог Сада налази се спортско-рекреативна зона, где су смештени градски базен,
отворени терен за фудбал са стазом коју користе рекративци за трчање. У истој зони се
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налази и модерна спортска хала која се још увек не користи. У самој Инђији, као ни на
територији општине не постоји трим стаза.
Преосталим насељима у општини недостају адекватно уређени и опремљени
спортски терени. У наредном периоду се планира изградња спортске хале у насељеном
месту Бешка, која ће задовољити део потреба за спортском инфраструктуром.
Подаци коришћени за урбани дизајн – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине.
8. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАЈЕДНИЦЕ
Општина Инђија је основна територијална јединица у којој се остварује локална
самоуправа у складу са Уставом и законима. Јединица локалне самоуправе има својство
правног лица, а највиши правни акт јединице локалне самоуправе, па тако и Општине
Инђија јесте Статут. Територију јединице локалне самоуправе чини подручје једног или
више насељених места, односно катастарских општина које улазе у њен састав.
Територија за коју се оснива јединица локалне самоуправе представља природну и
географску целину, економски повезан простор, који поседује развијену и изграђену
комуникацију међу насељеним местима, са седиштем као гравитационим центром.
Општина Инђија има 11 насељених места.
Организација заједнице је спроведена према Закону о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007-41, 83/2014 (др. закон), 101/2016 (др. закон),
47/2018-3) којим се утврђује право грађана на локалну самоуправу, а које се остварује
непосредно и посредно, преко слободно изабраних представника. Органи општине су:
Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и Општинска управа.
8.1. Локална самоуправа
Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције
локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине чине
одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са
законом и статутом општине. Скупштину општине Инђија чини 37 одборника.
Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и
постављењем секретара Скупштине.
Извршни органи општине су Председник општине и Општинско веће. Председника
општине бира Скупштина општине из реда одборника, на време од четири године, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Председник општине има
заменика. Председник Скупштине предлаже кандидата за заменика Председника општине
из реда одборника, кога такође бира Скупштина општине, на време од четири године,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Председнику општине и
заменику Председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у
Скупштини општине. Председник општине и заменик Председника општине су на
сталном раду у Општини.
Општинско веће чине Председник општине, који је по функцији председник
Општинског већа, затим заменик Председника општине и чланови Општинског већа које
бира Скупштина на период од 4 године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника.
Општинско веће чини највише 11 чланова које Скупштина бира на предлог
Председника општине. Чланови Општинског већа могу засновати радни однос у Општини
по Закону о локалној самоуправи, што у Општини Инђија није случај. Чланови
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Општинског већа не могу истовремено бити и одборници. Одборнику који буде изабран за
члана Општинског већа престаје одборнички мандат.
Према Статуту општине Инђија, чланови Општинског већа задужују се за једну или
више области из надлежности општине и то за :
финансије и буџет,
привреду и телекомуникације,
пољопривреду и рурални развој,
урбанизам и комунално-стамбену делатност,
здравство,
образовање и културу,
социјалну заштиту,
спорт и омладину.
О задужењу члана Општинског већа, одлучује Општинско веће на првој седници
након извршеног избора.
Општинска управа припрема нацрте прописе и других акате које доноси
Скупштина општине, Председник општине и Општинско већe; извршава одлуке и друге
акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа; решава у управном
поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других
организација у управним стварима из надлежности општине;обавља послове управног
надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине; извршава
Законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; доставља извештај о свом
раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, Општинском
већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње и то до краја јануара
текуће године за претходну годину; обавља стручне и друге послове које утврди
Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће. Општинска управа се
образује као јединствен орган и њом рководи начелник Општинске управе. У оквиру
Општинске управе образују се основне организационе јединице за вршење међусобно
повезаних управних, стручних и других послова из одређене области,као одељењаи
кабинет председника. У оквиру Општинске управе општине Инђија образоване су следеће
организационе јединице, односно, одељења:
 Одељење за финансије;
 Одељење за привреду и инвестиције;
 Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода;
 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине;
 Одељење за друштвене делатности;
 Одељење за општу управу;
 Одељење за инспекцијске послове;
 Одељење за правне и скупштинске послове;
 Кабинет председника.
Областима битним за јавно здравље бави се Одељење за друштвене делатности,
у оквиру ког је систематизовано радно место Саветник за заштиту права пацијената.
Као скупштинско тело је основан Савет за здравље, чије су надлежности у складу
са овлашћењима и обавезама прописаним Законом о правима пацијената и Законом о
јавном здрављу.
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8.2. Систем здравствене заштите
Општина Инђија на својој територији има једну установу примарне здравстене
заштите - Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија, као и Специјалну болницу
,,Др Боривоје Гњатић”, у Старом Сланкамену.
Медицина рада Дома здравља Инђија настала је спајањем „Железничке“
амбуланте, предузетне амбуланте „Крзнара“ и Дома народног здравља. Пуштањем у
саобраћај железничке пруге Суботица-Нови Сад-Инђија-Земун и пруге Инђија- Сремска
Митровица, 1883. године, Инђија постаје покретач развоја овога краја. Железничка
здравствена станица је основана 1922. године за потребе пружања здравствене заштите, за
више од 1000 железничких радника у Инђији, Бешки, Чортановцима, Старој Пазови и
Војки као и члановима њихових породица. Предузетна амбуланта „Крзнара“, основана је
1957. године са наменом пружања здравствене заштите радницима три највеће фабрике:
„Крзнара“, фабрици трикотаже „Трикопред“ и фабрици намештаја „Срем“. Годину дана
раније, 1956. године у Инђији се оснива Дом народног здравља ради пружања здравствене
заштите грађанима Инђије и околних насељених места. До тада је у Инђији постојала
здравствена станица, која је била у саставу здравствене службе Стара Пазова. Дому
народног здравља припојила се 1969. године и здравствена станица у Бешки са
амбулантама у Марадику, Крчедину и Чортановцима.
Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија је установа примарног нивоа
здравствене заштите, те као такав пружа здравствене услуге из обима обавезне
здравствене заштите организоване по службама, и то:
1. Служба за здравствену заштиту деце,
2. Служба за здравствену заштиту школске деце,
3. Служба за здравствену заштиту жена,
4. Служба за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем,
5. Служба за здравствену заштиту радника,
6. Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом,
7. Служба за поливалентну патронажу,
8. Служба за стоматолошку здравствену заштиту,
9. Служба за радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику,
10. Служба за фармацеутску здравствену делатност – Апотека,
11. Служба за физикалну медицину и рехабилитацију,
12. Служба за специјалистичко – консултативну делатност,
13. Служба за правне и економске – финансијске послове и
14. Служба за техничке и друге сличне послове.
У саставу Дома здравља су и амбуланте у свим насељеним местима.
Решењем А-3-07/2011 Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ је акредитован
као здравствена установа за коју је утврђено да испуњава Стандарде за акредитацију
здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите. Дом здравља је стекао
сертификат о акредитацији за области:
-Здравствена заштита одраслих становника,
-Здравствена заштита жена,
-Здравствена заштита деце и школске деце,
-Специијалистичко консултативну делатност,
-Поливалентна патронажа,
-Радиолошка дијагностика,
-Лабораторијска дијагностика,
-Фармацеутска здравствена делатност,
-Животна средина,
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-Људски ресурси,
-Управљање информацијама,
-Руковођење,
-Управљање.
У поступку оцењивања квалитета рада Дома здравља „Др Милорад Мика Павовић“
Инђија, према критеријумима који су утврђени стандардима за акредитацију здравствених
установа примарног нивоа здравствене заштите, применом скале за оцењивање
критеријума која показује ниво усаглашености који је здравствена установа постигла по
сваком критеријуму стандарда, Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија је
остварио следеће оцене:
-ниједан критеријум који се односи на безбедност пацијената у процесу лечења
није оцењен оценом мањом од 4,
-остварио је 98,19% оцена 4 и 5,
-има 0,18% оцена 1 и 2.
На основу наведених оцена Дому здравља је уручен сертификат А-3-08/2011 којим
се потврђује да је Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ прва и једина установа у
Републици Србији која је до сада показала овакав квалитет услуга и стекла акредитацију
на период од седам година.
Специјална болница за неуролошка оболења и посттрауматска стања ,,Др Боривоје
Гњатић” се такође налази на територији општине Инђија, у Старом Слакамену.
Специјална болница је високо специјализована установа за продужено лечење и
медицинску рехабилитацију са капацитетом од 350 постеља.
Као високоспецијализована здравствена установа за продужено болничко лечење и
медицинску рехабилитацију, Специјална болница „Др Боривоје Гњатић“ запошљава 258
лица, од чега медицинско особље чини: 17 лекара специјалиста, 114 медицинских сестара
и техничара, 40 физиотерапеута, 4 доктора специјалисте –консултанта. Епитет бање је
добила захваљујући минералној води, која се убраја у слано-јодне воде, хлориднонатријумског типа, температуре 18,4º С, која се догрева до жељене вредности и користи у
терапеутске сврхе.
У записима из 1702. године спомиње се извор слане воде по коме је место и добило
име, а 1906. године тадашње акционарско друштво је подигло купатило и два хотела. Сада
је ту модеран центар за рехабилитацију са новим објектима. Минерална вода бање убраја
се у слано-јодне воде хлоридно-натријумског типа и није радиоактивна.
8.3. Образовање
Први писани трагови о постојању школа на територији општине Инђија датирају с
почетка 18. века, а сведоче о постојању првих облика народних школа на српском и
немачком језику. Многе од ових школа биле су верског карактера и оснивале су их цркве
ради својих потреба. Прве школе основане су у самој Инђији (данашње ОШ „Душан
Јерковић“ и Петар Кочић“), као и у Новом Слакамену и Новим Карловцима.
С развојем Општине, њеном индустријализацијом и демографском експанзијом,
настајале су потребе за све већим бројем основних школа у граду, али и у осталим
насељеним местима општине, те су се у складу с тим и оснивале.
ОШ „Петар Кочић“ у Инђији, једна је од најстаријих образовно-васпитних установа
у општини основана 1782. године. Укупна површина објекта је 3660 m², са 20 учионица и
око 830 ученика у 37 одељења.
ОШ „Душан Јерковић“ у Инђији налази се у самом центру града (пешачка зона) и
према изворима из школског летописа садашња стара зграда школе саграђена је око 1867.
године и била је намењена школовању немачке деце на немачком језику и са
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наставницима немачке националности све до 1944. године. Своје име које и данас носи
школа је добила 1959. године на предлог наставника и родитеља, по учитељу, народном
хероју II светског рата-легендарном команданту битке на Кадињачи. Укупна површина
школе је 5020 m², са 30 учионица и око 850 ученика у 37 одељења.
ОШ „Јован Поповић“ у Инђији је најмлађа школа у граду основана 1962. године,
због ширења града и пораста броја школске деце, коју нису могле да приме постојеће
школе. Налази се у јужном делу Инђије поред старог пута Београд-Нови Сад, окружена
парком и спортским теренима. Укупна површина објекта је 3300 m², са 15 учионица и око
380 ученика у 16 одељења.
ОШ „Браћа Груловић“ Бешка је наставак дугогодишње традиције школства у
Бешки, чији први помени датирају још са краја XVII века. Након Другог светског рата
школа одмах наставља са радом, под називом Основна школа Бешка у периоду од 19451950. године. У исто време у Бешки је постојала и Непотпуна гимназија. Променом
школског система 1950. године, Основна школа и Непотпуна гимназија прерастају у
Осмолетку, коју су похађали поред ученика из места и ученици из Крчедина, Чортановаца
и Марадика, све до средине 60-их година XX века. Укупна површина школе је 2.266 m², са
15 учионица и око 450 ученика у 18 одељења.
ОШ „Др Ђорђе Натошевић“ у Новом Сланкамену има значајну улогу у образовнопросветном и културном уздизању становништва Сланкамена. Школа је првобитно носила
име ОШ „Владимир Назор“, а од 1992. године ОШ „Др Ђорђе Натошевић“ (по великану
на пољу просвете и школства који је рођен у Старом Сланкамену). Укупна површина
објекта је 2140 m², са 14 учионица и око 210 ученика у 12 одељења.
ОШ „Ружа Ђурђевић Црна“ у Чортановцима основана је 1832. године и све до
пред крај II светског рата била четвороразредна школа са пет одељење. Неколико година
после рата почиње да ради као шесторазредна, а од 1963. године прераста у осмогодишњу
школу. Укупна површина школе је 2020 m², са 10 учионица и око 150 ученика у 8
одељења.
ОШ „Слободан Бајић Паја“ у Новим Карловцима налази у центру села и подигнута
је 1911. године. За време Другог светског рата зграда је запаљена, али је после рата
реконструисана, задржавши свој првобитни изглед. У слопу школског дворишта налази се
школски парк површине 7000м² и игралиште за мале спортове на коме су постављени
рефлектори.Укупна површина објекта је 2032 m²са 9 учионица и око 220 ученика у 12
одељења.
ОШ „Бранко Радичевић“ у Марадику такође има дугу традицију школства. По
попису из 1905. године, у књизи Карловачке митрополије, у Марадику се налазе чак
четири школе ׃српска, (тзв. Фрушкогорска школа), римокатоличка комунална, мађарска
вероисповедна и евангелистичко-реформаторска исповедна школа. Данас се настава на
мађарском језику похађа у оквиру изборних предмета под називом Неговање матерњег
мађарског језика. Укупна површина школе је 1790 m², са 10 учионица и око 180 ученика у
9 одељења.
ОШ „22. јули“ у Крчедину налази се у центру у непосредној близини цркве, поште
и осталих важних објеката у селу. Историја школе сеже у давну 1886. годину када је
настава организована при цркви. На рушевинама старе школске зграде, никла је нова,
1960. године, а проширена 1973. године. Школа има и једно издвојено комбиновано
одељење у Сланкаменачким Виноградима где се настава одвија на словачком језику.
Укупна површина објекта је 2437 m², са 15 учионица и око170 ученика у 8 одељења.
Као што видимо, данас мрежу основних школа чини 9 редовних основних школа (3
у граду и 6 у насељеним местима), као и 4 објекта издвојених одељења нижих разреда (IIV).
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Табела 33. Преглед школа са бројем ученика и одељења у школској 2012/13. и 2017/18.
години
Назив школе
Број
Број
Број
Број одељења
ученика одељења ученика школска 2017/181
школск школска школска
а
2012/13
2017/18
2012/13
1. ОШ „Душан Јерковић“
917
34
934
37
Инђија
2. ОШ „Петар Кочић“
825
33
812
37
Инђија
3. ОШ „Јован Поповић“
382
16
379
16
Инђија
4. ОШ „Др Ђорђе
200
9
218
13
Натошевић“ Нови
Сланкамен
5. ОШ „Бранко
201
9
187
11
Радичевић“ Марадик
6. ОШ „Слободан Бајић
238
12
213
12
Паја“ Нови Карловци
7. ОШ „Браћа Груловић“
424
17
427
18
Бешка
8. ОШ „22. јули“ Крчедин
202
9
168
9
9. ОШ „Ружа Ђурђевић
144
8
149
8
Црна“ Чортановци

