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Јапански Toyo Tires стиже у Инђију

Посао за 1200 радника(523 у првој фази), 
плате веће од просечних

НАЈВЕЋА ИНВЕСТИЦИЈА 
У ИСТОРИЈИ СРБИЈЕ



Скоро три године трајала је опсежна и систе-
матска „битка“ Владе Републике Србије, Раз-
војне агенције Србије и Општине Инђија за ос-
вајање јапанске инвестиције и њихову одлуку да 
своју прву фабрику на тлу Европе изграде баш у 
Инђији. Готово 30 посета разних делегација из 
компаније Toyo tires-а и Mitsubishi корпорације 
нашој општини и још најмање толико Влади Ср-

бије показује да су преговори били изузетно теш-
ки, исцрпљујући, али на крају веома повољни за 
Инђију и Србију. Колико је преговарачки процес 
био тежак показује и податак да је неколико зе-
маља Европске уније, и то Словачка, Пољска, Бу-
гарска, Немачка и Турска активно лобирало на 

привлачењу инвестиције у њихове земље.
Јапанска компанија Toyo tires је један од највећих 
и најпознатијих светских произвођача пнеума-
тика за моторна возила. У Инђији ће производи-
ти аутомобилске гуме за цео свет. Највећи кон-
куренти Инђији биле су Кошице у Словачкој и 
Гдањск у Пољској. Оно што је пресудило јесте 

изузетан географски положај, близина аутопута 
Е-75, брза пруга Београд-Будимпешта и најавље-
на железничка станица на рубу индустријске зоне 
за раднике, близина реке Дунав, потпуна кому-
нална опремљеност радне зоне, план за почетак 
рада царинског реферата и државне стимулације.

Оно што је занимљиво јесте да је сваки долазак 
делегација, осим преговора у кабинету председ-
ника општине, подразумевао шетњу кроз град, 
обилазак продавница, потенцијалних станова 
за изнајмљивање менаџменту који ће водити из-

градњу фабрике и обилазак индустријске зоне, 
односно локације на којој је планирана изградња.   

Како је најављено, камен темељац за почетак из-
градње фабричке хале планиран је за неколико 
месеци, а очекује се долазак највишег државног 
врха и менаџмента јапанског гиганта.
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Победа Инђије за јапанску инвестицију!

Да ли се гради и тест стаза?
Чим су постигнути први прелиминарни дого-
вори око инвестирања у Инђији, започели су 
преговори о проширењу, односно о куповини 
додатних 200 хектара земљишта на којем би 
се градила тест стаза за гуме. Наиме, Јапанци 
желе да уз фабрику изграде стазу на којој би 
могли одмах да тестирају пнеуматике и самим 
тим рационализују и убрзају процес усаврша-

вања производње.

Постоји ли опасност по животну средину
Једна од важних тема током преговора била је 
заштита животне средине. Оно што се са задо-
вољством може констатовати је да јапански ин-
веститор много улаже у  очување животне средине 
и здравље  и безбедност радника. Ова димензија 
корпоративне друштвене одговорности је веома 
важна  ако имамо у виду све више информација 
које показују висок ниво загађености ваздуха у 
целој земљи. Међутим, опредељеност локалне са-
моуправе је да више не дозволи долазак компанија 
са прљавом технологијом. Јапански Toyo tires не 
спада у ту категорију, али зато спада у друштвено 
веома одговорне компаније које активно учествују 

у креирању повољног друштвеног амбијента.

Локација за 

изградњу фабрике



Као бомба одјекнула је у Европи, али и целом 
свету вест да јапански гигант Toyo tires сти-
же у Инђију. Компанија која послује у оквиру 
Mitsubishi корпорације одлучила је да своје про-
изводне капацитете прошири у Србији - и то 
баш у Инђији. Ово ће бити прва и једина фабри-
ка ове компаније на тлу Европе. 
Колико је ово важна вест показује да су сви во-
дећи домаћи, регионални, европски и светски 
медији, укључујући и британски BBC и америч-
ки CNN, пренели под ознаком „хитно“ инфор-
мацију да јапанска компанија долази у Србију. 
Значај изградње фабричког постројења јапанс-
ког гиганта је вишеструк. 
Као прво, долазак у Инђију представља потвр-
ду мудре политике општинског руководства 
Инђије да највећи део средстава на почетку 
свог мандата уложи управо у индустријску зону, 
иако је то било непопуларно због „жртвовања 
видљивијих“ инфраструктурних радова важних 
за свакодневни живот грађана. На крају се ис-
поставило да је и те како вредело „ризиковати“. 
На површини од 63 хектара градиће се фабрич-
ке хале површине преко 300 хиљада квадратних 
метара у основи, а у којима ће посао наћи пре-
ко 500 радника, и то само у првој фази. Иако је 
стопа незапослености у Инђији око 3%, радује 
информација да ће додатни број радника на 
евиденцији Национане службе за запошљавање 
пронаћи могућност за запослење. 
И не само то, просечна плата запослених биће 
значајно већа у односу на републички просек, 

што ће утицати на повећање животног стандар-
да и квалитета живота у сваком смислу те речи.    
Треће, долазак јапанског гиганта са собом повла-
чи велики број других компанија које прате ову 

инвестицију и додатно обогаћују конкуренцију 
и могућности за унапређење пословног амбијен-
та. Прилику за развој свог посла имаће и бројне 

домаће компаније, од грађевинске оперативе, до 
оних за пружање разних услуга. 
Такође, долазак јапанске компаније има шири 
политички и безбедносни значај, нарочито 
имајући у виду геостратешки положај наше 
земље и изазове са којима се суочава.
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Зашто је долазак Toyo tires-а 
значајно за Инђију и Србију 

Шта су све Јапанци тражили
У неформалном разговору са једном од бројних 
делегација, наведено је да је једна од бојазни ја-
панског инвеститора непознавање свакодневног  
живота у Србији, односно питали су и да ли у 
Инђији постоје сви услови за друштвени живот. 
Из тог разлога, припремљена је специјална бро-
шура у којој је сликовито и детаљно наведено ко-
лико Инђија има смештајних капацитета, здрав-
ствених установа, стоматолошких ординација, 
спортских дворана и терена, спортских клубова, 
ресторана, кафића,коцкарница, паркова, слобод-
них стамбених јединица и остало. И то је, између 

