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ВУЧИЋ ОТВОРИО ИСТОРИЈСКИ ПРОЈЕКАТ АСФАЛТИРАЊА 
СВИХ НЕАСФАЛТИРАНИХ УЛИЦА:

ИНЂИНЧАНИ ВИШЕ НИКАДА У БЛАТУ И ПРАШИНИ



Председник Републике Србије Александар Вучић 
отворио је приликом посете нашој општини исто-
ријски пројекат асфалтирања свих неасфалтираних 
улица на целој територији општине Инђија. Преко 45 
километара или укупно 76 улица добиће први пут у 
својој историји асфалт, односно, најосновнији услов 

за нормалан живот достајан века у којем живимо.
Многи Инђинчани деценијама чекају да до њихове 
куће дође асфалт а кључна порука која је послата на 
дан почетка радова јесте да је приоритет брига о сва-
ком човеку.
„Више деца неће кроз блато ићи до школе“, поручио 

Стигао асфалт у свим 
неасфалтираним улицама
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је Александар Вучић и додао „али посебно сам задо-
вољан што показујемо бригу према обичним људи-
ма, да то није брига само према оним људима који 
седе у фотељама, само да они имају више“.  
Вучић је рекао да му је драго што Општина размиш-
ља о народу и што се ради на решавању њихових 
проблема.

Превише дуго се урушавала општинска и држав-
на каса која се одражавала и на свакодневни живот 
грађана. То показују конкретни подаци о огромном 
дугу Општине Инђија који је, на дан преузимања од-
говорности новог председника општине Владимира 
Гака, износио 2.2 милијарде динара. 
Али, иако преоптертећена тешким баластом дуго-
вања, општинско руководство је домаћинским и 
преданим радом успела да покрене бројне велике 
инфраструктурне пројекте као што је асфалтирање 

свих неасфалтираних улица.
„Ни једна кућа у општини Инђија неће бити без ас-
фалта, али ми се овде нећемо зауставити – опреде-
лили смо значајно више средстава за рехабилитацију 
свих осталих улица које су у катастофалном стању“, 
нагласио је Владимир Гак, председник општине 
Инђија.

Он је још једном истакао да ће се у наредних годину 
дана у Инђији највише радити у односу на претход-
них 50 година. 
Вредност историјског пројекта је 4 милиона евра а 
средства су обезбеђена кредитом по најповољнијој 
каматној стопи на тржишту. Завршетак пројекта 
се очекује у наредним недељама чиме ће Инђија 
постати једна од ретких места у Србији која на 
својој територији неће имати ниједну неасфалти-
рану улицу.



Инђија Инфо

ЗА ТРИ ГОДИНЕ-изграђена нова 
индустријска зона, потписано 

10 нових инвестиција

Да североисточна индустријска зона у Инђији спада 
у најатрактивније у југоисточној Европи показује по-
датак да је у последње три године потписан уговор са 
10 нових компанија који ће у свом пуном капацитету 
запослити преко 1000 радника различитих профила.

Kомпанијe које су купиле земљиште и започеле рад 
су Агромаркет, Универзум, МБ транс, Аерон, Ме-
тал-ИН Зелић, Златибор градња, Миком, Прича 
кетеринг, Zeo world и Quass. 

До тога не би дошло да локална самоуправа, заједно 
са покрајинским секретаријатима, није уложила 100 

милиона динара у комунално опремање радне зоне. 
Кроз радну зону пролази саобраћајница са два круж-
на тока, изграђена је водоводна, канализациона, 
електрична и гасна мрежа, односно, за сваку парцелу 
обезбеђена је сва неопходна комунална инфраструк-
тура за изградњу и покретање производног погона.

Осим комуналне опремљености, важну улогу има 
геостратешки положај Инђије-близина два највећа 
града Београда и Новог Сада, близина аеродрома и 
реке Дунав а на рубу индустријске зоне пролази ау-
топут Е75 и брза пруга Београд-Будимпешта која је 
тренутно у изградњи.
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Ана Брнабић отворила Агромаркет
Председник Владе Републике Србије Ана Брнабић 
отворила је логистички центар компаније Агромар-
кет,  једног од водећих снабдевача тржишта пестици-
да, семенске робе и гарден уређаја у региону.