*Извор: подаци прикупљени од школа од стране Одељења за друштвене делатности Општинске управе општине
Инђија

Основне школе, од броја 1 до броја 9, обављају редовну делатност основног
образовања и васпитања за све разреде од I до VIII разреда. Специфичност ове мреже
основних школа је да постоје издвојена одељења ван седишта матичних школа. Издвојена
одељења имају матичне школе: ОШ „Душан Јерковић“ Инђија – у Јарковцима, ОШ „Петар
Кочић“ Инђија – у Љукову, ОШ „Др Ђорђе Натошевић“ Нови Сланкамен – у Старом
Сланкамену и ОШ „22. јули“ Крчедин – у Сланкаменачким Виноградима.
Мрежу средњих школа чине 3 средње школе, све у насељеном месту Инђија:
Гимназија, ТШ „Михајло Пупин“ и СШ „Др Ђорђе Натошевић“.
Гимназију у Инђији основала је Скупштина општине Инђија својом Одлуком дана
30. маја 1966. године.
Настава у овој школи је почела 5. септембра 1966. године.
Зграда Гимназије подигнута је средствима самодоприноса становника општине
Инђија.
Гимназија у пуном саставу са по 16 одељења (8 одељења природно-математичког и
8 одељења друштвено-језичког смера) радила је све до школске 1975/76. године. Од
школске 1975/76. године у згради Гимназије ради „школа за заједничко васпитање и
образовање“.
Од 1990/91 године Гимназија поново уписује I разред Гимназије са 4 одељења и
120 ученика (по 2 одељења природно-математичког и друштвено-језичког смера).
Техничка школа „Михајло Пупин“ почела је са радом 1961/62. године, и то као
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Средња техничка школа „Михајло Пупин“ са два одељења, која су похађала наставу у
просторијама Радничког универзитета.
1962. године саграђена је садашња школска зграда, а 1966. године оспособљене су
и прве радионице за практичну наставу. Наиме, школске 1966/67. године школа
проширује делатност на школовање квалификованих радника металске и електротехничке
струке, те мења назив у Технички школски центар „Михајло Пупин“.
Реформом почев од 1975/76. школске године Школа прераста у образовни центар
усмереног образовања. У позивно-усмереној фази свог историјата Школа школске
1977/78. године уписује прву генерацију електротехничара.
Почетком деведесетих година, након фазе позивно-усмереног образовања, Школа
се враћа својој примарној вокацији - школовању ученика трећег и четвртог степена
стручне спреме машинске и електротехничке струке.
Данашња основна оријентација школе у образовном смислу тиче се интенције да се
кроз тимску организацију теоријских и практичних предмета струке, ученици оспособе,
како за квалификовано обављање занимања по завршетку школе, тако и за наставак
школовања у вишим нивоима.
Средња школа „Др Ђорђе Натошевић“ основана је 1997. године као стручна школа.
Основана је са циљем да обезбеди кадар за тадашње потребе привреде Инђије. Школа је
од свог оснивања образовала следеће профиле: женски фризер, мушки фризер, трговац,
кувар, конобар, конфекционар-кројач, галантериста, конфекционар коже и крзна.
Четворогодишњи смерови школе су: комерцијалиста, економски техничар, туристички
техничар и техничар дизајна одеће. Школа се налази у самом центру града, у згради коју
користи заједно са Гимназијом. Данас је ово модерна школа која броји близу 600 ученика
у 21 одељењу и 52 наставника.
Све три средње школе у Инђији похађа око 1.500 ученика.
Године 1978. основана је Предшколска установа, која је добила име по народном
хероју Бошку Бухи, не као самостална установа, него као ООУР заједно са школама, у
саставу Радне организације „Подунавски партизански одред“.
Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 30. септембра 1993. године,
донела је Одлуку о оснивању Предшколске установе „Бошко Буха“ у Инђији.
Данас Предшколска установа „Бошко Буха“ има 7 објеката, два у седишту
Установе (Сунце и Невен), један у Бешки (Маслачак), у Новим Карловцима (Сунцокрет), у
Крчедину (Цврчак), у Новом Сланкамену (Пчелица) и у Марадику (Бамби) и користи
простор у 8 основних школа општина Инђија.
Рад са децом се обавља у 52 васпитне групе, од тога су 13 група полудневног
боравка које реализују припремни предшколски програм и 39 група целодневног боравка.
Од 39 група целодневног боравка, 8 група су деца узраста од 1 до 3 године, 26 група су
деца узраста од 3 до 5,5 година и 5 група које реализују Припремни предшколски програм.
Поред институција формалног образовања у општини Инђија ради и једна
установа за неформално образовање, учење и обуку заната, под називом Пословно
образовни центар. Ова установа првобитно је радила под називом Раднички универзитет.
Раднички универзитет у Инђији основан је 15. маја 1959. године, и своју делатност
је отпочео у јануара месецу 1960. године са циљем стицања квалификација и циклусом
политичких предавања масовног карактера, као и једним курсом страног језика. Временом
су курсеви постајали бројнији, а поред њих одржавани су различити семинари који су
били веома посећени. Настава за ученике се одржавала у три учионице Радничког
универзитета и још три просторије привредних организација, Крзнаре, Намештаја и
Војводина Кооп-а.
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Поред примарне образовне делатности којом се бавио, Раднички универзитет имао
је и велики културолошки значај за Инђију током шездесетих година прошлог века. Дужи
низ година је при овој установи радила Музичка школа, а једна од најтрајнијих и
најисплативијих делатности Радничког универзитета, била је приказивање филмских
представа, односно биоскопске пројекције.
У склопу Радничког универзитета 1972. године група ентузијаста је успела да уз
врло скромна средства, отвори своју прву радио станицу која се чула у неколико улица у
граду. Програм је званично почео са емитовањем годину дана касније после помоћи коју
је упутила општина Инђија. Временом ова медијска кућа добија на свом значају, па
проширује дијапазон својих слушалаца на читав сремски округ. После петнаест година
Радио Инђија се званично осамостаљује и излази из састава Радничког универзитета.
Након скоро пет деценија пословања Раднички универзитет је 2007. године
наставио са радом под новим именом Пословно образовни центар д.о.о. Инђија, и у
другим просторијама.
Пословно образовни центар се 2017. године локацијски, у намери и идејно, враћа
на почетно место свог делања. Далеко је у прошлости остала 1959. година али и данас, као
и онда, кључ развоја друштва може и мора бити у образовању и култури.
Делатност Пословно образовног центра се огледа у следећем:
- више и високо школско образовање,
- стручно средње образовање,
- истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- консалтинг и менаџмент послови,
- реклама и пропаганда.
8.4. Социјална заштита
Центар за социјални рад „Дунав“ Инђија је установа социјалне заштите која врши
јавна овлашћења у области социјалне и породично правне заштите.
Центар је основан Одлуком Скупштине општине Инђија дана 10. јуна 1982. године.
Делатност Центра је социјална заштита, социјални рад и породично правна заштита
применом Закона о социјалној заштити, Породичног закона, Закона о малолетним
учиниоцима кривичних дела, Закона о финансијској подршци породици са децом и
Одлуке о правима у социјалној заштити општине Инђија.
Центар представља базичну, стручну, институционалну нит социјалне заштите на
општинском нивоу. У Центру се непосредно или посредно задовољава већина социјалне
заштите пружањем услуга и активности којима се предупређују, умањују или отклањају
зависност појединаца и породица од социјалних служби.
Организацију Центра чине: директор, организационе јединице Центра, стручна и
саветодавна тела.
Организационе јединице су:
1. Служба за заштиту деце и младих,
2. Служба за заштиту одраслих и старих,
3. Служба за управно правне послове,
Пријемна канцеларија
Канцеларија за материјална давања,
4.
Служба за финансијско-административне и техничке послове.
У Центру се образују стална и повремена стручна и саветодавна тела.
Стална тела центра су: колегијум службе, стална комисија органа старатељства.
Повремена тела су стручни тимови.
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Колегијум службе је стручно тело у чијем раду учествују: руководилац службе,
супервизор, водитељи случаја.
Колегијум службе разматра питања и доноси закључке од значаја за рад службе и
унапређење стручних процедура у раду са корисницима.
Стална комисија органа старатељства формира се у складу са законом ради
извршења послова пописа и процене вредности имовине лица под старатељством.
Стручни тим је стручно тело у чијем раду учествују: супервизор, водитељ случаја,
стручњаци посебних специјалности из или изван организационе јединице центра, односно
из других установа и организација.
Стручни тим се образује одлуком руководиоца службе, односно супервизора, на
предлог водитеља случаја, када овај процени да је потребна помоћ или додатна стручна
подршка стручњака других специјалности ради извршења процене стања и потреба
појединог корисника, планирања активности, пружања услуга и предузимања мера правне
заштите појединог корисника.
Стручни тим се обавезно формира одлуком руководиоца службе:
1. када је потребно извршење послова који су законом или подзаконским прописима
одређени да се обављају тимски (као на пример процена опште подобности будућих
усвојитеља, хранитеља и старатеља);
2. када је потребно донети одлуку о заснивању усвојења;
3. када се разматра старатељски извештај привременог старатеља и старатеља;
4. када се одлучује о давању претходне сагласности старатељу за обављање послова који
прелазе оквире редовних послова у заступању штићеника или редовног управљања
његовом имовином;
5. када је потребно одлучити о давању претходне сагласности за располагање имовином
штићеника, односно располагање имовином детета под родитељским старањем.
У раду стручног тима поред супервизора, водитеља случаја и стручњака посебних
специјалности из или изван Центра обавезно учествују и правник и руководилац службе у
оквиру које се доносе наведене одлуке.
Стручни тим доноси посебан закључак који се уноси у записник који потписују сви
присутни чланови стручног тима, а који се без одлагања прослеђује правној служби ради
израде одговарајућег управног акта.
Пројекти центра за социјални рад „Дунав“ су:
- Препознајмо, реагујмо и спречимо насиље (Намењен је жртвама породичног
насиља, институцијама система (ЦСР, полицији, судству, јавном тужилаштву, дому
здравља), и ширем грађанству);
- Желим, хоћу, могу да будем оно што јесам… човек (Програм обележавања
Међународног дана инвалида);
- Стручност у служби хуманости (Ученици Техничке школе „Михајло Пупин“ из
Инђије у сарадњи са Центром за социјални рад реализовали су овај пројекат који је
намењен старим особама и корисницима материјалног обезбеђења породице –
бесплатна поправка електричних апарата);
- Центар за стабилну породицу (Пројекат Центар за стабилну породицу је намењен
свим заинтересованим и мотивисаним породицама и њеним појединим члановима
који желе да разреше присутне породичне, брачне и родитељске проблеме односно
да предупреде своје брачне, породичне и родитељске односе);
- Додати живот годинама (Општи циљ овог пројекта био је ванинституционална
заштита старих лица и смањивање броја старих лица у установама социјалне
заштите, као и оснивање клуба старих на територије општине Инђија);
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- Нека мој свет буде и твој свет (Циљна група пројекта су биле особе са
инвалидитетом у сеоским срединама, особе са инвалидитетом у хранитељским
породицама, хранитељи особа са инвалидитетом, деца на породичном смештају и
локална заједница);
- На то све ја кажем не! (ЦСР је на основу вишегодишњег искуства уочио потребу да
се на нивоу локалне заједнице синхронизују активности стручних радника који се
баве заштитом деце и омладине која су све више изложена негативним утицајима
психоактивних супстанци).
8.5. Деца: рани развој као императив
Рано детињство је најважнија фаза у развоју целокупног човековог живота. Рана
искуства у детињству утичу на здравље, развој и образовање до краја живота. Постоје
једноставни и делотворни начини који омогућавају оптималан развој детета. Инвестирање
у децу је важан део економије. Тако се повећава вероватноћа да ће деца бити укљученија у
образовни систем и постати одрасле особе с бољим здрављем, вишим приходима и већем
социјалном укљученошћу.
Раздобље раног развоја детета нуди посебну прилику да се предузму правовремене
интервенције и тиме избегну или ублаже проблеми у каснијем развоју. С обзиром да у
овом периоду важну улогу игра родитељ/старатељ, друштвена заједница је дужна
осигурати подршку у тој осетљивој фази. Баланс између посла и породичних обавеза
тешко је постићи и ту је неопходан флексибилан став свих субјеката, актера у овој фази
развоја. Због тога улагање у програме за децу и породицу има далекосежне позитивне
ефекте на целокупно друштво. Добар почетак омогућава да деца развију своје
потенцијале, а добити које друштво има од улагања у рани развој деце су:
већи обухват образовањем,
већа социјална укљученост и
нижи издаци за здравство и социјалну заштиту.
Према последњем попису становништва 2011. године на територији општине
Инђија има 2.178 деце од 0-4 године, што чини 4,59%, деце од 5 до 14 године има 4.284,
што чини 9,03% укупног становништва на територији општине Инђија.
Задатак и циљ установе Предшколске установе „Бошко Буха“, као једине установе
на територији општине чија је делатност предшколско образовање и васпитање, је да
обезбеде здраво окружење за развој детета, да кроз игру деца уче о себи, својој околини,
људима и свету око њих. У ПУ „Бошко Буха“ теже да разноликим васпитно-образовним
програмима подстакну интелектуални, социо-емоционални и физички развој детета, да
негују аутентичне потребе и индивидуалне склоности сваког детета, да развију његове
способности комуникације и креативности, како би се дете успешно укључило у
друштвену заједницу. У организацији психолошко-педагошког рада ангажовани су:
педагог, психолог, дефектолог логопед, библиотекар медиатекар, дијететичар –
нутрициониста, сарадник за здравствену заштиту и безбедност, сарадник за спортске
активности, васпитачи, медицинске сестре, као и техничко особље Установе.
Иако се сваке године издваја све више буџетских средстава за финансирање
предшколског васпитања и образовања, ипак су дугачке листе чекања за предшколце за
које није било довољно уписних места у ПУ “Бошко Буха“. Листе су се смањиле
проширењем капацитета и доградњом просторија, а у плану је и изградња новог објекта,
чиме ће се решити листе чекања.
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Табела 34. Буџетска средства општине Инђија намењена финансирању Предшколске
установе „Бошко Буха“
Година
Буџетска средства
Сопствена средства
2014.
136.780.000
70.655.000
2015.
136.000.000
67.000.000
2016.
142.290.000
73.622.000
2017.
353.170.000
26.000.000
2018.
328.983.000
26.000.000
*Извор: Буџет општине Инђија за наведене године.