осталог, допринело да избор буде – Инђија. 
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Фондација „Новак Ђоковић“ и Општина Инђија отво-
рили су тринаесту „Школицу живота“ - у Љукову, од-
носно, реновирани објекат вртића, чиме се обезбедило 
око 40 нових места за малишане узраста од три до шест 
година. У реконструкцију и опремање објекта који се 
налази у оквиру основне школе уложено је 10,2 мили-
она динара, од којих је Фондација финансирала 80% а 
Општина 20% средстава. Опремање „Школице живота“ 

обухватало је адаптацију дела основне школе,  који је 
некада био дом једног учитеља из Љукова, затим опре-
мање свим неопходним намештајем, дидактичким сред-
ствима и потрошним материјалом, као и изградњу иг-
ралишта, како би деца могла да уживају у свакодневном 
боравку. 
Јелена Ђоковић, глобална директорка Фондације „Но-
вак Ђоковић“, свечано је са председником општине 
Инђија Владимиром Гаком отворила нову „Школицу 
живота“, а другаре у вртићу је обрадовала новим играч-
кама. 
„Отварање тринаесте „Школице живота“ за нас има 
одређену симболику. Ове године обележавамо три-
наест година рада и са поносом сумирамо све што је 
наша Фондација урадила како би малишанима обезбе-
дили лепше детињство, услове да уче и да се радују. Уве-
рена сам да смо великом броју њих омогућили и бољу 
будућност. Од 96 деце које живи у Љукову, само једна 
четвртина има приступ предшколском образовању. 
Зато нову Школицу живота отварамо баш у овом месту. 
Користим ову прилику да се захвалимо представници-
ма општине и предшколске установе што су нам пру-
жили максималну подршку и омогућили да изградимо 
један нови кутак и улепшамо детињство великом броју 
малишана“, рекла је Јелена Ђоковић, и додала да се пру-
жањем прилике деци да иду у вртић у месту где живе, 

подстичу и млади родитељи да остану да живе на селу. 
„Заиста сам срећан што данас имамо прилику да нашој 
деци предамо на коришћење простор који задовољава 
најсавременије и најстроже услове за боравак малишана 
предшколског узраста. Овим показујемо одговорност 
према нашој будућности, према деци која ће једног дана 
водити овај град и државу. И зато смо ми данас овде и 
зато је наш задатак да дамо све од себе да им омогућимо 
оно што заслужују, а заслужују само најбоље. Захвалио 
бих се Фондацији „Новак Ђоковић“ која је препознала 
значај овог објекта у Љукову и са којом смо остварили 
одличну сарадњу. Како је Новак најбољи тенисер света 
тако је и општина Инђија најбоља општина у Србији, 
тако да је наша сарадња потпуно логичан процес и на-
дам се да ћемо заједнички остварити велики број проје-
ката у интересу пре свега наше деце“, изјавио је Влади-
мир Гак, председник општине Инђија. 
Директорка ПУ „Бошко Буха“ Јелена Кресоја захвали-
ла се Фондацији „Новак Ђоковић“ на могућности да се 
деци која до сада нису укључена у институционално 
васпитање и образовање, омогући да расту и развијају 
се у инспиративном окружењу и уче од својих вршњака.

„На нашу радост Фондација је препознала потребе овог 
места, које из године у годину има све више деце, и са 
Општином је преуредила и опремила простор и учини-
ла га доступним за свако дете у селу. Овим пројектом 
обухватили смо 20-оро деце узраста од 3 до 5.5 година и 
још 25-оро деце који похађају припремни предшколски 
програм. Изузетно смо  захвални Фондацији на пруже-
ној прилици да будемо део овог пројекта, јер сматрамо 
да и деца у малој средини, као што је наша, заслужују 
да одрастају у истим условима као и њихови вршњаци 
у Инђији и другим местима наше општине“. 
Део донације је уложен у мониторинг и стручно усавр-
шавање и обуку васпитача и стручних сарадника ПУ 
„Бошко Буха“, које спроводи ЦИП – Центар за инте-
рактивну педагогију.

Инђија Инфо

Јелена Ђоковић и Владимир Гак отворили 
реновирани објекат вртића у Љукову 

Гласило Општине Инђије
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Инђија Инфо

НЕМА ВИШЕ ЛИСТЕ ЧЕКАЊА: 
Почела изградња новог вртића

Поред Храма Светих цара Константина и царице 
Јелене у току су обимни грађевински радови на из-
градњи новог објекта предшкоске установе „Бошко 
Буха“ у Инђији.

 Завршетак радова се очекује за највише шест месе-
ци чиме ће се решити вишедеценијски проблем не-
достатка расположивог смештаја деце у предшколс-
ку установу. Потреба за увећање капацитета постоји 
одавно, али је тек ово општинско руководство запо-
чело са решавањем горућег питања.
Објекат вртића биће најмодернији са свим пратећим 

садржајима неопходним за квалитетан боравак деце. 
Капацитет новог објекта биће око 250 деце. Осим са-
мог објекта, предвиђен је довољно комфоран прос-
тор за боравак деце у дворишту током сунчаних дана.
Укидањем листе чекања вртић ће бити бесплатан 
за сву децу, те ће Општина и на тај начин значајно 

помоћи родитељима. Ово ће бити један од проната-
литетних мера са циљем повећања броја новорођене 
деце.  
Док трају грађевински радови, локално руководство 

увелико ради на проналажењу адекватног начина 
финансирања бесплатног вртића, јер су трошкови 
изузетно велики. Охрабрује чињеница да је у Инђији 
у протекле четири године потписано 11 нових ин-
вестиција, од којих је најзначајнија јапанска инвес-
тиција компаније Toyo tires која послује у оквиру 
аутомобилског гиганта Mitsubishi. Управо ове ин-

вестиције омогућиће, кроз порез на имовину и зара-
де, значајнији прилив у општинску касу одакле ће се 
финансирати, између осталог, и бесплатан вртић.

Гласило Општине Инђије

Будући изглед вртића

Будући изглед вртића



Једна од најфреквентнијих саобраћајница у Беш-
ки, Улица краља Петра I, потпуно је реконструи-
сана и проширена. Ово је заједничка инвестиција 
Покрајинске владе преко Управе за капитална 
улагања Војводине и Општине Инђија вредности 
53.6 милиона динара. 

„Ова инвестиција је веома важна за мештане 
Бешке, целу општину Инђија, али и за развој ту-
ризма, јер ову саобраћајницу користе многи ту-
ристи који желе да посете Фрушку гору и овај део 

Срема“, рекао је приликом обиласка радова пот-
председник покрајинске владе Ђорђе Милићевић.
Он је истакао да Покрајина и Општина Инђија 
имају изузетну сарадњу, те да су уз заједничко 
улагање од 760 милиона динара у претходне три 
године реализовани бројни инфраструктурни 
пројекти на територији целе општине.