Српска компанија из Крагујевца уложила је 7.5 ми-
лиона евра у складишни простор у Инђији и у пр-
вој фази запослила је око 70 радника. Обилазећи 
нови погон Брнабићка је рекла: „Велики је понос 
када видите овакав објекат домаћег српског инвес-
титора. Ако погледате овај објекат можете видети да 
један Агромаркет може стати раме у раме највећим 
европским и светским компанијама. Зато ће Влада 

Републике Србије бити на располагању за сваку вр-
сту подршке и помоћи која им треба“, и додала: „Ове 
године циљ Владе Србије биће убрзање економског 
раста, којег неће бити без покретања локалног еко-
номског развоја“.

Наводећи да је пре отварања Агромаркета имала сас-
танак са локалним руководством, Брнабићка је иста-
кла да је Инђија прави пример локалног економског 
развоја и једног лидерства које ће Влада подржати.

Гласило Општине Инђије
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Реконструисана дуго очекивана 
деоница Банстол-Сремски Карловци

Рупе и улегнућа на фреквентном путу Банстол-Срем-
ски Карловци постала је прошлост јер је ова деоница 
потпуно реконструисана, проширена и асфалтира-
на. У питању је капитални државни пројекат који је 
реализовала Покрајинска и Републичка Влада са Пу-
тевима Србије.
Постављена је савремена саобраћајна сигнализација 
а пут је проширен за више од једног метра, што ће 
омогућити бржи проток путничког и теретног сао-
браћаја. 

Завршетком радова значајно ће се подићи безбед-
ност саобраћаја али и смањити трошкови власника 
аутомобила чија су се возила често кварила услед 
лоше саобраћајнице. 
„Ово је велика ствар за општину Инђија јер добија-
мо најсавременији пут. Да није било одличне са-
радње Општине Инђија са Покрајином и Републич-
ком Дирекцијом за путеве, питање је да ли би могли 
пројекат да изгурамо у овако кратком року. Заиста је 
задовољство видети овакве велике пројекте које се 
раде на територији наше општине“, навео је Влади-
мир Гак, председник општине Инђија.

Да подсетимо, од самог именовања ново руководство 
Општине Инђија снажно је лобирало код виших ни-
воа власти како би се што пре кренуло са потпуном 
реконструкцијом саобраћајнице, јер деоница спада 
у категорију државног пута те локална самоуправа 
нема овлашћења да сама изврши реконструкцију. 
Велики број Инђинчана користи ову саобраћајни-
цу те је њена поправка у великом интересу инђијске 
општине.

Гласило Општине Инђије
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Чортановчани коначно дочекали 
градски водовод

Вишегодишње чекање мештана Чортановаца на 
градски водовод коначно се привео крају. Свечаним 
пуштањем у рад водоводне мреже присуствовао је 
Покрајински секретар за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство др Вук Радојевић и председник 
општине Инђија Владимир Гак. Вредност инвести-
ције износила је нешто више од 90 милиона динара 
а први објекат који је прикључен на мрежу је сеоска 
амбуланта у којој ће мештани од сада без бојазни ко-
ристити здравствене услуге.

Изградњу водоводне мреже финансирало је Минис-
тарство пољопривреде са Покрајинским секрета-
ријатом за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство, Управом за капитална улагања Војводине и 
Општином Инђија. 

„У Чортановцима смо да промовишемо идеју 
окупљања око пројеката од општег интереса. Раз-
вијање села је предуслов за останак младих на селу 
на које стално апелујемо и управо је у том контексту 
реализован овај пројекат“, изјавио је др Вук Радоје-
вић.
Колико је инвестиција изградње водовода важна за 
Чортановчане, показује анкета у којој се 60 одсто 
мештана изјаснило да одмах жели прикључак на 
градску мрежу, рекао је председник општине Влади-
мир Гак. Осим самог прикључења, изградња водово-
да представља и меру оживљавања сеоских среди-
на. „Један од приоритета локалне самоуправе јесте 
смањивање разлике квалитета живота између града 
и села и ова инвестиција је значајан искорак ка том 
правцу. Пуштањем водовода обезбеђујемо основне 
услове за живот наших суграђана али и стварамо ус-
лове за развијање привреде у руралним срединама“, 
истакао је Гак, наводећи пример Чортановчана који 
није могао да отвори млекару због непостојања град-
ске водоводне мреже. 
Након дужег времена стагнације у радовима, проје-
кат изградње водоводне мреже је завршен за непуних 
годину дана, рекао је директор ЈКП „Водовод и кана-
лизација“ Драгољуб Трифуновић и додао да дежурне 
екипе одмах почињу са појединачним укључивањем 
мештана на водоводну мрежу.