8.6 Млади као рањива група
Млади су у Општини Инђија препознати као рањива група и стога је у марту 2010.
године основана Канцеларија за младе и сада броји преко 100 волонтера и волонтерки.
Канцеларија за младе је намењена свим младима без обзира на пол, расу,
националну припадност, верско убеђење, језик, друштвено порекло, имовинско стање,
чланство у политичким, синдикалним или другим организацијама, психички или физички
инвалидитет, физички изглед, сексуалну оријентацију и друга стварна односно
претпостављена лична својства.
Канцеларија за младе информише младе о питањима значајним за младе:
образовање, запошљавање, могућностима за активно и квалитетно провођење слободног
времена, бављење спортом, неговање здравих и безбедних стилова живота, омладинским
разменама, одрживом развоју и другим областима у складу са Националном стратегијом
за младе, спроводи омладинске и волонтерске активности, организује обуке, семинаре и
различите манифестације, обезбеђује простор, материјалну и техничку помоћ за
реализацију активности и пројеката омладинских организација и иницијатива младих,
комуницира са младима и подстиче њихово учешће у доношењу одлука, успоставља
сарадњу са свим релевантним партнерима и ради на њиховом умрежавању у циљу
задовољења потреба младих, учествује у изради и спровођењу Локалних акционих
планова за младе.
Канцеларија за младе пружа младима: већу видљивост младих, повећање
активизма, стицање искуства и знања путем неформалног образовања, већу и бољу
информисаност, побољшава квалитет живота кроз волонтирања и учествовања у
различитим програмима, повећава мобилност кроз учешће у међународним програмима и
разменама, својим специфичним програмима и пројектима, креираним у односу на
локалне потребе, у различитим општинама се спроводе различити програми и то је оно
што омогућава свакој канцеларији да својим активностима буде јединствена и
прилагођена својој заједници.
На територији општине Инђија према попису из 2011. године живи 8.896 младих
(15-29 година), односно, 4.630 момка и 4.266 девојака.
У оквиру Дома здравља у Инђији функционише Саветовалиште за младе.
8.7. Старији као рањива група
Општина Инђија је са бројном популацијом старијих грађана, односно оних који
имају 65 и више година. Њихов број је укупно према последњем попису становништва из
2011. године 7.967 лица, односно 3.295 мушкараца и 4.672 жена. Проценат старијих људи
преко 65 година у укупној популацији општине Инђија износи 12,46%, што чини висок
удео у укупном становништву.
Оваква демографска структура становништва намеће појачану бригу и активности
усмерене ка старијима као рањивој групи.
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У оквиру Центра за социјални рад „Дунав“ реализује се неколико програма за стара
лица. Социјална помоћ се пружа остарелим лицима без породичног старања, без средстава
за живот, остарелим теже хроничним оболелима и инвалидним лицима, остарелим лицима
са породичним проблемима, душевно оболелим остарелим лицима, ментално недовољно
развијеним остарелим лицима о којима брину стручни сарадници.
У оквиру своје делатности рада Центар за социјални рад „Дунав“ реализовао је
пројекат „Додати живот годинама“ који је подржан од стране Скупштине општине Инђија,
а реализовао се од 03.11. 2004. до 28.02.2005. године у трајању од 4 месеца.
Општи циљ овог пројекта био је ванинституционална заштита старих лица и
смањивање броја старих лица у установама социјалне заштите, као и оснивање клуба
старих на територије општине Инђија.
Циљна група овог пројекта су била стара лица од 60 до 75 година оба пола.
Опредељење за наведену циљну групу базирало се на чињеници да је период породице
која стари везан за престанак радног односа, смрт брачног друга, опадање емоционалних
веза са особама из социјалног окружења, што све може довести до неадекватног
реаговања проузрокованом наведеним стресогеним ситуацијама.
Специфични циљеви овог пројекта су били: подстицање мотивације старих како
активно да проживе старост, подстицање дефинисања постојећих осећања и рад са тим
осећањима (страх, досада, равнодушност, туга, осећај самоће, несигурности, сувишности,
некорисности, одбачености и непотребности), подстицање самопоштовања и развијање
позитивне слике о себи, подстицање адаптације на старост, губитке и адаптација на
старачки живот, подстицање међугенерацијске солидарности, подстицање на решавање
породичних конфликата на конструктиван начин.
Пројекат је реализован у форми едукативних радионица које су се одржавале
једном недељно у трајању од 2 сата са унапред предвиђеним темама. Радионицу су
реализовала 2 члана тима: психолог и дипломирани социјални радник. Из наведеног
пројекта, изнедрило се Удружење "4 плус 1", које окупља геронтодомаћице и које и дан
данас пружа услугу социјалне заштите - помоћ у кући. Удружење постоји од 2004. године
када су услуге пружали само у граду. Крајем 2012. године услуге геронтодомаћица шире
се на Крчедин, Љуково и Бешку да би од 2015. године била покривена сва насељена места
инђијске општине. Удружење се финансира из општинског буџета путем Конкурса за
социо-хуманитарне организације, а исто брине о 220 корисника са територије целе
општине. У питању су услуге самачким једночланим и двочланим домаћинствима.
Буџетом општине Инђија предвиђене су субвенције за превоз у градском и
приградском саобраћају за старије суграђане. У току 2017. године подељено је 9.500
пензионерских картица, које су најстарији становници општине Инђија користили за
бесплатан превоз на територији општине Инђија.
Од 2018. године према подацима ПиО фонда, пензионери на територији целе
Србије имају право на идентификационе картице које ће их представљати у свакодневном
животу. Израда ових картица пензионере не кошта ни динара, јер их ПиО фонд прави о
свом трошку. Сваки корисник ову картицу добија при исплати пензије од поштара, док
они који новац подижу у банци картице добијају у филијалама ПиО фонда.
Овим картицама пензионери остварују своја права, као што су попусти приликом
куповина у мега маркетима, апотекама и другим установама које имају бенефите за
пензионере. На територији општине Инђија пензионери ће и даље имати све бенефите које
су имали и раније, као што су бесплатан градски и међуградски превоз, повлашћене цене
улаза на градски базен и приликом учлањивања у градску библиотеку. У Културном
центру у Инђији, пензионери овим картицама остварују попуст од 20% на све програме
осим на филмске пројекције.
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Октобар је месец када се обележава Међународни дан старијих у оквиру којег се
одржавају разне манифестације посвећене старијим суграђанима у предшколски
установама, образовним и другим институцијама.
За старије суграђане се у здравственим установама, месним заједница, организују
бесплатни прегледи „Базари здравља“, контроле здравља и консултације са лекарима у
циљу првенције и очувања и унапређења здравља.
9. БЕЗБЕДНОСТ У ЗАЈЕДНИЦИ
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, број 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18 др. закон) прописује обавезу јединице локалне самоуправе оснивања тела за
координацију, а ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из
делокруга јединице локалне самоуправе.
Као координационо тело, са трајним задатком подстицања, организовања и
усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из надлежности општине
Инђија, Општинско веће општине Инђија основало је 20. јуна 2012. године Савет за
безбедност саобраћаја на путевима. Савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја
на путевима и на основу тога даје иницијативе за предузимање одговарајућих мера и
активности у циљу унапређења саобраћаја на путевима. Такође, Савет разматра предлоге
и даје мишљења на акте који се односе на безбедност саобраћаја на путевима, а посебно на
стратешке и планске документе општине: Стратегију безбедности саобраћаја на путевима,
Извршни план безбедности саобраћаја, Програм трошења средстава намењених
унапређењу безбедности саобраћаја и сл. У саставу наведеног тела, осим представника
локалне самоуправе, налазе се и представници Полицијске станице Инђија.
Важан показатељ безбедности у заједници јесте заступљеност најугроженијих
категорија учесника у укупном броју погинулих и повређених лица у саобраћају, у
периоду од 2013 – 2015. године, а што је приказано у наредној табели:

% млади ПОВ

% 65+ ПОГ

% 65+ ПОВ

8,4

% млади ПОГ

0,0

% деца ПОВ

9,4

% деца ПОГ

% бицикл ПОГ

11,1

% мот и моп
ПОВ

% пешаци ПОВ

319

% мот и моп
ПОГ

% пешаци ПОГ

86

% бицикл ПОВ

Број ЛТП

Број ПОГ
9

Број ТТП

Инђија

Општина

Табела 34.

11,1

8,9

0,0

6,9

11,1

33,1

33,3

8,9

*Извор: Зборник радова Међународне конференције Безбедност саобраћаја у локалној заједници, Копаоник, 18-21. април
2018. године
Легенда:
ПОГ – погинули
ПОВ - повређени
ТТП – тешке телесне повреде
ЛТП – лакше телесне повреде
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Саобраћајне незгоде на територији ПС Инђија 2014 - 2016. години
Подаци ПС Инђија о саобраћајним незгодама на територији општине Инђија у
периоду од 2014. до 2016. дати су у наредној табели:
Табела 34.
Година

Број
саобраћајних
незгода

Укупан
број
настрадали
х

Погинула
лица

Теже
повређени

Лакше
повређени

2015.

129

81

3

26

92

2016.

129

85

2

25

106

130

89

7

21

107

2017.

Из приложене табеле уочава се уједначен број саобраћајних незгода у посматране
три године, уз констатацију да је, нажалост, са фаталним исходом у 2017. години, број
таквих несрећа највећи – 7, док је број несрећа са тежим повредама смањен. Уочава се
нешто већи број лакше повређених лица у односу на 2015. годину. Дакле, није
успостављен опадајући тренд саобраћајних незгода, нарочито оних са фаталним
последицама.
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, број 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС,
24/2018, 41/2018 и 41/2018 - др. закон) у члану 18. прописује да средства од наплаћених
новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима, у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30%
припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен.
Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији
је прекршај учињен, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне
инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен.
Средства из претходног става издвајају се по Закону, па тако и по Програму Савета
за безбедност у саобраћају општине Инђија, за следеће намене: рад Тела за координацију,
унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивне активности
из области безбедности саобраћаја, научно-истраживачки рад у области безбедности
саобраћаја, техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја.
У наредној табели, приказани су приходи општине Инђија од новчаних казни за
саобраћајне прекршаје од 2009. до 2016. године у хиљадама динара, како следи:
Табела 35.
Општина 2009
Инђија
371

2010
5.831

2011
5.690

2012
7.069

2013
7.424

2014
7.639

2015
6.787

2016
10.480

Укупно
51.291

*Извор: Зборник радова Међународне конференције Безбедност саобраћаја у локалној заједници, Копаоник, 18-21. април
2018. године.
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Како у безбедности саобраћаја не постоји јединствена мера за оцену безбедности
саобраћаја, долази до проблема када различити појединачни показатељи указују на
различити ранг поређених величина. Међутим, из начина издвајања средстава од новчаних
казни за саобраћајне прекршаје, које расподељује Савет за безбедност у саобраћају
општине Инђија, може се извући закључак да је највећи акценат дат на опремање ПС
Инђија и квалитет пружања њихових услуга.
Према броју извршених кривичних дела Инђија је међу општинама са нижом
стопом криминалитета. Број правоснажно осуђених пунолетних и малолетних лица у
општини Инђија износи:
ПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНА ПУНОЛЕТНА И МАЛОЛЕТНА ЛИЦА
ПРЕМА КРИВИЧНОМ ДЕЛУ
Пунолетна лица
242 кривичних дела укупно
Кривична дела против живота и тела
18
Кривична дела против имовине
65
Кривична дела против здравља људи
12
Кривична дела против безбедности саобраћаја
12
Кривична дела против правног саобраћаја
4
Малолетна лица
6 кривичних дела укупно
Кривична дела против живота и тела
0
Кривична дела против имовине
5
УКУПНО КРИВИЧНИХ ДЕЛА
248
Извор:“Општине и региони РС,2016“, РЗЗС, Београд, 2017, стр.301.