Потпуна реконструкција Улице краља Петра I ду-
жине 1200 метара била је нужна потреба за даљи 
развој села и омогућавање квалитетнијих услова 
живота, односно изједначавање са градским усло-
вима.
Колико је ова инвестиција важна показује пода-
так да се од 1968. године у саобраћајницу није 
улагало, иако се годинама обећавала њена рекон-
струција. 
„Претходници су небројано пута обећавали да ће 
се асфалтирати, обично пред изборе за потребе 
кампање. И ово није једина ствар која је обећава-
на а коју смо ми урадили или завршили започе-
то“, рекао је председник општине Инђија Влади-
мир Гак, додавши да је сарадња и подршка виших 
нивоа власти од изузетног значаја.

„Када имате овакву подршку Покрајинске владе 
и Републике Србије, заиста можете урадити мно-
го. Обзиром на дуговања које смо затекли, многе 
ствари не бисмо успели да завршимо без обзира 
што знамо како треба и који су приоритети“.
Улица краља Петра I у Бешки је проширена на шест 
метара како би се ускладила њена геометрија и 
повећала безбедност учесника у саобраћају. Кал-
дрма која је била постављена биће искоришћена 
за уређивање трга и центра Бешке и других места 
у којим се укаже потреба.

Гласило Општине Инђије Инђија Инфо

РЕКОНСТРУКЦИЈА НАКОН 
ПОЛА ВЕКА: Обновљена 

Улица краља Петра I у Бешки
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Гласило Општине ИнђијеИнђија Инфо

Асфалтирана Железничка 
улица у Чортановцима

Потпуно уређење центра 
Новог Сланкамена

Јавно предузеће за управљање путевима и парки-
ралиштима „Инђија пут“ извршила је радове на 
„пресвлачењу“ новим слојем асфалта Железничку 

улицу у насељу Чортановци. Исхабана улица услед 
проласка тешких машина али и дугогодишња за-
пуштеност довело је улицу у неусловно и небезбедно 
стање за саобраћај.
Радови на асфалтирању финансирају се из пројекта 
појачаног одржавања саобраћајница који ове годи-
не износи 65 милиона динара и представља највећи 
буџет у историји општине намењен повећању без-
бедности саобраћаја и уређењу локалних путева.

У Новом Сланкамену у току је потпуно уређење центра чиме 
ће ово насеље добити потпуно другачији, односно савремени 
изглед. Радовима је обухваћена реконструкција путног поја-
са и пешачке стазе у главној улици у реону између две цркве, 
односно слободног профила Улице Цара Душана у постојећој 
регулацији на деоници раскрснице са Улицом Вука Караџића 
до раскрснице са Улицом Светосавском.  

Тренутно се врши уклањање бетонске подлоге у пешачкој 
стази, уклањање корења и припрема подлоге за постављање 
новог слоја тротоара. Такође, уредиће се и колски прилази са 
пешачке стазе ка саобраћајници.
Обим грађевинских радова је један од највећих у историји 
Новог Сланкамена а вредност радова износи 25.5 милиона 
динара без пдв-а. За око 2 месеца, колико је планирано из-
вођење радова, ово насеље биће једно од најлепше уређених 
у региону.

Ревитализација улица у Инђији
У претходном периоду на територији Инђије 
ревитализовано је неколико улица које су биле 
у лошем стању. У оквиру уговора о редовном 
одржавању саобраћајница Јавно предузеће 
за управљање путевима и паркиралиштима 
„Инђија пут“ издало је налог за пресвлачење 
асфалтом улице Шумадијска, Доситеја Обра-
довића, Омладинска, Сретењска и потез око 
језера код градског базена.
Побољшање квалитета локалних саобраћај-
ница је један од приоритета локалне самоу-
праве, нарочито имајући у виду да се годи-
нама није радило на активном одржавању 
улица. Наведеним радовима је повећана без-
бедност саобраћаја и створени савремени ус-
лови за вожњу.
Иначе, овогодишњи буџет за редовно одржа-
вање саобраћајница је највиши до сада и из-
носи 65 милиона динара.
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Заједничким средствима Покрајинског секрета-
ријата за спорт и омладину и Општине Инђија 
извршена је потпуна реконструкција фискул-
турне сале Техничке школе „Михајло Пупин“ у 
Инђији. Осим грађевинских радова, пројектом је 
обухваћена набавка нове спортске опреме и рек-
визита, тако да је техничка школа у потпуности 
опремљена за одржавање часова физичке културе 
и бављење спортом.

Тим поводом, Инђију су посетили потпредсед-
ник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић и По-
крајински секретар за спорт и омладину Вла-
димир Батез који су са председником општине 
Инђија Владимиром Гаком обишли школску салу 
техничке школе.
„Након две и по деценије, пет стотина ученика 
ове средње школе имају адекватне услове за на-
ставу физичког васпитања, али и за рекреативно 
бављење спортом“, рекао је Милићевић и додао 
да је у обнову сале уложено пет милиона динара.
Владимир Батез је изјавио да је Покрајински се-
кретаријат за спорт у протеклом периоду, са 12 
милиона динара, подржао 21 пројекат у општини 
Инђија. Говорећи о сали техничке школе, Батез 
је навео да је обилазећи салу пре почетка радова 

затекао катастрофално стање, а да данас ова сала 
пружа врхунске услове за потребе спортиста.
„Исто тако се надам да ћемо у следећој години 
заједничким снагама решити дугогодишњи про-
блем спортске хале у Инђији и да ће се она наћи 
на мапи спортске инфраструктуре у Војводини“, 
навео је Батез.
Покрајински секретар је овом приликом уручио 
школи и комплет фудбалских, одбојкашких и ко-
шаркашких лопти.
Реконструкција школске сале износила је непу-
них 5 милиона динара или око 40 хиљада евра. 
Правећи паралелу са утрошених 11 милиона евра 
за незавршену нову спортску халу и истичући 

значај ове инвестиције, Гак је поставио питање 
колико се оваквих сала могло уредити за те новце.
„Замислите колико је оваквих сала могло не само 
да се реконструише, већ сагради, да свако село 
добије функционалну спортску халу која би за-
довољила све њихове потребе и обезбедила да 
сва наша деца имају користи. И то се зове вођење 
неодговорне политике која је одликовала наше 
претходнике“, истакао је Гак, напомињући да све 
оно што је неко започео а није умео да заврши, 
биће завршено и на тај начин ће се показати суг-
рађанима да постоје људи који се својим послом 
баве зрело, одговорно и имају довољно знања да 
започето заврше.
Гак се захвалио Покрајинској влади на изузетној 
сарадњи и подршци која је протекле три и по го-
дине била веома значајна за општину Инђија, на-
рочито имајући у виду катастрофално затечено 
стање у буџету и јавним предузећима.