Цена пројекта износила је 90 милиона динара, 
од тога је 7 милиона из буџета општине Инђија, 
24 милиона из Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
34 милиона из Управе за капитална улагања 
Војводине а Министарство пољопривреде је 

учествовало са 35 милиона динара.

Цена прикључка на градски водовод износиће 
нешто више од 400 евра а локална самоуправа 
је обезбедила могућност плаћања на 12 месеч-
них рата. Такође, битно је напоменути да у цену 
прикључка улазе само трошкови материјала и 

рада машина.

Гласило Општине Инђије
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Кухиња у вртићу 
по најсавреме-

нијим стандардима

Објекат „Сунце“ је први објекат који је надограђен у циљу 
смањивања листе чекања. . У нова три боравка величине 
око 300 квадратних метара уписано је више од 100 нових 
малишана који ће похађати предшколску наставу са својим 
вршњацима. Осим нових просторија, најмлађе суграђане 
чека потпуно нови парк опремљен савременим мобилија-
ром који испуњава све безбедносне стандарде. Вредност 
извршених радова износи око 10 милиона динара док је за 
уређење парка и опремање мобилијаром издвојено 2,8 мили-
она динара. 

Родитељи малишана који иду у вртић у објекту „Невен“ у 
Инђији више неће бринути за безбедност своје деце јер је по-
стављена нова заштитна ограда која пружа
максималну заштиту. Осим тога, набављен је нови савреме-
ни мобилијар направљен од најквалитетнијег материјала. 
Питање заштитне ограде протеже се више од 10 година јер је 
објекат вртића у ноћним сатима био стециште проблематич-
них појединаца који су ружили околину као и саму зграду. 
Изградња нове заштитне ограде и набавка савременог моби-
лијара износила је 3.5 милиона динара чије је финансирање 
обезбедила Општина Инђија.
Иако звучи невероватно, предшколска установа до сада није 
имала зборницу у којој су се васпитачи скупљали и правили  
састанке. У новоизграђеном објекту коначно је решен и тај 
недостатак. 

Ограда и мобилијари 
у „Невену“, 

нове просторије 
у објекту „Сунце“Предшколска установа „Бошко Буха“ у Инђији доби-

ла је кухињу по најсавременијим стандардима што је 
био предуслов за добијање ХАСАП сертификата за 
производњу безбедне хране.
Промењена је комплетна електрична, гасна и во-
доводна инсталација, стављене су нове плочице 
и замењена је столарија, а дограђена је и још једна 
просторија у којој ће се вршити пријем робе. Такође, 
изграђени су нови боксови како би се физички раз-
двојили делови кухиње у којој се спрема месо, воће и 
поврће и груба обрада хране.
Општина Инђија је финансирала и набавку нове 
опреме као што су острвски парохватач, специјал-
ни шпорет за брзу припрему хране у којој се не губе 
хранљиви састојци хране и наменске судопере и ос-
тало. Укупно је уложено 12 милиона динара- 6 мили-
она за адаптацију и исто толико за набавку опреме. 
Осим наведеног, у објекту „Сунце“ изграђена је и 
превентивна просторија за децу која се разболе то-
ком боравка како се вирус или друго обољење не би 
преносило даље на осталу децу. 

Потписан уговор за изградњу новог вртића
Нови објекат предшколске установе „Бошко Буха“ биће изграђен на локацији код Храма Светог цара 
Константина и царице Јелене. Јавна набавка је завршена, а почетак радова се очекује у току јесени. 
Овим ће се велики проблем родитеља чија су деца на листи чекања коначно решити јер ће капацитет 
бити довољан за сву децу. Завршетком изградње новог објекта и уписивањем све деце, боравак ма-
лишана у вртићу биће потпуно бесплатан, што представља једну од бројних пронаталитетних мера 
локалне самоуправе.