Табела 36. Укупан број жртава насиља на територији општине Инђија
Година
Укупно жртава
2015
145
2016
170
2017
140
*Извор: Евиденције Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија

У 2017. години евидентирано је укупно 140 жртава насиља, што је опадајући тренд
у односу на претходне две године, уз напомену да је најлошија статистика, са 170
пријављених жртава насиља у 2016. години, 170 жртава.
Подаци о броју пријава вршњачког насиља представљени су како следи:
Табела 37. Број пријава вршњачког насиља на територији општине Инђија
Година
Број пријава
2015.
3
2016.
4
2017.
4
*Извор: Евиденције Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија
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10. РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ
Школски спорт
Школски спорт је глобални, културолошки, медицински и медијски феномен, који
спаја све младе људе света. Многобројна истраживања и опште прихваћена искуства
поставили су школски спорт на једно од централних места друштвеног живота.
Установљена је директна веза између школског спорта и превенције у области физичког и
менталног здравља наше деце и омладине, за које је школски спорт најпопуларнија и
најмасовнија активност у коју је, кроз разне програме у току године, на територији
општине Инђија, укључено преко 3000 малишана. Ово су све разлози, због којих је
стратешки интерес наше локалне заједнице, обезбеђење услова за масовно укључивање
младих у спортске школске активности.

Атлетско такмичење
Према подацима Института за реуматологију, 25% становништва млађих од 45
година је радно неспособно због реуматских болести и болести кардио-респираторних
органа. Ово је озбиљан социолошки и економски проблем наше друштвене заједнице, а
као основна превенција истиче се физичка активност и правилна исхрана. Забрињавајуће
је што се све чешће са овим тегобама јављају деца и млади.
Примена физичке активности у пракси, под надзором едукованих стручњака, веома
је једноставна, здравствено безбедна и не захтева велике материјалне издатке. Могуће је
остварити далеко веће помаке у глобалном унапређењу здравља младих, него што се то
може очекивати од примене било ког до сада откривеног лека или превентивног средства.
Немерљив је допринос школског спорта у стварању радних навика, у борби против
отуђења младих, болести зависности и других негативних појава, посебно у друштвима,
која се као наша налазе на прекретници и транзицији.
Спортске установе и објекти на територији општине Инђија
У центру Инђије, у дворишту средњих школа изграђена је спортска хала намењена
пре свега тзв. малим спортовима: одбојци, кошарци, рукомету, малом фудбалу а погодна
је и за спровођење спортских активности у оквиру борилачких спортова (карате, теквондо,
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џудо, бокс итд), гимнастике и делимично атлетике. Располаже тереном-борилиштем (44m
х 24m), односно 1056m² површине и гледалиштем капацитета 600 гледалаца. У хали се
поред настава физичког васпитања ученика средњих школе одржавају и тренинзи и
утакмице спортских клубова, као и рекреативне активности грађана и културно-уметничке
приредбе. Поред спортске хале постављен је монтажни терен.
Градски стадион (стадион ФК "Инђија") је међу објектима са најдужом спортском
традицијом у Срему и Војводини. Налази се у ужем градском језгру, уз железничку
станицу и магистралну пругу Београд-Суботица-Будимпешта. Саграђен је на месту где се
раније налазио локомотивски депо. Деценијама је средиште најважнијих фудбалских, али
и осталих спортских збивања у граду. Ограђено је игралиште (непосредно по оснивању
ФК "Железничар", претече садашње ФК "Инђије"), изграђена је дрвена трибина са кровом,
капацитета око 600 места, док су свлачионице у кругу игралишта изграђене 1962.године.
Дрвене трибине су због дотрајалости замењене монтажним 1970. године, а затим још
једном новим монтажним трибинама, које су опремљене седиштима са наслоном 2006.
године, а непосредно пред Универзијаду (2009) уређена је комплетна реконструкција
стадиона и већине пратећих објеката (свлачионице, економат, ресторан, командне
просторије, новинарска и вип ложа).ФК "Инђија" је 2006. године представила пројекат
изградње новог стадиона који ће бити саграђен на простору инђијских "Леја", а имаће
капацитет 9000 седећих места. Имајући у виду перспективе развоја града и потребе
спортиста очекује се да ће овај стадион, када буде завршен, задовољавати све захтеве и
амбиције клуба чија је намера да у скорије време прерасте у стабилног суперлигаша. Осим
главног терена, Клуб поседује и два травната помоћна терена, од којих се један налази у
непосредној близини главног стадиона. Ови терени се редовно одржавају и у одличном су
стању. На њему најчешће тренира сениорски састав, омладински тим, као и кадетска
екипа ФК Инђија. Други травнати терен налази се на потезу СРЦ Леје, на којем своје
тренинге одржава школа фудбала и пионирски тим.
Тренинг камп „ФК Инђија“ се налази поред пута Инђија - Рума, око три километра
удаљен од центра Инђије и простире се на 20 хектара. Постојећа зграда пружа услуге
исхране и смештаја првотимцима (2 апартмана и 20 соба). Центар има своју модерно
опремљену кухињу, ресторанску салу, салу за састанке, амбуланту и све потребне пратеће
садржаје, а ускоро ће у склопу кампа бити изграђена четири терена, исто толико
свлачионица и остали садржаји за тренинге и припрему играча. Један од терена биће
поплочан вештачком травом што ће омогућити квалитетан рад и у зимским условима.
Планирано је да се, по угледу на реномиране европске клубове, у тренинг кампу одвијају
тренинзи и припреме свих клупских селекција, а млађе категорије имаће услове за
одигравање првенствених утакмица чиме ће и проблем недостатка квалитетних терена за
развој властите школе фубала бити решен на одговарајући начин.
Спортско-рекреативна зона налази се на улазу у Инђију из правца Новог Сада
(непосредна близина пута Београд-Нови Сад) где су градски базен и терени за различите
спортове као и спортска дворана (у изградњи). Планом развоја града на овом месту
планирана је изградња модерног спортско-рекреативног комплекса.
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Градски базен је саграђен 1968. године, а први пут реновиран је 1986. године када
је и добио садашњи изглед (олимпијски базен и мали базен), док је реконстурукцијом
2018. године обогаћен додатним садржајима (тобоган, базен за хидромасажу, лежаљке,...)
и припада Установи спортски центар од 1997. године. На базену се поред комерцијалног
купања грађана, одвијају и следеће активности: рекреативно пливање, обука непливача,
школско такмичење у пливању и део тренажног процеса спортских клубава.
Спортска дворана (преко пута градског базена) почела је да се гради за потребе
Универзијаде 2009. године и када буде завршена планирано је да се у њој одржавају сви
дворански спортови, спортске манифестације, као и концерте и други културно-забавне
догађаје.
11. КУЛТУРА
Култура је пре свега свест о стварности, околини и сопственој улози у њој. Она
доприноси срећи, благостању и менталном здрављу, квалитетном провођењу слободног
времена, зближавању и повезивању људи, спречава усамљеност и социјалну искљученост
због тога је неопходно да култура буде доступна за све, а не само за одређен круг људи.
Бројна истраживања културних потреба указују на чињеницу да је подизање
образовног и културног нивоа услов друштвеноекономског развоја и вишег нивоа јавног
здравља. У култури и уметности битну улогу игра имагинација, машта. Машта је важна,
често и важнија од знања, јер знање је ограничено. Ако се ограничимо само на знање,
били бисмо осуђени на стагнацију, док је машта неограничена. Она даје идеје, иде даље и
често предсказује будућност.
Усвајање одређеног културног обрасца подразумева и одређен животни стил сваког
појединца који је здрав, безбедан, солидаран, партиципативан, диференциран и који не
доводи у питање ниво задовољавања потреба будућих генерација. Достизање жељеног
нивоа друштвеног благостања зависи у првом реду од усвајања одрживих животних
стилова у друштву, вредносних оријентација, повећања социјалног капитала, од
друштвеног и културног идентитета.
Отварањем модерног Културног центра, 15. маја 2003. године, као основе даљег
културног развоја града, решен је вишегодишњи проблем Општине Инђија. Културни
центар Инђија у периоду 2003/2007. своје делатности обавља у склопу Народне
бибилотеке „Др Ђорђе Натошевић”, да би 2007. године, одлуком Скупштине општине
Инђија, Културни центар добио статус самосталне установе.
Културни центар поседује позоришно-бископску салу са 203 места,
конференцијску салу/галеријски простор са 40 места модерног и пријатног ентеријера, КЦ
кафе клуб са летњом баштом, савремену аудио/видео/сценску опрему.
Од 2007. године у саставу Културног центра налази се и Кућа Војновића, са
легатима Ђорђа Војновића и Николе Петковића и галеријским простором.
Поред Културног центра веома важне установе за развој културе на територији
Општине Инђија су домови културе у насељеним местима. Важан сегмент културног
живота чине и културно – уметничка друштва, којих на територији општине Инђија има
12, књижевни клубови и друга удружења којима је један од основних циљева развој и
унапређење културног живота Општине Инђија.
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Књижница и читаоница у Инђији, претеча данашње Народне библиотеке „Др
Ђорђе Натошевић“ у Инђији, основана је непосредно после Другог светског рата,
решењем месног Народноослободилачког одбора, а са радом је почела 1. септембра 1945.
године, као саставни део Дома културе. Данас библиотека у свом саставу, поред
централног објекта у општинском центру, има и четири огранка – у Бешки, Марадику,
Крчедину и Новим Карловцима.
Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији постала је, почетком октобра
2005. године, пуноправни члан Библиотечко-информационог система. Библиотека је
организатор „Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића“, научностручног скупа посвећеног теоријским и практичним аспектима српске библиографије.
Издавачка делатност Библиотеке настала је заједно са Сусретима, далеке 1983. године, и
данас су нераскидиво везани. Објављивање зборника радова „Прилози српској
библиографији 18. века“ обележава почетак издавачке делатности Библиотеке. Након
1990. године Библиотека је проширила своју издавачку делатност и почела да објављује
дела из завичајног фундуса, објавивши досад преко 40 наслова.
Поред монографских и серијских публикација, Библиотека корисницима пружа
могућност коришћења интернета, организује промоције књига, предавања, креативне
радионице и друге облике рада са корисницима и чини веома важан сегмент културног
живота општине Инђија.
12. МЕДИЈИ
Медији су битан партнер у активностима јавног здравља, јер се путем медија
промовишу активности и мере које доприносе здрављу. Медији доприносе да све акције и
сазнања у области јавног здравља допру до што ширег круга људи, да их информишу о
организацији здравствених активности на бржи и лакши начин, посебно у области
здравствене неге, превенције, бриге о старима, промоцији породица са више деце, као и
перманентног здравственог образовања.
Сарадња са медијима је драгоцена и требало би је непрестано одржавати и
развијати.
На територији општине Инђија постоји неколико локалних радио и телевизијских
станица, интернет портала. Поред локалних радио и тв станица, редовно извештавање са
територије општине Инђија врше и две регионалне тв станице: ТВ Фрушка гора и Сремска
телевизија. Од локалних медија на територији општине Инђија постоје: РТВ Инђија,
Мега-радио, ТК туристички канал. Када су у питању штампани медији, на територији
општине Инђија не постоји локални издавач, али се извештаји са територије општине
објављују у Сремским новинама (Сремска Митровица) и М-новинама (Стара Пазова), као
и у другим штампаним издањима регионалног нивоа, у зависности од значаја догађаја који
се објављују.
Историја новинарства на територији општине Инђија датира од 1973. године када
је Одлуком Општинске конференције Социјалистичког савеза радног народа Војводине и
решењем Скупштине општине Инђија, званично почела са радом „Радио Инђија“ као
радна јединица у саставу установе „Раднички Универзитет“ у Инђији. 1997. године Радио
Инђија се организује као Јавно предузеће, и на тај начин финансира из средстава општине
Инђија, као индиректни буџетски корисник, све до доношења Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично
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тумачење), када се ово Јавно предузеће приватизује и од тада финансира у складу са
наведеним Законом. На тридесету годишњицу оснивања радија, званично 2003. године,
почиње са емитовањем ТВ програма у оквиру тада јединственог Јавног предузећа за
информације „Радио телевизија Инђија“.
Средства која Општина одваја за финансирање и/или суфинансирање медијских
садржаја од значаја за општину Инђија за 2015, 2016. и 2017. може се видети у следећем
прегледу:
Табела 38.
Средства опредељена у буџету општине Инђија за суфинансирање
пројеката средствима из буџета у циљу остваривања јавног
интереса у области јавног информисања
6.380.000 динара
30.000.000 динара
26.000.000 динара

Година
2015
2016
2017

*Извор: Општинска управа општине Инђија, Одлуке о буџету општине Инђија за 2015, 2016. и 2017. годину.

13. ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Верске заједнице и организације могу у сарадњи са здравственим и другим
установама допринети промоцији здравља.
Општинско веће општине Инђија је 02. августа 2017. године донело Правилник о
критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета општине Инђија црквама и
верским заједницама са територије општине Инђија, којим се уређује поступак
суфинансирања пројеката наведеним верским субјектима. Висина средстава за ову намену
утврђује се сваке године Одлуком о буџету општине. Средства се додељују на основу
јавног конкурса. Критеријуми за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава
и верских заједница из буџета општине су:
- карактер и значај пројекта,
- оправданост пројекта,
- циљ који се постиже
- обим унапређења верске слободе и остваривања општег добра и заједничког интереса,
- капацитети потребни за реализацију пројекта,
- реалан финансијски план пројекта у односу на планиране активности,
- обезбеђена финансијска средства из сопствених или других извора.
Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама расписује Председник
општине Инђија најмање једном годишње, а конкурсни поступак спроводи Комисија за
избор пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија коју решењем
образује и именује Председник општине.
Планирани износ од 10.000.000 динара за
пројекте верским заједницама је Решењем о додели средстава црквама и верским
заједницама у 2017. години додељен подносиоцима пријава на Јавни конкурс на начин
приказан у табели број 39.
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Табела 39.
Назив цркве/верске заједниценосиоца пројекта и седиште
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Српска православна црквена општина
Инђија,
Храм Светог цара Константина и
царице Јелене
Српска православна црквена општина
Инђија,
Храм Ваведења Пресвете Богородице
Српска православна црквена општина
Инђија,
Храм Светог Великомученика Георгија
Српска православна црква,
Манастир Светог Апостола и
јевађелисте Марка
Српска православна црквена општина
Бешка,
Храм Ваведења Пресвете Богородице
Српска православна црквена општина
Крчедин, Храм преноса моштију Светог
оца Николаја
Српска православна црквена општина
Нови Сланкамен,
Храм Преображења Господњег

8.

Српска православна црквена општина
Чортановци, Храм преноса моштију
Светог оца Николаја

9.

Српска православна црквена општина
Нови Карловци,
Храм Сретења Господњег

*Извор: Општинска управа општине Инђија, 2017.

Износ средстава за суфинансирање
из буџета општине Инђија за 2017.
годину

6.200.000,00 дин
1.500.000,00 дин
500.000,00 дин
500.000,00 дин
300.000,00 дин
300.000,00 дин

250.000,00 дин

250.000,00 дин

200.000,00 дин

Ако се за изабране пројекте по јавном конкурсу не искористе сва планирана
средства из буџета општине Инђија, јавни конкурс се може расписати и више пута у току
године. Носилац пројекта коме су додељена средства дужан је да Комисији достави
наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта након завршетка реализације
пројекта до краја текуће године, односно најкасније до 15. јануара наредне године.

Број 24, страна број  1780                        Службени лист општине Инђија                        Понедељак 14. октобар 2019.

14. ФИНАНСИРАЊЕ
За обављање послова Општине утврђених Уставом и законима, за обављање
законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, Општини припадају
приходи и примања утврђена законом.
Послови Општине се финансирају из изворних и уступљених прихода, трансфера,
примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.
Општини припадају изворни приходи остварени на територији исте, у складу са Законом
који уређује финансирање локалне самоуправе.
Скупштина општине доноси Одлуку о буџету за сваку фискалну годину, којом се
обухватају сви приходи и друга примања, задуживања и друге финансијске трансакције,
расхови и други издаци, у складу са законом. По истеку године за коју је буџет донет
саставља се завршни рачун о извршењу буџета Општине.
Финансирање у области здравствене заштите из општинског буџета представљено је у
наредној табели.
Табела 40. Финансирање здравствене заштите из буџета општине Инђија
ГОДИНА УКУПНО ОСТВАРЕЊЕ
УКУПНО ОСТВАРЕЊЕ
БУЏЕТА
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

%

2011

1.779.300.000,00

11.600.000,00

0,65

2012

1.781.256.000,00

10.800.000,00

0,61

2013

2.060.000.000,00

5.000.000,00

0,24

2014

2.397.850.000,00

24.335.000,00

1,01

2015

2.949.260.000,00

69.080.000,00

2,34

2016

2.582.314.263,00

50.000.000,00

1,94

2017

3.880.871.329,59

155.900.000,00

4,02

*Извор: Општинска управа општине Инђија

На основу података представљених у табели број 40. видљиво је да су издвајања за
здравство на нивоу Општине имала тенденцију раста, са 0,65% буџетских средстава у
2011. години, до у 2017. години 4,02% укупних буџетских средстава. Поред евидентног
раста који је неопходно поздравити, тенденција у будућем периоду мора бити да у оквиру
Програма 12. Здравствена заштита, поред Мртвозорства и Функционисања установа
примарне здравствене заштите, као неизоставна Програмска активност своје место
заузима и Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље.
15. СТАВОВИ И ЈАВНОЗДРАВСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ СТАНОВНИШТВА И
ЗАЈЕДНИЦЕ -УПИТНИК
У оквиру израде Плана јавног здравља Општине Инђија израђени су Упитници
који су послати путам мејла, али и у штампаној форми на 130 адреса.
Испитаници су одговарали на 6 питања и то:
Каква је заједница наша општине?
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Како живе становници наше општине, ко су најсрећнији, а ко најнесрећнији
житељи наше општине?
Шта умањује квалитет живота у нашој општини?
Шта доприноси квалитету живота у нашој општини?
Какву општину желите да видите за 10 година?
Шта треба предузети да би се то остварило?
Од 130 послатих упитника испитаницима, њих 78 је послало одговоре, од чега је 70
упитника било валидно за обраду што износи 53,84% од укупног броја прослеђених
упитника.
Графикон број 16. Број упитника у односу на достављене одговоре

52
78

Одговорили на упитник
Није одговорило

Графикон број 17. Број упитника у односу на валидност за обраду

8

70

Валидно за обраду
Није валидно за обраду
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У слању упитника трудили смо се да буду обухваћени готово сви представници
локалне заједнице (здравство, економија, право, култура, образовање, комуналне
делатности, екологија, привреда, локална управа, организације цивилног друштва и
становници из руралних подручја).
Од 70 испитаника у анкети је учествовало 30 мушкараца и 40 жена.
Графикон број 18. Дистрибуција испитаника према полу
Проценат валидних упитника за обраду према полу

57,14%
42,86%

Мушкарци

Жене

Када је у питању образовање њих двоје имају завршену основну школу, 18 –
средњу стручну спрему, 10 – вишу школу, 40 – високу школу, од чега њих 20 са вишим
нивоом академског достигнућа.
Кад је у питању старосна структура у анкетирању је учествовало 25 особа узраста
од 20 до 40 година, 40 особа старости од 40 до 60 година и 5 особа старости од 60 до 80
година.
Графикон број 19. Дистрибуција испитаника према старости (%)

7,14%
35,71%

20 до 40 год
40 до 60
60 до 80

57,14%
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Када су у питању године радног стажа, њих 17 се изјаснило да има од 0 до 5 година
радног стажа, 10 - од 5 до 10 година радног стажа, 10 - од 10 до 15 година радног стажа, 10
- од 15 до 20 година радног стажа, 7 - од 20 до 25 година радног стажа, 5 - од 25 до 30
година радног стажа, 7 - од 30 до 35 година радног стажа, 3 - од 35 до 40 година радног
стажа, 3 – од 40 до 45 година радног стажа.
У анализи добијених одговора користили смо препоручену РАП методу. Наиме,
Светска здравствена организација је развила методу брзе процене здравствених потреба у
једници (Rapid Appraisal to Assess Community Health Need - RAP). То је метода којом
сазнајемо ШТА су проблеми, а НЕ КОЛИКО је људи њима захваћено. Назив "брза"
односи се на време прикупљања, али и на време анализе података. Искуства показују да је
време потребно за РАП анализу у просеку два месеца. Три главна извора података који се
користе јесу: постојећа писана документација, есеји панелиста (одговори на шест
постављених питања), посматрање и запажање. Употребом РАП анализе, добија се
општинска слика зградља, постиже консензус власти, професионалаца и грађана око
приоритета, постављају се дугорочни (стратешки) и краткорочни (акциони, оперативни)
планови/програми активности и постиже заједништво свих на унапређењу квалитета
живота становника локалне заједнице.
16. SWOT анализа
SWOT анализа (интерна и екстерна самопроцена локалне заједнице) је
методолошки алат који се користи у циљу одређивања конкурентске позиције локалне
заједнице и представља основни инпут за дефинисање стратешких циљева, пре свега у
делу анализе који се односи на слабости.
Наиме, евидентиране слабости служе као основа за квалитетно планирање развоја
јер ће дефинисани стратешки циљеви, указивати на потребу и начин елиминисања
слабости.
Снаге и слабости су интерни елементи на које једна локална заједница може да
утиче, док шансе и претње представљају екстерне елементе, односно факторе из
спољашности на које локална заједница има веома мали директан утицај.
Снаге су фактори који једном подручју дају предност. Са друге стране, слабости су
фактори који представљају препреке развоју локалне заједнице.
Шансе су екстерне прилике које треба искористити, а претње означавају негативан
екстерни фактор који треба неутралисати.
СНАГЕ
- Добар стратешки оквир на нивоу РС
(Стратегија јавног здравља РС) и нивоу
Општине (Стратегија одрживог развоја
општине Инђија 2015-2020, Стратегија
локаног економског развоја општине
Инђија 2014-2020, Локални еколошки
акциони план 2019-2023);
- Повољан географски положај и приступ
најзначајнијим медицинским установама
установама (КЦС, Ургенти центар БГ,
ВМА, КЦ НС, Институти у Сремској

СЛАБОСТИ
- Пораст старог становништва (изнад
просека РС);
- Одлазак младог стаовништва у веће
градове и миграција у друге земље;
- Ниска стопа наталитета;
- Недовољна друштвена одговорност
грађана за стицање знања и навика о
здравом начину живота у циљу очувања
и унапређења здравља;
- Недовољна информисаност младих из
области јавног здравља: репродуктивно
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Каменици и сл.);
- Добра покривеност насељених места у
општини примарном здравственом
заштитом;
- Квалитетан и стручан медицински кадар;
- Развијене институције које спроводе мере
из области социјалне заштите, друштвене
бриге о породици, брига о старим (помоћ у
кући) и сл;
- Изграђени капацитети;
-Усвојени стратешки документи;
-Добра сарадња са партерима ЗЗЈЗ Сремска
Митровица, НВО, приватно јавна
партнерства;
-Добра економска развијеност;
-Реализовани пројекти;
- Спровођење стратешких докумената.
ШАНСЕ
- Програмска, едукативна и финансијска
подршка домаћих и страних донатора
(ресорна министарства, међународне
организације, ИПА фондови итд);
- Могућност привлачења средстава из
фондова ЕУ у циљу набавке савремених
медицинске опреме за дијагностику;
- Подстицање органске производње и
едукације грађана на тему здраве исхране
и здравог начина живота;
- Стална едукација младих о значају
смањења фактора ризика од употребе
дувана, алкохола, дроге и сл;
- Развој акција промоција здравља у
општини;
- Подизање нивоа јавне свести о значају
унапређења заштите животне средине,
активни цивилни сектор у решавању
питања заштите животне средине,
едукације грађана, посебно младих из
области заштите животне средине и
јавног здравља;
- Даље спровођење новоусвојених
стратешких докумената
- Изградња станова за кадрове.