Гласило Општине Инђије Инђија Инфо
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НОВИ ИЗГЛЕД НАКОН 25 ГОДИНА 
Потпуно реконструисана 

фискултурна сала ТШ „Михајло Пупин“
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Председник општине Инђија Владимир Гак 
уручио је родитељима најмлађих житеља наше 
општине сигурносна седишта за аутомобиле, 
а у циљу подизања нивоа безбедносно-сао-
браћајне  културе. Наиме, општински Савет за 
безбедност саобраћаја проценио је на основу 
статистичких података да је угроженост деце 
још увек на високом нивоу и предложио је 
руководству општине да на овај начин помогне 
родитеље-возаче.  

Обраћајући се присутнима Гак је истакао да је 
брига о деци и младима у темељу локалне по-
литике, па је тако у протекле три године руко-
водство општине константно подизало ниво 
улагања за децу и младе – од акција подршке 
вештачке оплодње и накнада за прво и треће 
дете, преко инвестирања у предшколску уста-
нову, награђивања најбољих ученика и сталног 
раста студентских стипендија, до  одлуке да се 
изградњом новог вртића обезбеде услови да 
свако дете похађа предшколску установу.

„Ауто седишта су само један од видова како 
наша деца да буду безбеднија када говоримо 
о превозу. Наравно да морамо се бавити без-
бедношћу наше деце свакодневно и на много 

више нивоа него што је само вожња у аутомо-
билу“, истакао је Гак.
Општина је планом у буџету преко Савета за 
безбедност саобраћаја обезбедила да родитељи 
чија су деца рођена у претходној и текућој го-
дини, добију ауто седиште. Подела ће се врши-
ти неколико пута током године и овом праксом 
наставиће се и у наредним годинама.

Гласило Општине ИнђијеИнђија Инфо
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АУТО СЕДИШТА ЗА НАЈМЛАЂЕ: 
Општина Инђија улаже средства у 

безбедност деце у саобраћају



Инђија Инфо

10

Савремени изглед школског терена у Бешки
Прошлогодишња школска година за ђаке прваке а и 
остале ученике у Бешки почела је у веома свечаној 
атмосфери, а један од главних разлога је постављање 
нове мултифункционалне подлоге на школском те-
рену Основне школе „Браћа Груловић“. Заједничким 
средствима Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину и Општине Инђија, ученици су добили 
најсавременији терен за одржавање часова физич-
ког васпитања а спортисти и рекреативци могућност 
да се на квалитететној подлози надмећу у разним 
спортским дисциплинама.

Идеја за овај пројекат зачета је приликом отварања 
терена у Марадику где је такође значајна средства 
уложио Покрајински секретаријат за спорт и омла-
дину. Према речима првог човека Секретаријата 
Владимира Батеза, тада је деловало веома амбициоз-
но да се за тако кратак временски рок може реализо-
вати пројекат и дати на располагање Бешчанима за 
први дан нове школске године.
„Имали смо прилике да обиђемо терен пре по-
стављања подлоге. Данас је он далеко лепши и без-
беднији, пре свега за наставу физичког васпитања а 
после и за сам развој спорта. Према информацијама 
које сам добио, на терену се скупља и дружи велики 
број деце и драго ми је што ће од сада имати најбоље 
услове за обављање свих наставних и спортских ак-
тивности.“
Ново школско игралиште је веома важно како за на-
ставу тако и за развој спорта у Бешки, нарочито ру-
комета који је у последње две године у експанзији. 
Подршка виших нивоа власти за даљи развој је од 
изузетног значаја.
„Јако је важно када се на вишим инстанцама, у овом 
случају Покрајинског секретаријата за спорт и омла-
дину, налазе људи који имају слуха за мала места. Јед-
но од тих места је Бешка, а пре тога Марадик“, изја-
вио је председник општине Инђија Владимир Гак. 

Локалној самоуправи у Инђији је веома стало до раз-
воја образовања и спорта, што се може видети и по 
издвојеним средствима за школску инфраструктуру. 
Укупан износ намењен школама износи преко 2 ми-
лиона евра.

„То су показатељи колико нам је стало до образовања 
и колико се заиста трудимо да створимо услове как-
ви имају вршњаци наше деце у најразвијенијим ев-
ропским државама“, истакао је Гак.
Заједнички закључак актера који су учествовали 
у реализацији овог пројекта јесте да се управо на 
школским теренима стварају најважније друштве-
не вредности, односно да је то место где се развија 
здрава конкуренција, суочава са поразима и учи да 
се побеђује, а све у спортском духу.
Иначе, вредност пројекта постављања мултифунк-
ционалне подлоге на школском терену износи непу-
них 4 милиона динара, од чега је 70% средстава обез-
бедио Покрајински секретаријат за спорт и омладину 
а остатак Општина Инђија.

Гласило Општине Инђије

Изградња нове хале 
Један од кључних инфраструктурних проје-
ката у наредном периоду за насеље Бешка је 
изградња нове спортске хале капацитета 500 
гледалаца. Идејно решење и пројектна доку-
ментација су припремљени. Следећи корак је 
сређивање имовинских односа на предвиђеној 
парцели за изградњу, након чега ће се одмах 
расписати јавна набавка.Предвиђена локација 
за изградњу спортске дворане налази се иза 

објекта основне школе. 



Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јо-
вановић Батут“ спровео је истраживање у 42 јав-
на водовода на територији Аутономне Покрајине 
Војводине, а само девет је задовољио све крите-
ријуме, међу којима је и инђијски водовод. Иако 
је генерално стање пијаће воде у овом делу земље 
лоше, грађани Инђије не морају бринути за ис-

правност воде градског водовода, јер се свакоднев-
но спроводе бројне мере како би се одржала ста-
билност у квантитавном и квалитативном смислу. 
Иначе, заједничким средствима Покрајинског се-
кретаријата за пољопривреду, водопривреду и шу-

марство и Општине Инђија ради се на изградњи 
новог бунара Б25 чиме ће се улазни капацитет 
воде подићи на ниво довољан за пуштање у погон 
фабрике воде и тако додатно обезбедити стабил-
ност водоснабдевања. 
Да подсетимо, фабрику воде су представници 
претходног режима неколико пута отварали, али 

она никад није прорадила, јер нису постојали ус-
лови за њен рад, односно, довољна количина воде. 
Тек је доласком новог руководства ЈКП „Водовод 
и канализација“ покренуто питање бушења нових 
бунара и повећање стабилности водоснабдевања.