Гласило Општине Инђије



Прикупљање великог броја докумената, чекање у ре-
довима, одсуствовање са посла и губљење времена 
на административне процедуре за упис деце у вртић 
постаје прошлост јер је ове године уведена могућ-
ност пријаве електронским путем. 
Овим је Општина Инђија постала прва општина у 
Србији која је увеле овакав вид уписа малишана у 
предшколску установу.
Сва документа која су до сада била потребна за 
пријаву заменио је један онлајн образац, а процес 
уписа је једноставан и у потпуности бесплатан.
Сву додатну неопходну документацију предшколска 
установа сама прикупља од надлежних органа и то 
електронским путем, чиме се убрзавају и поједнос-
тављују административни процеси.Ова услуга је на-
стала као резултат повезивања и укрштања база по-
датака и система различитих државих институција. 
Велику подршку Општини Инђија у реализацији 

овог пројекта пружила је Канцеларија за информа-
ционе технологије и електронску управу Владе Репу-
блике Србије а признање за осавремењивање јавне 
управе добијено је и од премијерке Ане Брнабић.

За плаћање разних накнада, пореза и такси за добијање докумената више се не мора ићи у банку, већ 
се све може урадити у шалтер сали општине Инђија где су инсталирани ПОС терминали за безго-
товинско плаћање. Регулисање обавеза се може 
извршити картицама dinacard, visa, mastercard, 
чиме се значајно смањује време за обављање сва-
кодневних обавеза грађана. У току је и наградна 
игра под слоганом Плати картицом и победи у 
којој ће локална самоуправа која оствари навећи 
број остварених плаћања картицом, бити на-
грађена дечијим игралиштем вредности 20 хиља-

да евра.
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Инђија прва електронски 
најуређенија општина у Србији

Пријава комуналног проблема путем 
Viber-a

У циљу брже и једноставније пријаве комунал-
них проблема али и ефикаснијег рада и боље 
комуникације са грађанима, актуелни Систем 
48 је унапређен са могућношћу пријаве мобил-

ним телефоном путем апликације Вибер.
Све што је потребно јесте да се комунални про-
блем фотографише мобилним телефоном и уз 
кратак опис и локацију пошаље путем апли-
кације Вибер на број 065 55 55 880. Пријава се 
региструје у информационом систему и про-
слеђује надлежном предузећу или општинском 
одељењу, а одговор добијате у року од 48 сати.

Гласило Општине Инђије
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Градски базен никад лепши
У претходне три године градски базен у Инђији је 
потпуно реновиран добивши нови, далеко лепши и 
атрактивнији изглед. Постављене су бехатон плоче, 

два велика тобогана и једна „печурка“ са водопадом 
на малом базену, преливне решетке од ПВЦ пласти-

ке, изграђен је хидромасажни базен, уређен плато од 
тобогана до тоалета, реновирана је управна зграда 

и обновљено машинско одељење. Такође, купљен је 
нови усисивач за чишћење дна корита као и кварцни 

песак за филтрирање воде.
Пред почетак овогодишње сезоне потпуно је рекон-
струисана унутрашња шкољка базена, изграђен је део 
потпорног зида ка машинском одељењу, постављено 
је 150 метара нове ограде и 750 квадрата роловане 
траве уз језерце, популарну „барицу“, на улазу је из-
грађена нова билатералница, постављену су лежаљке 
за изнајмљивање а за потребе ресторана је купљена 

нова гарнитура столица и постављена нова настреш-
ница са тендом са даљинским управљањем.

Атрактиван садржај и лепо време довело је 
обарања рекорда посећености инђијског базе-
на. Највише купача забележено је 2017. године, 
али је ове године опет оборен рекорд јер је у 
току сезоне градски базен посетило преко 60 
хиљада грађана. То је убедљиво највећи број 

посетилаца од како је базен изграђен.
Поред бројних садржаја, другу годину за редом 
на градском базену се одржавају популарне 
Игре на води, на којима се представници не-
колико градова такмиче у разним дисципли-
нама. Шест тимова у шест игара показало је 
своју спретност и тимски дух, а препуне три-
бине базена показују да су се Инђинчани лепо 
забавили. Победник овогодишњег надметања у 

Инђији била је екипа из Кикинде. 