-

-

-

здравље, правилна исхрана, физичка
активност, фактори ризика (дуван,
дрога, алкохол и сл.);
Неадекватна корпоративна одговорност
компанија (послодаваца) у погледу
смањења фактора ризика за настанак
болести код запослених;
Оптерећеност незаразним болестима
(дијабетес, кардио-васкуларне болести,
гојазност);
Низак ниво колективне свести о значају
заштите животне средине и њеном
доприносу за унапређење здравља и
квалитета живота грађана;
Недовољно развијена међусекторска
сарадња.
ПРЕТЊЕ

- Растући ниво централизације у
организацији здравствене заштите –
заостајање тзв. „малих општина“ у
односу на велике градове;
- Висок степен зависности удружења
грађана од буџетских средстава за
реализацију пројеката из области
унапређења јавног здравља;
- Недовољна финансијска средства за
подршку пројеката из области
унапређења јавног здравља у Општини.
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17. ВИЗИЈА И МИСИЈА
Визија, мисија и систем вредности представљају три основна и неодвојива
елемента којима се постављају оквири за основну оријентацију у процесу планирања и
израде стратешког плана. Визијом се осликава идеална слика јавног здравља локалне
заједнице, онако како се жели да она изгледа. Често се каже да је визија слика снова и
аспирација, те стога и не садржи јасно одређен циљ. Ипак, визија је веома битна, јер даје
усмерење за промене којима се тежи и зато је основа за будуће формулисање циљева.
ВИЗИЈА:
„ОПШТИНА ИНЂИЈА – МЕСТО ЗДРАВИХ, СРЕЋНИХ И БЕЗБЕДНИХ ЉУДИ.“
Здравље јесте стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не
само одсуство болести или неспособности (дефиниција Светске здравствене
организације).
МИСИЈА
Осим изјаве о томе где се локална заједница упутила у својим настојањима,
потребно је одредити се и ка томе шта ће се радити, идући у правцу тог циља. Зато је
важна добро написана изјава о мисији која јасно говори о јединственој улози локалне
заједнице и смислу њеног постојања. Она објашњава делокруг деловања, тако да је
конкретнија од визије која говори о томе чему се тежи у будућности.
МИСИЈА:
„НАША МИСИЈА ЈЕ ЈАЧАЊЕ ЗАЈЕДНИШТВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У ЦИЉУ
УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВЉА СТАНОВНИКА, ЖИВОТНЕ И РАДНЕ ОКОЛИНЕ.“
18. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ
Вредносни принципи на којима почива систем јавног здравља у Републици Србији

јесу:
− Одговорност државе и друштва за здравље,
− Развој свих облика партнерства за унапређење здравља,
− Усмеравање на популацију и друштвене групе,
− Оријентација ка локалној самоуправи,
− Интерсекторски и мултидисциплинарни рад,
− Предузимање акција за социјалне одреднице, факторе ризика и смањивање неједнакости
у здрављу.
Поред наведених вредносних принципа на којима почива систем јавног здравља у
Републици Србији, такође се водило рачуна и о томе да израда Плана јавног здравља
почива и на следећим вредностима:
Вредности
Дефиниција/објашњење вредности
Социјална правда и једнакост у здрављу
Сви грађани имају право на највиши степен
здравља који се може постићи
Сарадња
Све заинтересоване стране доприносе циљу
очувања и унапређења здравља у заједници
радећи у партнерству
Заснованост на доказима
Акције у заједници заснивају се на
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Оснаживање

Укљученост

најбољим доступним доказима и
периодично се процењују, тј. евалуирају
Људи у заједницама треба да буду
оспособљени да штите и унапређују
здравље користећи расположиве ресурсе за
здравље на најбољи могући начин
Укључивање свих чланова заједнице у свим
фазама стварања Плана јавног здравља
19. ОПШТИ ЦИЉ

Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва општине Инђија.
20. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
1. Унапређење
спровођења
превентивних мера /прегледа за спречавање
обољевања од ХНБ;
2. Унапређење промоције здравља и превенције болести;
3. Унапређење приступачности и доступности јавним установама ОСИи спортско
рекреативним програмима деци и омладини са сметњама у развоју;
4. Очување и унапређење репродуктивног здравља жена;
5. Унапређење заштите животне средине;
6. Унапређење услова за брзо реаговање у кризним и ванредним ситуацијама;
7. Унапређење здравља кроз међусекторску сарадњу.

2019-2027

2019-2027

2019-2027

Активности

1.1.
Праћење/процена тренутне
ситуације

1.2.
Подршка
унапређењу
стања
оралног здравља предшколске и
школске деце

1.3.
Повећање
информисаности
становништва
о
значају
превентивних прегледа

Увођење
нових
медија
за
информисање
и
унапређење
постојећих као и
већи
дијапазон

Подизање
нивоа
знања
означају
оралне хигијене

Годишња анализа

Очекивани
резултат

Повећан
обухват
прегледима

Унапређење
спровођења
превентивних
мера/прегледа за спречавање обољевања од
ХНБ*

Рок
(почетак и
крај
активности)

Очекивани резултат

Специфични циљ:
1.

21. АКЦИОНИ ПЛАН

Број едукација
(предавања,
радионица,
квизова знања
ликовнолитерарних
конкурса,
здравствено
васпитних
изложби)
Тираж
штампаног
здравствено
васпитног
материјала,
развој мобилних

Стопа
морбидитета и
морталитета
становништва
од ХНБ

Индикатор

становништва

Извештај
о
спроведеним
активности-ма

Извештај
о
спроведеним
активностима

Анализа
здравствено
стања
становништва
и
процена
ризика
са
предлогом
мера

Извори
верификације

обухваћеног

Савет
за
здравље, ЈЛС

Савет за здравље

ЗЗЈЗ
Ср.Митровица

Одговорна
институција

ЈЛС,
ЗЗЈЗ
Ср.
Митровица, ДЗ, медији,
Црвени крст

ДЗ, ПУ, ОШ, ЗЗЈЗ Ср.
Митровица,
Црвени
крст Инђије

ЗЗЈЗ Ср. Митровица,
ЈЛС

Институције које
учествују

Носиоци и учесници

превентивним Број (%) становништва
превентивним прегледима

Индикатор

ЈЛС

РС, АП,
(пројектно
финанс.)
ЈЛС

ЈЛС

Извор
финансирања
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2019-2027

2019-2027

2019-2027

2019-2027

1.4.
Подршка спровођењу превенције
малигних болести –укључивање у
позивање становништва од стране
других установа

1.5.
Подршка спровођењу превенције
ХНБ – укључивање у позивање
становништва од стране других
установа

1.6.
Подршка спровођењу циљаних
прегледа на откривање ХНБ, и
ДМ-2** у радним организацијама

1.7.
Унапређење
евидентирања
и
извештавања
о
стању
ухрањености деце и адолесцената
на превентивним прегледима

Да се код 100%
деце стање
ухрањености
изрази на основу
БМИ***

% прегледа
запослених
радника

Повећање
броја
одазваних
на
превентивне
прегледе

Повећање
броја
одазваних
на
превентивне
прегледе

места
за
дистрибуцију
(ресторани,
позоришта и сл.)

% обухваћене
деце

Број (%)
прегледаних
циљне узрастне
групе
Број
обезбеђених
тестова за
прегледе

Број позивница,
дистрибуција
здравствено
промотивног
материјала

Број позивница,
дистрибуција
здравствено
промотивног
материјала

апликација, смс
поруке,
билборди,
редовне рубрике
у штампи,
редовне радио и
тв емисије

-

o

-

o

Посебни
извештаји
о
обављеним
превентивним
прегледима

Листе
евиденције,
извештаји

Извештај
спроведеним
активностима
листа
евиденције
позива
Извештај
спроведеним
активностима
листа
евиденције
позива

Савет
здравље,
здравља

за
Дом

Савет за здравље

Савет за здравље

Савет за здравље

ЈЛС, ПУ, ОШ, СШ,
Дом здравља

ДЗ, Радне организације

ДЗ,
ЗЗЈЗ
Ср.
Митровица,
ЈЛС,
медији, Црвени крст,
удружења
грађана,
месне заједнице

ДЗ,
ЗЗЈЗ
Ср.
Митровица,
ЈЛС,
медији, Црвени крст,
удружења
грађана,
месне заједнице

ЈЛС

ЈЛС,
Пројектно
финансирање
јавноприватног
партнерства

ЈЛС

ЈЛС

Број 24, страна број  1788                        Службени лист општине Инђија                        Понедељак 14. октобар 2019.

2019-2027

1.10.
Процена тренутног нивоа физичке
форме ученика од петог до осмог
разреда основног образовања и
едукација деце и адолсцената на
територији општине Инђија –
Пројекат
"Кроз
адекватну
физичку активност и правилну
исхрану до доброг здравља"

*хроничне незаразне болести
**дијабетес мелитус тип 2
***индекс телесне масе (Body Mass Index)

2019-2027

2019-2027

1.9.
Подршка увођењу здравих оброка
у ОШ

1.11.
Унапређење
праћења
стања
деформитета кичменог стуба
стандардизованим
мерним
инструментима
код
деце
предшколског узраста и школске
деце ОШ, на почетку и на крају
наставне године и предлога мера
за корективно превентивне вежбе

2019-2027

1.8.
Подршка деци и родитељима чија
деца имају проблем гојазности –
посебни програми

Рано
откривање
деформитета
кичменог стуба код
деце
и
адолесцената

% деце
учествују
програму

Процена тренутног
нивоа
физичке
форме повезане са
здрављем деце и
адолсцената
на
територији
општине
Инђија
ради
даљег
дефинисања
смерница за учепће
у
одређеним
облицима физичке
активности
и
смерница
за
правилну исхрану

% деце и
адолесцената
обухваћена
мерењем

која
у

Број ученика
који су прошли
едукацију

Број програма

Побољшана
исхрана код деце
школског узраста

Програми за децу и
родитеље

о

Извештаји
о
спроведеним
мерењима
и
предлогом
корективно
превентивних
мера

Извештај
пројекту

за
ЈЛС,
Дом

за
Дом

Савет
здравље,
ПУ, ОШ

за
ЈЛС,

Савет за здравље

Савет
здравље,
ОШ,
здравља

Извештаји
броју
одржаних
едукација

о

Савет
здравље,
здравља

Извештај
о
одржаним
активностима

ЈЛС, ПУ, ОШ, Дом
здравља,
(Служба
ФМРХ, Служба за
здравствену
заштиту
деце и омладине)

ОШ, професори
физичког васпитања,
Дом здравља,
нутриционисти

ЈЛС, ОШ, Д.З.

ЈЛС, ПУ, ОШ, СШ

(пројектно
финанс.)

ЈЛС

РС, АПВ
(пројектно
финанс.)
ЈЛС

(пројектно
финанс.)

ЈЛС

РС, АПВ
(пројектно
финанс.)
ЈЛС
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Рок
(почетак и
крај
активности)

2019-2027

2019-2027

2019-2027

Активности

2.1.
Утврђивање ризичног понашања
код младих

2.2.
Развијање програма промоције
здравља на основу резултата
циљаних истраживања о
заступљености ризичног
понашања младих

2.3.
Едукација о правима пацијената

Унапређење промоције здравља и превенције
болести

2.

Специфични циљ:

Израда водича и
процедура о
правима
пацијената,
едукација
здравствених
радника и
пацијената

Урађен
едукативни
програм намењен
младима

Резултати
истраживања

Урађена посебна
истраживања
на
узорку
младе
популације
са
циљем утврђивања
заступљености
пушења,
конз.алкохола,
ПАС,
ризичних
секс. односа
и

Број
здравственопромотивног
материјала, број
одржаних
едукација

Развијен
усвојен
едукативни
програм

Индикатор

Очекивани
резултат

Годишњи
извештај

Пратећа
документација

Извештајне
табеле
о
спроведеним
активностима

Извори
верификације

Спровођење активности промоције здравља у заједнIци

Очекивани резултат

ЈЛС, Савет
здравље

за

Савет за здравље

ЗЗЈЗ
Ср.
Митровица,
ДЗ
Инђија, Савет за
здравље

Одговорна
институција

ЈЛС,
Савет
за
здравље, Дом здравља
Инђија,
Заштитник
права пацијената

ДЗ, ЈЛС, Савет за
здравље,
образовне
установе, ЗЗЈЗ Ср.
Митровица,
Канцеларија за младе

ДЗ, ОШ, СШ, ЈЛС
ЗЗЈЗ Ср. Митровица

Институције које
учествују

Носиоци и учесници

Број спроведених активности током године

Индикатор

(пројектно
финанс.)

ЈЛС, РС,
АПВ

ЈЛС, РС,
АПВ
(пројектно
финанс.)

ЈЛС

Извор
финансирања
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2.8.
Обезбеђивање
рекреативних
грађанство

бесплатних
програма
за

2.7.
Спровођење активности
за
промоцију
здравих
стилова
живота деце предшколског и
школског узраста

2019-2027

2019-2027

2019-2027

2019-2027

2.5.
Праћење
знања,
ставова
и
понашања становништва у вези са
факторима ризика за настанак
ХНБ

2.6.
Развијање програма промоције
здравља на основу резултата
истраживања становништва о
познавању
и
заступљености
фактора ризика за ХНБ

2019-2027

информисаности
о
значају

2.4.
Унапређење
становништва
имунизације

Обезбеђивање
подршке
за
расписивање
ликовних,
литерарних
и
фотоконкурса на
тему унапређења
здравља и здравих
стилова живота
Бесплатна школа
пливања,
бесплатна школа
развојне
гимнастике,
бесплатни фитнес
програми
за
гојазне,
организоване туре

Донет едукативни
програм намењен
превенцији ХНБ

Израда
здравственопромотивног
материјала,
билборда,
едукација
родитеља,
деце
ПУ, ОШ
Урађена посебна
истраживања
у
вези са факторима
ризика за настанак
ХНБ

Пратећа
документација

Извештаји
одговорних
институција

Број бесплатних
развијених
програма
рекреације,
број полазника,
број
опредељених
простора
за
спортско

Пратећа
докуметација

Извештај
о
спроведеним
истраживањима

Извештај
о
спроведеним
активностима

Број расписаних
конкурса, број
пристиглих
радова, број
додељених
награда

Развијен
и
усвојен
едукативни
програм
намењен
превенцији ХНБ

Резултат
истраживања,
анализа

Број
флајера
број брошура,
број билборда,
број одржаних
предавања

Савет за здравље,
ЈЛС

Савет за здравље,
Д.З.

Савет за здравље,
ЈЛС

Савет за здравље,
Дом
здравља
Инђија, ЈЛС

Савет за здравље

Ср.
ЈЛС,

Савез
спортова,
Установа Спортски
центар,
спортска
удружења,
наставници
и
професори физичке
културе, Црвени крст,
волонтери, удружења
грађана, ОШ, СШ

ДЗ, ПУ, ОШ, СШ

ДЗ, Савет за здравље,
Образовне установе
ЗЗЈЗ Ср. Митровица,
ЈЛС,
медији,
удружења
грађана,
Канцеларија за младе,
Месне
заједнице,
Црвени крст

ДЗ,
ЗЗЈЗ
Митровица,
медији

ДЗ,
ЗЗЈЗ
Ср.
Митровица, ОШ, ПУ,
ЈЛС

ЈЛС, РС,
АПВ
(пројектно
финанс.)