Инђија Инфо
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Инђијска вода једна 
од најисправнијих у Војводини

Без рестрикција воде 4 године
Општина Инђија је до 2016. године у летњим месе-
цима била изложена константним рестрикцијама 
воде, а и кад је има, била је забрањена за пиће. Од 
лета 2016. године до данас ни у једном тренутку 
општина није остала без воде! Према институту 
„Др Милан Јовановић Батут“  инђијска вода је 
потпуно исправна, што је реткост за ово подручје. 
То се успело преданим радом и зато што садашњи 
руководиоци имају одговорност према грађанима 
који су им дали поверење на претходним избори-
ма. Завршетком повезног цевовода Инђија-Бешка 
додатно ће се појачати стабилност водоснабдевања 
тог дела општине, а са друге стране завршетком 
изградње додатних бунара створиће се услови за 
пуштање фабрике воде и тако обезбедити трајна 

стабилност снабдевања водом.

Гласило Општине Инђије

Ружна прошлост 
Инђије-2015. година



Општина Инђија определила је ове године 35 мили-
она динара помоћи пољопривредним газдинствима 
кроз бројне подстицајне мере. Аграрни буџет, који је за 
само три године увећан 50%, спада у један од највећих 

у Србији и представља значајну подршку у развоју и 
унапређењу пољопривредне производње. Мера коју су 
пољопривредници истакли као једну од значајнијих је 
субвенција за куповину нове механизације и прикључ-
них машина, а која износи до 50 одсто укупне вредно-
сти. 
Једна од овогодишњих мера је и куповина куће са окућ-
ницом у селу за младе брачне парове. За ту намеру из-

двојено је 10 милиона динара. Општина финансира 
половину средстава,  а максимално милион динара по 
домаћинству. 
Пример који се често спомиње је пример - инђијских 
пчелара. Наиме, за период од 2017. до 2019. године ут-
ростручен је број регистрованих пчелињих друштава - 
захваљујући управо субвенцијама локалне самоуправе. 
Имајући у виду да је сточни фонд у Србији у повоју, 
Општина Инђија је увела стопроцентно регресирање 
трошкова за вештачко осемењавање, како би се додат-
но подстакао развој сточарства. 
Осим тога, пољопривредници имају могућност да ис-
користе и кредитну подршку у виду суфинансирања 
камата за пољопривредне кредите, као и повраћај до 60 
одсто премија за осигурање усева и плодова. 
Сви наведени подстицаји условили су да се последњих 
година значајно увећа број регистрованих пољоприв-
редних газдинстава којих је тренутно око 2500,  а који-
ма максималну подршку, савете и помоћ пружа Аген-
ција за рурални развој општине Инђија. 
Такође,  важно је истаћи да све активности усмерене ка 
унапређењу пољопривредне производње представљају 
пример добре праксе осталим градовима и општинама 
у Србији, те се Инђија и у овом погледу истиче као јед-
на од најбољих локалних самоуправа у држави. 
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Чишћења канала и атмосферске канализације
Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима 
„Инђија пут“ увелико спроводи велику акцију прочишћења 
канала и цеви атмосферске канализације. Активности се 
спроводе на територији целе општине и трајаће све док буду 

дозвољавали временски услови.
Вишедеценијска запуштеност цеви атмосферске канализа-
ције и затрпаност одводних канала условило је дуго задржа-
вање воде приликом обилнијих падавина. То је доводило до 
угрожавања безбедности саобраћаја, непроходности пешач-

ких стаза и уништавања имовине суграђана.
Прво се ради на прочишћењу канала, затим профилисање 
као и чишћење цеви атмосферске канализације које су биле 

потпуно запуштене.
Наведене активности неће решити апсолутно све проблеме 
приликом обилних падавина али ће знатно смањити пробле-
ме са којима су се грађани суочавали. А чињеница да се ови 
радови нису спроводили неколико деценија показује какав 
су однос претходни челници наше општине имали према 

грађанима општине Инђија.

Гласило Општине Инђије

Снажне подстицајне мере 
пољопривредницима



Један од симбола Инђије представља импозантна грађевина 
нове спортске дворане смештена преко пута градског базена. 
Међутим, у јавности се различито тумачи њена изградња и 
постојање. Зато чињенице најбоље говоре. 
Грађена је за потребе Универзијаде 2009. Године, али никад 
није завршена због лоше изведених радова. Темељ дворане 
је пукао по средини због чега вода продире у унутрашњост. 
Као привремено решење постављене су пумпе које прили-
ком надолажења подземних вода избацују воду у канал. 
Нису спроведене електромашинске инсталације. Кров про-
кишњава на неколико места. 
Ипак, то није сметало претходницима да за потребе медија 
поставе паркет, исликају се и дају изјаве како је завршена, а 
након тога склоне да не би киснуо и пропао због влаге. Ос-
таје питање у каквом је стању паркет након деценије таво-
рења у влажним условима. 
Парадокс представља куповина опреме за теретану,  иако 
се добро знало да није могуће у скорије време пустити у рад 
дворану. Чији је то интерес био, остаје за анализу других ин-
станци. 
Фирма која је добила посао изградње хале била је Монтера. 
У то време блиска круговима Демократске странке, ком-
панија је добијала најважније послове у земљи. Међутим, 
компанија проглашава банкрот те се није могло наставити 

са извођењем радова. У међувремену тадашње руководство 
Општине престаје да плаћа до тада изведене радове, због 
чега се покреће судски спор који је трајао до краја 2018. годи-
не. Другостепеном пресудом Привредног апелационог суда 
у Београду наложено је Општини Инђија да извођачу радова 
плати 1.358.433 евра плус камате. До данас је измирена поло-

вина дуга. Иначе, до данас је у нову спортску халу уложено 
преко 11 милиона евра. 
Последња процена стручњака показује да је неопходно уло-
жити још минимум 5 милиона евра да би се ставила у погон. 
Колико је то новца можемо упоредити са следећим подаци-
ма: за та средства могло се изградити 8 нових вртића капа-
цитета за 250 деце, најмање по две балон сале у сваком селу, 
реконструисати и покрити апсолутно сва пијачна места у 
општини, реконструисати преко 300 улица или 180 киломе-
тара саобраћајница. То је одговор – чињеница.
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Нова спортска хала-добра инвестиција 
или велики промашај

Гласило Општине Инђије

Дом здравља спасен од банкрота, 
обнавља се возни парк и опрема 

 Инђијски Дом здравља је данас у финансијски дале-
ко повољнијој ситуацији него пре 3 године. Прили-
ком преузимања одговорности за вођење здравстве-
не установе руководство се суочило са дугом преко 
300 милиона динара, док је данас дуговање сведено 
на непуних 500 хиљада евра. Ово је веома значајно 
напоменути имајући у виду да је у том тренутку пре-

тила озбиљна опасност да се укине примарна здрав-
ствена заштита на територији општине Инђија, што 
би имало несагледиве последице по јавно здравље. 
Највећи дуг се огледао према добављачима лекова и 
радницима, којима годинама свесно није исплаћива-
на законом прописана накнада за путне трошкове. 
Само према радницима је измирено преко 45 мили-
она динара, и то за само неколико месеци. 
Просечна старост возила била је преко 20 година са 
пређених неколико милиона километара. 
Данас Дом здравља нормално функционише, а ло-
кална самоуправа ове године уложиће значајна сред-
ства за обнову возног парка. До сада је набављен 
један санитет и путнички аутомобил. За неколико 
месеци стиже још један нови санитет као и неколико 
аутомобила за дежурне теренске службе. 
Иначе, од ове године  Дом здравља је, одлуком др-
жавних органа, у надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине.
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Изграђена пешачка стаза 
око старе спортске хале, 

приступачно и за инвалиде

БЕЗБЕДНИЈИ САОБРАЋАЈ: 
Реконструисан државни пут 

Инђија-Љуково

Око објекта старе спортске хале изграђена је потпуно 
нова пешачка стаза која је проширена и прилагођена 
особама са инвалидитетом. Такође, овим се спречи-
ло даље пропадање и урушавање објекта обзиром да 
дуги низ година вода улази у темеље услед лоше из-
ведене нивелације земљишта и неодржаваног трото-
ара. Значај радова огледа се и у безбедности пешака, 
с обзиром на то да је пешачки прилаз објекту б руи-
ниран и у лошем стању. 
Пролаз поред хале често користе и старији суграђа-
ни те је поправка била више него потребна. Средства 
за наведене радове су обезбеђена у буџету Општине 
Инђија, а укупна инвестиција износи 1.2 милиона 
динара.

После скоро 20 година коначно је на ред дошла реконструк-
ција веома фреквентног државног пута између Инђије и 
Љукова, а који је и веза ка општини Рума и граду Сремска 
Митровица. Одлука о почетку радова донета је на састанку 
представника сремских општина са министарком Зораном 
Михајловић када је председник инђијске општине Владимир 
Гак као приоритетну деоницу издвојио управо ову саобраћај-
ницу.

Обзиром да се реконструкција врши на државном путу дру-
гог реда, локална самоуправа нема надлежност за њено одр-
жавање, иако пролази кроз инђијску територију.
„Зато смо урадили оно што једино можемо као локална само-
управа, а то је да инсистирамо код виших нивоа власти, од-
носно код министарства, да се прво ова деоница реконструи-
ше као једна од најфреквентнијих у нашој општини“, рекао је 
Гак.
Радови су квалитетно изведени што се могло видети, између 
осталог, и по дубини постављеног тампона чиме ће се значај-
но повећати трајност асфалта.
Такође, саобраћајница је проширена чиме ће се повећати про-
ходност возила али и безбедност саобраћаја.
Реконструкција је подразумевала деоницу од семафора у Ули-
ци Цара Душана па све до уласка у Љуково.

Гласило Општине Инђије

Потпуно уређење центра Крчедина
У центру Крчедина су у току интезивни грађевински радо-
ви који ће значајно унапредити услове за живот грађана, а 
са друге стране улепшати изглед насеља. Наиме, започели 
су радови на реконструкцији дела тротоара и паркинга у 
улицама Цара Душана, Уче Зековића, Дунавске и Наде Ја-
ношевић.
Око 600 метара пешачке стазе биће поплочано новим бе-
хатон плочама ширине од 3 до 4 метара. Грађевинци тре-
нутно уклањају дотрајале, испуцале и упале бетонске коцке 
које су у лошем стању и припремају подлогу за постављање 
новог бехатона.
Осим реконструкције саме пешачке стазе, уградиће се нови 
сливници који ће бити спојени са каналетама који ће од-
водити воду у постојећи колектор. Поставиће се нови пар-
ковски ивичњаци, уредити девастиране зелене површине, 
а формираће се и десетак паркинг простора која ће олакша-
ти паркирање возила поред школе и предшколске установе.

Такође, реконструише се црква ограда која је била у вео-
ма лошем стању. Иначе, раније је ревитализована је Улица 
Милорада Грујића, Милоша Видовића, као и прилаз амбу-
ланти. 
Оно што је занимљиво истаћи јесте да у које год село да се 
започну грађевински радови, мештани наводе да се овим 
решавају проблеми који датирају и по неколико деценија. 



Дванаест хиљада посетилаца и 800 деце основнош-
колског узраста која су прошла бесплатну обуку кли-

зања, уживало је у овогодишњој сезони на градском 
клизалишту у центру Инђије. Изванредна посеће-

ност оправдала је сва улагања која је локална само-
управа са установом „Спортски центар“ определила 
за суграђане у току зимских празника и школског 
распуста. Уз карту са симболичном ценом од 100 
динара клизачи су добијали клизаљке и чај, а једна 
од највећих новина било је покривање клизалишта, 
чиме се клизање омогућило и приликом падавина. 
Такође, сва деца узраста од првог до четвртог разре-
да основне школе прошла су бесплатну школу кли-
зања, тачније, њих око осам стотина. 
Колико је клизалиште у центру града наишло на до-
бар одјек у јавности - показује податак да је ове годи-
не на клизалишту било дупло више посетилаца него 
претходних година, што је изнад свих очекивања ор-
ганизатора. 
Иначе, клизалиште је у децембру отворено уз пред-
ставу на леду за најмлађе и спектакуларним ватро-
метом.
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ДУПЛО ВИШЕ 
ПОСЕТИЛАЦА КЛИЗАЛИШТУ: 