ЈЛС

ЈЛС, РС,
АПВ
(пројектно
финанс.)

ЈЛС

ЈЛС
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2019-2027

2019-2027

2.12.
Подршка
унапређењу
евидентирања и извештавања
броја деце са сметњама у развоју

2019-2027

2019-2027

2.11.
Подршка увођењу физичких и
менталних
активности
и
елиминисање штетних навика код
старије популације

2.10.
Подршка организовању групних
корективно превентивних вежби додатни часови

2.9.
Обезбеђивање
подршке
у
спровођењу
здравствено
промотивних кампања

вожња

Број
деце
са
сметњама у развоју

Смањивање ризика
за
појаву
деменције путем
увођења здравих
животних навика

Омогућен
правилан телесни
развој, подстицање
моторног развоја и
утицање
на
спречавање појаве
деформитета
кичменог
стуба
путем
превентивних
вежби

Пружање подршке
у
спровођењу
кампања

пешачења,
бицикла

% евидентиране
деце
са
сметњама
у
развоју

%
старије
популације која
се
бави
физичким
активностима

% деце који
похађају
активности
физичког
васпитања

Број штампаног
здравствено
промотивног
материјала, број
потрошног
материјала
за
тестирање

рекреативне
активности

за

Годишњи
извештај

Извештаји
о
спроведеним
активностима

Извештаји
о
спроведеним
активностима

Извештаји
Савета
здравље
за

ЈЛС, Савет за
здравље,
Дом
здравља Инђија

Савет за здравље,
Дом здравља

Савет за здравље,
ПУ - струковни
васпитач,
ОШпрофесори
физичког
васпитања

ЈЛС, Савет
здравље

Дом здравља Инђија
(Служба
за
здравствену заштиту
деце и омладине)

ЈЛС,
Удружења
пензионера, Домови
за стара лица, Дом
здравља

ЈЛС, ПУ, ОШ, Дом
здравља (Служба за
ФМРХ)

ЈЛС, ДЗ, ЦРВЕНИ
Крст,
удружења
грађана,
медији,
Канцеларија за младе

ЈЛС

ЈЛС, РС,
АПВ
(пројектно
финанс.)

ЈЛС, РС,
АПВ
(пројектно
финанс.)

ЈЛС
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Рок
(почетак и
крај
активности)

2019-2021

2019-2027

2019-2027

2019-2027

Активности

3.1.
Анализа
техничке
подобности постојећих рампи

3.2.
Изградња/адаптација прилаза на
јавним објектима за ОСИ

3.3.
Спровођење кампање о значају
приступачности окружења за
ОСИ

3.4.
Унапређење здравља деце и
омладине са сметњама у развоју
кроз увођење наменских спортско
рекреативних активности

Унапређење приступачности и доступности
јавним установама и спортско рекреативним
програмима OСИ* и деце и омладине са
сметњама у развоју

Специфични циљ:
3.

Индикатор

Подизање
нивоа
свести
и
информисање
грађанства
о
потреби и значају
приступачног
окружења за ОСИ
Развијен
и
усвојен
програм
и
спровођење
активности

Број
активности

Олакшан приступ
јавним објектима
који
су
у
надлежности ЈЛС

Донет
програм
наменских
спортско
рекреативних
активности

Извештај

Број
изграђених
/адаптираних
прилаза
објеката

Извештај

Извештај

Извештај

Резултати
анализе

Индикатор

Извори
верификације

Урађена
анализа
постојећег стања

Очекивани
резултат

за

олакшан приступ јавним

Савет за здравље

Савет за здравље

ЈЛС – Инђија пут,
Одељење
за
урбанизам,
комуналностамбене послове и
заштиту
животне
средине
ЈЛС – Инђија пут,
Одељење
за
урбанизам,
комуналностамбене послове и
заштиту
животне
средине

Одговорна
институција

Установа
Спортски
центар, удружења лица
са сметњама у развоју,
Канцеларија за младе,
Савез спортова општине
Инђија

Локални
медији,
удружења грађања, ЈЛС,
ДЗ, саветник за заштиту
права пацијената

ЈЛС, јавне установе

ЈЛС, Удружења ОСИ,
јавне установе, саветник
за заштиту права
пацијената

Институције које
учествују

Носиоци и учесници

Олакшан приступ јавним установама спортско Број решења
рекреативним програмима
објектима

Oчекивани резултат

ЈЛС, РС,
АП
(пројект.
финансирање)

ЈЛС

ЈЛС, РС,
АПВ
(пројектно
финанс.)

ЈЛС

Извор
финансирања
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2019-2027

3.7.
Упознавање
деце
школског
узраста
са
појмовима
инвалидитета,
инклузије
и
потешкоћа са којима се срећу
ОСИ

*особе са инвалидитетом

2019-2027

2019-2027

3.6.
Унапређење
доступности
здравствене заштите у служби за
здравствену заштиту жена-ОСИ

3.5.
услова
за
Обезбеђивање
постављање оријентира за слепе и
слобовиде

Интерактивна
презентација
и
радионица за децу
школског узраста
„Деца
са
инвалидитетом“

Анализа постојећег
стања

Урађена
анализа
постојећег стања,
обезбеђени
оријентири

Број учесника
радионице

Набавка
гинеколошке
столице

Резултати
анализе,
број
оријентира

Извештај о
одржаној
радионици

Извештај

Извештај

Савет за здравље,
ЈЛС

Савет за здравље

ЈЛС-Инђија
пут,
Одељење
за
урбанизам,
комуналностамбене послове и
заштиту
животне
средине

Удружења ОСИ, стручни
сарадници у школама,
средства
јавног
информисања

Дом здравља, ЈЛС

Удружења слепих и
слабовидих,
Јавне
установе, саветник за
заштиту
права
пацијената

ЈЛС, РС,
АП
(пројектно
финансирање

РС, АП
(пројектно
финансирање

ЈЛС,

ЈЛС, РС,
АП
(пројектно
финансирање)
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Рок
(почетак и
крај
активности)

2019-2027

2019-2027

2019-2027

промотивне
посвећене
репродуктивног

Активности

4.1.
Здравствено
активности
унапређењу
здравља жена

4.2.
Информисање и едукација парова
који се припремају за вантелесну
оплодњу

4.3.
Формирање инфо пулта за парове
заинтересоване за вантелесну
оплодњу

Индикатор

Број
реализованих
активности

Број одржаних
едукација
и
предавања

Број посета инфо
пулту

Очекивани
резултат
Повећање знања и
информисаности
жена о очувању и
унапређењу
репродуктивног
здравља

Медицинска
и
психолошка
подршка
и
едукација парова
који се припремају
за оплодњу
Доступност
неопходних
информација
о
узроцима
неплодности,
могућностима
лечења
неплодности
и
доступности
услуга вантелесне
оплодње

Савет за здравље,
Дом здравља

Савет за здравље,
Дом здравља

Извештаји о
одржаним
едукацијама
и
радионицам
а,
број
здравствено
промотивно
г
материјала

Одговорна
институција

Савет за здравље,
Дом здравља

Извештај о
раду инфо
пулта,
информат.
едукативни
материјал

превентивним

ЈЛС,
Дом
средства
информисаља

здравља,
јавног

Дом здравља - Служба за
здравствену
заштиту
жена, ЈЛС, удружења
грађана, средства јавног
информисања ..

Дом здравља (Служба за
здравствену
заштиту
жена и Поливалентна
патронажна
служба),
ЈЛС, удружења жена ....

Институције које
учествују

Носиоци и учесници

обухваћен

Извештај о
спроведеним
активностима

Извори
верификације

Повећање знања и информисаности жена о очувању Број
жена
и унапређењу репродуктивног здравља
активностима

репродуктивног

Очување и унапређење
здравља жена

Индикатор

Очекивани резултат

Специфични циљ:
4.

ЈЛС, РС,
АП
(пројектно
финансирање)

ЈЛС, РС,
АП
(пројектно
финансирање)

ЈЛС, РС,
АП
(пројектно
финансирање)

Извор
финансирања
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4.4.
Подршка
у
развијању
саветовалишног рада за заштиту
репродуктивног
здравља
адолесцената

2019-2027

Повећан обухват
адолесцената
радом
Саветовалишта за
младе

Број
услуга
индивидуалног и
групног
здравствено
васпитног рада
са
адолесцентима
Извештаји о
раду
Саветовалишта
за
младе
Савет за здравље,
Дом здравља

Дом
здрављаСаветовалиште за младе,
Канцеларија за младе,
ЈЛС, медији

ЈЛС, РС,
АП
(пројектно
финансирање)
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2019-2027

2019-2027

5.3.
Унапређење информисаности
становништва о
идентификацији и уклањању
алергенских корова и трава и
њиховог утицаја на здравље

Рок
(почетак и крај
активности)
2019 -2027

5.2.
Унапређење информисаности
становништва и привредних
субјеката о потреби и значају
правилног управљања
животном средином

5.1.
Унапређење образовно
васпитних активности у
области очувања и унапређења
животне средине

Активности

Промоција и унапређење заштите животне
средине

Специфични циљ:
5.

Индикатор

Унапређење
знања и
информисаности деце
школског и
предшколског
узраста о
животној
средини и њеном
утицају на
здравље
Укључивање
већег броја
становништва и
привредних
субјеката у
систем
управљања
животном
средином, ради
повећања
њихове
информисаности
Едукација и
информисање
становништва о
идентификацији,
штетности и
начину

Очекивани
резултат

Број сроведених
едукација
становништва и
број
информативних
садржаја о

Број одржаних
панел дискусија и
едукативних
форума, ажуриран
регистар загађивача,
број штампаног
здравствено
промотивног
материјала

Број одржаних
предавања,
радионица и
штампаног
здравствено
промотивног
материјала

Индикатор

Извештај
носиоца
активности

Извештај
носиоца
активности

Извештај
носиоца
активности

Извори
верификације

ЈЛС

ЈЛС

ЈЛС и Савет за
здравље

и

ЈЛС,
ЈКП
„Комуналац“
и
медији

ЈЛС,
НВО,
привредни
субјекти, медији

Школске
предшколске
установе, НВО

Носиоци и учесници
Одговорна
Институције
институција
које учествују

Повећан обухват становништва едукацијама из области Број (%) становништва обухваћени
унапређења и заштите животне средине
спроведеним активностима

Очекивани резултат

Буџет
локалне
самоуправе,
пројектно
финансирање

Буџет
локалне
самоуправе,
пројектно
финансирање

Извори
финансирања
Буџет
локалне
самоуправе,
пројектно
финансирање

ии
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5.4.
Унапређење квалитета ваздуха
постављањем зеленог
заштитног омотача (саднице)
између града и индустријске
зоне

2019 - 2027

уклањања
коровских
биљака и трава
алергенског
порекла
(издрада
здравствено
промотивног
материјала)
Смањен утицај
ваздушних
струјања између
индустријске
зоне и града
Мапа подручја и
број садница

идентификацији,
штетности и
уклањању
коровских биљака и
трава алергенског
порекла

Извештај
носиоца
активности
ЈЛС

НВО
и
ЈКП
„Комуналац“

Буџет
локалне
самоуправе,
пројектно
финансирање
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6.1.
Доношење плана за побољшање
услова друштвене бриге за
здравље у кризним и ванредним
ситуацијама
6.2.
Унапређење информисаности и
обучености становништва у
пружању прве помоћи и
реаговању у кризним и ванредним
ситуацијама

Активности

2019-2027

Рок
(почетак и крај
активности)
2019 -2027

Унапређење услова друштвене бриге за здравље у
кризним и ванредним ситуацијама

Специфични циљ:
6.

Индикатор

Организовање
едукација у циљу
информисаности
и обучености
становништва

Донет план

Очекивани
резултат

Број
организованих и
спроведених
едукација, Број
обука

Развијен и усвојен
план

Индикатор

Извештај
носиоца
активности

Извештај
носиоца
активности

Извори
верификације

ЈЛС

ЈЛС и Савет за
здравље

ЈЛС, Савет за
здравље,
Дом
здравља, Штаб за
ванредне
ситуације, Црвени
крст, НВО

ЈЛС, Савет за
здравље, Црвени
крст, НВО

Носиоци и учесници
Одговорна
Институције
институција
које учествују

Спровођење активности на унапређењу друштвене
Број спроведених активности
бриге за здравље у кризним и ванредним ситуацијама

Очекивани резултат

Буџет
локалне
самоуправе,
пројектно
финансирање

Извори
финансирања
Буџет
локалне
самоуправе
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и

2019 – 2027

2019 - 2027

7.1.
Формирање међусекторског тима
за унапређење здравља

7.2.
Развој партнерства на локалном
нивоу

Активности

Рок
(почетак и крај
активности)

Унапређење здравља кроз међусекторску сарадњу

Специфични циљ:
7.

Формирање
заједничке
мисије и визије
и заједничко
деловање ка
унапређењу
јавног здравља
Унапређена и
развијена
мрежа
партнерских
организација
као учесника у
јавном здрављу

Очекивани
резултат

Број склопљених
уговора,
пројеката,
међуопштинских
и
интерсекторских
сарадњи

Формиран тим

Индикатор

Пратећа
документациј
а

Извештај
носиоца
активности

Извори
верификациј
е

ЈЛС и Савет за
здравље

ЈЛС и Савет за
здравље

Јавна
предузећа,
установе,
НВО, радна
тела и савети
у ЈЛС

Јавна
предузећа,
установе,
НВО, радна
тела и савети
у ЈЛС

Носиоци и учесници
Институциј
Одговорна
е које
институција
учествују

Број спроведених активности

унапређењу

Спровођење
активности
међусекторске сарадње

на

Индикатор

Очекивани резултат

Буџет
локалне
самоуправе,
пројектно
финансирање

Буџет
локалне
самоуправе

Извори
финансирања

ии
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22. РЕСУРСИ / БУЏЕТ
Обезбеђење финансијских средстава за спровођење Плана јавног здравља на
локалном нивоу подразумева сукцесивно обезбеђење средстава по годинама у складу са
постављеним приоритетима.
План јавног здравља је свеобухватан и у његово спровођење се укључује читав низ
различитих јавних институција, које за свој рад имају дефинисана финансијска средства.
Свака институција за себе годишње планира програмске активности и пројекте,
који се финансирају из буџета, а многе од њих се тичу послова унапређења здравља
грађана.
Могући извори финансирања су општински буџет; Влада РС – конкурси
министарстава; велике компаније – спонзорства; међународне донације; претприступни
фондови Европске уније (IPA). Стратешки план треба да на једном месту обједини све
активности из ове области и свих других, а планираних области, али и да на једно место
обједини сва доступна средства. Ипак, највише се треба поуздати у доступна средства.
План јавног здравља је фокусиран на активности које се могу финансирати.
Прoгрaмску структуру кoрисникa буџета, чинe три прoгрaмскe кaтeгoриje: прoгрaм,
прoгрaмскa aктивнoст и прojeкaт, кojима сe групишу рaсхoди и издaци. Те програмске
категорије распоређене су у двa хиjeрaрхиjскa нивoa. Нa вишeм нивoу су прoгрaми, a на
нижем су прoгрaмскe aктивнoсти и прojeкти који им припадају. Прoграм прeдстaвљa скуп
мера које кoрисници буџета спроводе у складу са својим кључним надлежностима и
утврђеним срeдњoрoчним циљeвима. Програм се сaстojи oд нeзависних, али тeснo
пoвeзаних кoмпoнeната – прoгрaмских aктивнoсти и/или прojeката. Aлoкaциja срeдстaвa
oпрeдeљeних зa прoгрaм спроводи сe aпрoприjaциjама вeзaним зa прoгрaмскe aктивнoсти
и прojeктe у oквиру прoгрaмa. Прoгрaм се утврђује и спроводи од стране једног или више
корисника буџета и ниje врeмeнски oгрaничeн.
Прoгрaмскa aктивнoст je тeкућa дeлaтнoст корисника буџета чијим спровођењем сe
постижу циљeви кojи дoпринoсe достизању циљева прoгрaмa.
Прoгрaмске aктивнoсти се утврђују на основу његових уже дефинисаних
надлежности. Moгу сe oднoсити нa: пружaњe jaвнe услугe, припрeму и доношење
нoрмативних и стратeшких аката, рaд инспeкциjскe службe, спрoвођeњe мeрa јавних
пoлитика, aдминистрaтивну дeлaтнoст oргaнa и др. Прoгрaмскa aктивнoст мoрa бити дeo
прoгрaмa, спроводи се од стране само једног корисника буџета и ниje врeмeнски
oгрaничeнa.
Прojeкaт je временски ограничен пoслoвни пoдухвaт корисника буџета чијим
спровођењем сe постижу циљeви кojи дoпринoсe постизању циљева прoгрaмa. Исти се
мoжe oднoсити нa кaпитaлнo улaгaњe, унaпрeђeњe прoцeдурe у jaвнoj aдминистрaциjи,
усавршавање држaвних службeникa и сличнe пoдухвaтe кojи дoпринoсe квaлитeтниjeм
пружaњу jaвних услугa. Taкoђe, прojeкти мoгу прeдстaвљaти крaткoрoчни инструмeнт
утврђене јавне пoлитикe.
Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину примене Плана биће урађен на
основу разрађених годишњих планова за те године.
Средства за реализацију овог Плана обезбеђиваће се из следећих извора:
1. буџета локалне самоуправе;
2. буџета Републике Србије, АПВ;
3. донаторских буџета, односно пројеката који ће се развити на основу овог Плана;
4. других доступних извора.
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23. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Аранжмани за примену (имплементација)
Аранжмани за примену Плана јавног здравља општине Инђија обухватају локалне
структуре и све потребне мере и процедуре које ће осигурати његово успешно
спровођење.
У оквиру локалних структура разликују се:
1. структуре за управљање процесом примене Плана;
2. структуре које су оперативне и примењују План.
Структуру за управљање процесом примене Плана, након његовог усвајања,
представљаће Савет за здравље који је учествовао у његовој изради.
Савет за здравље, као управљачка структура има следеће задатке:
- у потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене Плана;
- предлаже локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат
операционализације Плана;
- обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској
форми од сваког актера – учесника у процесу унапређења јавног здравља;
- одржава контакте са свим учесницима у рализацији Плана;
- управља процесом праћења (мониторинг) и оцењивање успешности (евалуације)
Плана;
- одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи.
Оперативну структуру за примену овог Плана чиниће институције, организације и
тимови формирани у циљу непосредне реализације Плана и пројеката развијених на
основу локалног плана.
У складу са Планом, биће реализована подела улога и одговорности међу
различитим актерима у локалној заједници – партнерима у реализацији. Сваки актер ће у
складу са принципом јавности и транспарентности рада водити одговарајућу евиденцију и
документацију и припремати периодичне извештаје о раду. Извештаји ће бити полазна
основа за праћење и оцењивање успешности рада.
Оперативна структура за примену локалног плана има следеће задатке и
одговорности:
1. реализација Плана;
2. непосредна комуникација с корисницима услуга које се обезбеђују Планом;
3. редовно достављање извештаја доносиоцима одлука у локалној самоуправи;
4. учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за
спровођење задатака Плана;
5. унапређење процеса примене Плана у складу са сугестијама и препорукама
управљачке структуре.
Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне
комуникације у односу на очекиване резултате примене Плана.
Управљачка и оперативне структуре уредиће време и начин размене информација
и предузимања одговарајућих акција.
Детаљне годишње планове за наредни период припремиће Савет за здравље, уз
активне консултације с оперативним структурама.

Број 24, страна број  1803                        Службени лист општине Инђија                        Понедељак 14. октобар 2019.

По потреби, Савет за здравље ће предлагати органима ЈЛС формирање
одговарајућих радних тимова.
Годишње планове ће усвајати Скупштина општине Инђија (или други надлежни
орган локалне самоуправе).
Механизми праћења, оцењивања успешности примене Плана и доношење
евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом праћења и оцењивања
успешности (планом мониторинга и евалуације).
Праћење и оцена успешности (мониторинг и евалуација)
Праћење и вредновање постигнутог у Плану јавног здравља јесу две изузетно битне
фазе у спровођењу планираних активности. Савет за здравље је у законској обавези
извештавања о спроведеним активностима: према оснивачу, то јест локалној самоуправи и
Министарству здравља, преко територијално надлежног института/завода за јавно
здравље. Мониторинг и евалуација представљају начине праћења ефеката које производи
примена Плана јавног здравља.
Мониторинг или праћење се одвија континуирано током реализације плана и има
за циљ контролу и подршку спровођења, као и евентуалне измене „у ходу“ када је то
потребно.
Евалуација се спроводи након завршетка периода спровођења плана и представља
веома важан процес, јер нам омогућава да измеримо до које мере смо постигли
постављене циљеве и да сагледамо оправданост предузетих активности.
Како се спроводи праћење и извештавање?
Добар план евалуације даје нам слику о ефикасности спровођења плана!
Приликом дефинисања плана свакако је важно да се одреди особа или особе које ће
бити задужене за евалуацију и праћење спровођења плана. Евалуација може да се
спроводи интерно, али је могуће ангажовати и стручњаке за спољашњу процену
постигнутих резултата.
Организација за економску сарадњу и развој (OECD) понудила је данас најшире
прихваћене критеријуме за евалуацију развојних пројеката, програма и политика.
Пет основних критеријума су:
1. Релевантност
У којој мери су постављени циљеви и спроведене активности у складу са
потребама циљне групе односно корисника?
Пример и питања:
– Да ли смо поставили одговарајуће циљеве? Да ли су они релевантни (одговарајући) за
кориснике?
– Да ли су предвиђене активности и исходи у складу са постављеним општим и
специфичним циљевима?
– Да ли спроведене активности и резултати одговарају жељеном утицају и ефекту? У којој
мери је активност прихваћена од заједнице?
2. Ефективност (делотворност)
Испитује у којој мери су постављени циљеви достигнути односно остварени.
Пример и питања:
– Да ли су постављени циљеви остварени и у којој мери?
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– Који су фактори допринели да постављени циљеви буду или не буду остварени?

3. Ефикасност (исплативост)
Испитује да ли смо применили најисплативију меру да бисмо постигли жељене
резултате. То значи да разматрамо колико је наша активност економична у односу на
друга решења којима се може постићи исти резултат.
Примери питања:
– Да ли су активности имале најбољи однос цена–резултат?
– Да ли су циљеви постигнути на време?
– Да ли су планиране активности спроведене на најефикаснији начин у односу на друга
решења?
4. Утицај
Испитује на шта су све утицале наше активности, било да су ефекти позитивни или
негативни, било да су они настали као директан или индиректан резултат наших
активности, било да су планирани или непланирани.
Можемо разматрати какав је утицај остварен генерално на локални економски и
социјални развој и на животну средину.
Примери питања:
– Шта се догодило као резултат наших активности?
– Да ли је постигнута жељена промена код циљне групе?
– Које промене увиђамо код циљне групе и у заједници?
– На колико људи су промене утицале?
5. Одрживост
Испитујемо колико су позитивне промене одрживе ако престане финансирање,
односно да ли можемо да обезбедимо средства која ће омогућити континуирано
спровођење активности и остварење циљева.
Примери питања:
– У којој ће мери позитивни исходи постојати и након престанка финансирања
активности?
– Који су главни фактори који утичу на одрживост?
Евалуација представља крај циклуса планирања и том приликом постављамо
питање:
Водимо се индикаторима које смо одредили у акционом плану и проверавамо у
којој мери је промена остварена. Треба узети у обзир здравствене и остале индикаторе из
слике здравља који указују на проблеме које смо желели да решимо.
Међутим, потребно је узети у обзир да код јавноздравствених проблема промене у
неким случајевима могу да се виде тек након дужег периода у односу на период трајања
плана јавног здравља. Зато је важно да на реалистичан начин утврдимо индикаторе који ће
нам показати ефекте у датом временском оквиру. Поред тога, важно је пратити и
индикаторе на којима ће се промене увидети тек касније, што је саставни део обнављања
Слике здравља, нпр. учесталост оболевања и умирања од карцинома плућа.
Евалуација представља крај једног циклуса планирања, али и увод у нови. Сада је
све лакше. Као када се попнете на брдо – имате бољи поглед на све око себе, па и на
следеће више брдо и планину коју треба да пређете.
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Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) Плана је да се
систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех
Плана ради предлагања евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена.
Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података)
спроводи се континуирано и дугорочно за период 2019 - 2027 година. Евалуација (као
анализа података и доношење оцене о успешности) вршиће се периодично - једном
годишње и подносиће се извештај Скупштини општине Инђија. Финална евалуација
обавиће се на крају 2027. године.
Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују
целовито сагледавање испуњења активности - задатака и специфичних циљева.
Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене
Плана ће бити следећи:
• Број нових услуга - локалних мера / програма;
• Обухват новим услугама и мерама;
• Структура корисника/ца услуга и мера/програма;
• Ниво укључености различитих актера у пружање услуга у локалној заједници;
• Обим финансијских средстава издвојених за услуге;
• Структура финансијских средстава издвојених за услуге (буџет локалне самоуправе,
донаторска средства, други извори...).
Методе и технике мониторинга и евалуације: За успешно обављање
мониторинга и евалуације користиће се стандардни сет алата међу којима су:
евидентирање корисника, интервјуи са корисницима (упитници, разговори, анкете),
анкете, извештавање и др.
Савет за здравље формираће радну групу за праћење (мониторинг) и оцену
успешности (евалуација) Плана.
Радна група ће бити одговорна за праћење и оцењивање успешности рада на
примени Плана - вршиће мониторинг (М) и евалуацију (Е). Радна група ће својим Планом
рада дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације Плана јавног здравља.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
1260
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-13-13/2019-II
Дана: 11.10.2019. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 51. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Правилника о форми плана јавних
набавки и начину објављивања плана јавних набавки на
Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, број
83/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија („Службени лист општинe Инђија“, број 5/2019),
на предлог начелника Општинске управе општине
Инђија,
Председник општине доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Врши се измена и допуна Плана јавних
набавки Општине Инђија и Општинске управе општине
Инђија за 2019. годину и то:
- У поглављу „РАДОВА“:
Иза редног броја 1.3.77 додаје се нова јавна
набавка која гласи:
„1.3.78 Извођење радова на изградњи
саобраћајнице са пратећом инфраструктуром и јавном
расветом у Улици Нова 2 Инђија - прва фаза, процењена
вредност 5.306.525,00 без ПДВ-а , позиција 234, конто
511“
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Измене и допуне Плана јавних набавки
Општине Инђија и Општинске управе општине Инђија
за 2019. годину објавити на Порталу јавних набавки и у
службеном листу Општине Инђија у року од 10 дана од
дана доношења Одлуке.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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