Зимска забава на леду оправдала сва очекивања

Гласило Општине Инђије

Постављена чесма у Лејама
Јавно комунално предузеће „Водовод и канали-
зација“ поставило је чесму са пијаћом водом у 
популарним инђијским Лејама поред атлетске 
стазе. Чесма ће нарочито добро доћи спортисти-
ма и рекреативцима који користе овај спортски 
комплекс за бављење спортом и рекреацијом. До 
сада, сви они који су се рекреирали или обавља-
ли тренинге морали су сами доносити воду или 
су ишли до гробља, као најближег места где по-
стоји јавна чесма. Надлежни из Водовода се на-
дају да ће сви грађани користити ово јавно до-
бро са пажњом, јер су овакве ствари у интересу 
свих нас. 
Иначе, иницијатива за постављање чесме по-
стоји још из 2014. године, али тадашње руковод-
ство општине није имало слуха за потребе грађа-
на, рекреативаца и спортиста. Зато постављање 
чесме у Лејама представља пре свега другачији 
однос данашњих челника општине према потре-
бама грађана, спортиста и рекреативаца.
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Гак једини председник општине у 
Србији који је пливао за Богојављење

Ледом оковано језеро у Јарковцима изазов је за све 
пливаче који су учествовали у пливању за Часни 
крст, али оно по чему се ово пливање разликује од 

других је то што се међу пливачима нашао и пред-
седник општине Инђија Владимир Гак. Његово друго 
заредом пливање показује да је он уз своје суграђане, 
овог пута пливаче, и кад су тешки и изазовни трену-
ци али и када су овакве манифестације.
По његовим речима, учестовање у пливању рађа по-
себне емоције и узбуђење.
„Ово није свакидашњи догађај, свако ко може да 

здравствено издржи ја му желим да се одважи и да 
заједнички сваке године испливамо, јер осећај када 

изађете из воде је стварно невероватан“.
Гак је једини председник општине у Србији који је 
имао храбрости да заплива у леденој води и то га из-
дваја као свестрану особу спремну на све изазове.

Први пут у историји Инђије пливање за Богојављење 
је организовано 2018. године и сваке године је све 
боље и атрактивније, што показује велики број 
грађана који су дошли да пруже подршку али и ода-
зив пливача. За само један дан пријавило се 50 учес-
ника, и да није било ограничења због безбедности тај 
број би био далеко већи.
Осим Инђинчана, за Часни крст су пливала и два 
Чеха који су у Инђију дошли само због ове манифе-
стације.

Гласило Општине Инђије

Додељене захвалнице 
пливачима и спонзорима

Српска православна црквена општина Љуково 
и Општина Инђија организовали су пријем за 
пливаче и појединце који су помогли органи-

зацију како би им уручили признања у виду 
захвалница и симболичних поклона. Toм при-
ликом разговарано је о плановима за наредну 
годину и начинима за додатно унапређење ма-
нифестације која је једна од најатрактивнијих 
у општини Инђија. Осим атрактивности, по-
себно се води рачуна о безбедности и здрављу 
пливача. Тако сваки учесник пролази кроз де-
таљан медицински преглед у Дому здравља и 
један преглед пред сам чин пливања. Такође, у 
организацији ове манифестације ангажоване 
су професионалне спасилачке екипе, прихват-
ни тим Црвеног крста, служба хитне медицин-

ске помоћи и полиције.
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Културна понуда у општини Инђија богатија је више 
него икад, а у прилог томе иду бројне манифестације, 
атрактивни садржаји и све већа заинтересованост 
и посећеност грађана Инђије и околних места. И не 
само у граду, културни садржаји се нуде и у сеоским 
срединама.

Један од најпознатијих догађаја је свакако културна 
манифестација Сцена фест чији је музички програм, 
у последње три године, Инђију уздигао на ниво роке-
нрол престонице у овом делу Европе. Најпопуларнији 
бендови екс Југославије наступали су на бини поред 
Културног центра: Рибља Чорба, Неверне бебе, Цр-

вена јабука, Атомско склониште, Кербер, Ортодокс 
Келтс, Галија, Ју група, Ван Гог и други. Рукометни те-
рен поред КЦ-а често је био мали да прими све заин-
тересоване да слушају најбољу музику на овим про-
сторима. 
Поред музичког програма, у најкраћем временском 

периоду после београдских премијера у Културном 
центру приказују се најновији филмски хитови стра-
не и домаће продукције. У оквиру позоришног про-
грама  одигран је велики број позоришних представа. 
Да би увидели право стање ствари како је КЦ радио 
и бирао културни садржај за Инђинчане, најбоље по-
казују конкретни подаци. Само у 2017. години на свим 
програмима које организује Културни центар било је 
44.790 посетилаца, што је 17.170 грађана више него у 
2016. години. Да се истим ритмом наставило и даље 
показује број посета у наредним годинама. У 2018. го-
дини имамо скоро 54 хиљаде посетилаца а у 2019. го-
дини културне програме у Инђији посетило је преко 
60 хиљада грађана. То је за три године скоро 2.5 пута 
више посетилаца.  

План да  Културни центар током сезоне тј. целе године 
има активан и благовремено конципиран биоскопски 
репертоар,као и да пројекције филмова се приказују 
у нашем биоскопу одмах након премијера у Београду 
и Новом Саду, успешно је реализован. Управо тиме 
привучено је и више публике, као и  већа зарадa од 
продаје биоскопских улазница. 
Осим у самој Инђији, филмске пројекције и позориш-
не представе одржаване су и по сеоским срединама, 
што представља једну од стратегија локалне само-
управе за изједначавање услова живота у сеоским и 
градској средини. 
Један од фестивала који се први пут у Инђији орга-
низује је ПроПоет. Фестивал је у последње три године 
окупио најзначајнија имена из српског, европског и 
светског књижевног миљеа. 
Имајући у виду све наведено може се константовати 
да је културна понуда у општини Инђија разноврсна, 
богата и прилагођена за све генерације. Управо је та-
кав приступ допринео снажном порасту заинтересо-
ваности грађана за културу и њене садржаје.

Процват културе у Инђији, 
програми за све генерације

Десет година Партнерства Бешка-Карлсхулд
Партнерствo Бешка-Карлсхулд обележава деценију 
успешне сарадње.  Тим поводом се током целе го-
дине организују манифестације у виду међусобних 
посета фудбалских селекција, студената и култур-
но-уметничких друштава. Најважнија манифеста-
ција у Карлсхулду је Wine fest , док ће се у Бешки, 
традиционално почетком септембра, на до сада 
највишем нивоу организовати „Бешка фест“. Дола-
зак стотинак Бавараца мотивисан је упознавањем 
Срема и Бешке, али и у неколико дана уживању у 
богатом културно-уметничком  програму Бешка 
феста. Такође, доласком представника немачког 
града Нојбурга са којима се пре две године остварио 

контакт унапређују се и односи две општине.“
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СВЕТСКИ ДОГАЂАЈ У НАШЕМ ГРАДУ: 
У центру Инђије такмичили се најјачи људи света

Најјачи људи света, атлете саздане од 150 до 160 ки-
лограма мишића, такмичили су се летос у Инђији у 
оквиру „Strongman Champions League“, најпризна-
тијег и најатрактивнијег светског такмичења у овом 
спорту. Такмичило се 12 момака из САД, Велике 
Британије, Холандије, Естоније, Мађарске, Србије. 
Победник такмичења био је Естонац Марко Ремлик.
Србију је представљао Немо Тасић који је на нацио-
налном такмичењу Аустрије освојио прво место и 
Владимир Булатовић, млада нада у овом спорту из 
Кикинде. 
Надметање је било у пет дисциплина: Log lift, Truck 
pull, Farmers walk, Atlas stones, Dead lift car, oдносно, 
вукли су камион тежине 20 тона, тркали се носећи 
рам тежак 400 кг, подизали аутомобиле и остало.

На овај начин, користећи свима препознатљиве те-
рете, такмичари много сликовитије дочаравају пуб-
лици колико су припремљени и демонстрирају коли-
ко је, правилном вежбом и начином живота, могуће 
померити људске границе у смислу снаге и издржљи-
вости.  
Дисциплине су тако постављене да свака од њих из-
искује другу групу мишића, јер се тражи најкомплет-
нији такмичар. На сваком такмичењу бодује се свака 
дисциплина и на крају се проглашавају победници. 
Онај који на крају сезоне сакупи највише бодова, са 
свих 16 такмичења, проглашава се за најјачег човека 
света те године.
Статистика каже да такмичари, само током једног 
такмичења, преко руку превале око 30 тона. Дакле, 
током године, што на такмичењима, а што на тре-
нинзима и припремама, ове атлете се „поигравају“ са 
неколико хиљада тона.

Инђија је уврштена као домаћин једног од 16 так-
мичења која се током године, по правилима лиге, 
одржавају у различитим државама, на четири до пет 
континената. 
Емисије са ових такмичења снима званична SCL Tv 
екипа и емитују се у више од 100 држава света. У Ср-
бији такмичења SCL  2019. емитовала је телевизија 
О2 и ТВ Арена у кабловским системима. Према зва-
ничним истраживањима, гледаност  једне емисије 
достиже и 200 милиона гледаоца. 
Тако је Инђија, али и Србија, осим изузетно атрак-
тивне манифестације за присутну публику, добила и 
промоцију на највишем светском нивоу.

Гласило Општине Инђије

С обзиром на то да су организатори, а и Инђин-
чани били презадовољни манифестацијом, што 
се могло видети огромном посећеношћу у вре-
лом летњем дану на температури од 37 степени, 
и ове године биће одржано такмичење најјачих 
људи света. У наредном периоду дефинисаће се 
тачан датум, а прелиминарно се очекује да то 

буде у јулу као и прошле године.
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БУДУЋНОСТ ИНЂИЈСКОГ СПОРТА: 
Уручене награде најбољим спортским клубовима 

и спортистима
Инђија не мора да брине за будућност спорта, а да 
је заиста тако потврђују бројне награде и признања 
инђијским спортистима на националним и међународ-
ним такмичењима. Савез спортова општине Инђија је 
још једном најбољим спортистима одао признање ор-
ганизујући свечану скупштину на којој су им уручена 
признања за изванредне успехе у различитим катего-
ријама.

За најуспешнији мушки колектив изабран је ФК 
„Инђија“, најуспешнији женски колектив ЖРК „Же-
лезничар“, најбољи сениорски спортиста је атлетичар 
Милош Малешевић, а сениорка рукометашица Тамара 
Костић. 
У категорији омладинаца најуспешнији је стрелац Ди-
митрије Гаћеша и рукометашица Јована Аврамовић, 
док су запажене резултате и признање као пионири до-
били теквондоисти Давид Кукић и Миа Бунета. 
За најуспешнијег тренера проглашен је Влада Шими-

чић, стратег ЖРК „Железничар“, док је најуспешнији 
спортски радник из истог клуба-спортски директор 
Горан Милановић. 
Додели признања присуствовао је и председник општи-
не Инђија Владимир Гак који је изразио задовољство 
постигнутим на спортском пољу. 
„Велико је задовољство имати два спортска тима у Су-
пер лигима Србије-ФК Инђију и ЖРК Железничар. 

Сваке године издвајамо све више средстава који се у 
потпуности потроше за потребе спорта и наравно да 
очекујемо врхунске резултате“.
Гак је истакао да Савез спортова општине Инђија на 
челу са председником Драгољубом Самарџићем и ген-
секом Љубомиром Ковачевићем ради боље него икад 
и да спада најбоље у Србији, а да је то захваљујући од-
личној сарадњи са извршним органима општине, јер 
обе стране препзнају важност развоја спорта. Свечаној 
скупштини присуствовао је Покрајински секретар за 
спорт и омладину Владимир Батез са којим је до сада 
реализован велики број пројеката важних за развој 
спортске инфраструктуре и школског спорта. Такође, 
седници су присуствовали представници Спортског 
савеза Србије Милош Марковић и Драган Шешум и ге-
нерални секретар Савеза спортова Војводине Младен 
Стојшин.

Рекордан буџет за спорт
Општина Инђија издвојила је ове године исто-
ријску суму новца за спорт и инвестиције-160 
милиона динара, што представља дупло више 
средстава у односу на 2016. годину. Такмичење 
два клуба у највишим ранговима такмичења у 
Србији-ФК Инђија и ЖРК Железничар, улазак 
бројних екипа у виши ранг у односу на прет-
ходне сезоне и све већи број деце укључених у 
тренажни процес, показатељ је да је оправда-
на добра одлука локалне самоуправе да повећа 

буџет за спортисте.

Драгојловићу највиша европска лиценца за карате судију
Светски карате судија са највишом Светском лиценцом 
WKF Referee A Мирослав Драгојловић, успешно је проду-
жио највишу европску судијску Referee A лиценцу за борбе 
за наредне 4 године. Такође, положио је и за ката судију на 
Европском првенству за јуниоре и кадете које се одржало по-
четком фебруара у Будимпешти. 
Европско првенство било је бодовна за квалификација за 
Олимпијске игре у Токију. Наступ за репрезентацију Србије 
на Европском првенству омогућило је додатни бодовни ус-
пон на судијској лествици и све ближи циљ, а то су Олим-
пијске игре у Токију.    



Добро место за породицу

Запратите нас на друштвеним мрежама:
 
      @opstinaindjija2016      
      indjija2016    
      @indjija2016
      Владимир Гак