Гласило Општине Инђије
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Језерце-зелена оаза Инђије

Језерце поред градског базена постаје нова зелена 
оаза атрактивна за љубитеље природе. Ружна слика 
запуштеног зеленила, жабокречине и непријатног 
мириса одлази у заборав, а Инђинчани ће добити 
нову зелену оазу удаљену пар километара од центра 
града у којој ће моћи да уживају. 

Прошле године се приступило радовима на изло-
ву рибљег фонда и исушивању језера, након чега се 
приступило чишћењу корита. Током месец и по дана 
рада извађено је преко 400 камиона муља. Потом је 
извршено профилисање обале и постављање камене 
облоге где је уграђено 38 бетонских саксија у које су 
активисти Удружења спортских риболоваца „Бари-
ца“ посадили трску. 
Тренутно се врши уређење обале у виду изградње 
риболовних места, садње траве у бусену, постављања 
клупа, канти за отпатке и дрвене оградица дуж пута 
који пролази дуж језера. У међувремену је поставље-
на јавна расвета и монтажно-демонтажни објекта 
у виду летњиковца који се налази на самој води и 
представља посебну атракцију на језеру..
У јесен 2019. године планирано је обимно порибља-
вање језера, пре свега шараном и разним врстама 
беле рибе.
У плану је и да се на зеленој површини некадашње 
баште мотела Ловац направи велики лавиринт од 
садница лаванде чије је пројектовање у току.
Радове изводи Водопривредно предузеће „Галовица“ 
уз помоћ активиста Удружења спортских риболова-
ца „Барица“ из Инђије, а вредност радова износи 16 
милиона динара које финансира Општина Инђија.

Гласило Општине Инђије
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Велики инфраструктурни радови
 у свим школама

У инфраструктуру и опремање основних и средњих 
школа на територији општине Инђија уложена су у 
претходним годинама значајна средства са циљем 

подизања на виши ниво услове за рад професора и 
учење ђака. У свим школским објектима сваке године 
се врше велики грађевински радови у виду изградње 
мокрих чворова, санацији кухиња, адаптацији фис-
културних сала, спољних радови на фасади и кров-
ним конструкцијама, кречења, лакирања и слично.

Колико се у школску инфраструктуру улагало у 
претходном периоду показује податак да је реали-
зовано два и по пута више средстава у 2018. години 
у односу на 2016. годину када је дошло до промене 
руководства у Општини.
За тај период у основне и средње школе се уложи-
ло скоро 60 милиона динара, што је до сада највише 

Гласило Општине Инђије
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опредељених средстава у последњих 30 година. Само 
за текућу годину предвиђено је 56 милиона динара, 
што јасно показује однос локалне самоуправе према 
образовању.
Најсликовитије пример колико су школе вапиле за 
инфраструктурним радовима је Основна школа 

„Слободан Бајић Паја“ у Новим Карловцима где деца 
и професори нису имали адекватан мокри чвор, што 

је поразно за једну општину чији се некадашњи руко-
водећи кадар хвалио да је европски град будућности. 
Срећом , такав период је иза нас тако да данас деца у 
Новим Карловцима имају нормалне цивилизацијске 
услове за боравак у школи.

Гласило Општине Инђије
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Лаптоп рачунари вуковцима, 
истакнутим спортистима и ученицима

Осим студената, Општина брине и о вуковцима, 
спортистима и ученицима који су остварили запаже-
не резултате на републичким и међународним так-
мичењима додељујући лаптоп рачунаре. 
Досадашња пракса је била да се само вуковцима 
уручују лаптоп рачунари, док су од 2017. године ув-
рштени и појединци који су освојили прва места на 
такмичењима из разних наставних предмета или ме-

даље на републичким или међународним спортским 
такмичењима.
Осим о подстицајним мерама за школовање мла-
дих, локална самоуправа активно ради на стварању 
повољног привредног амбијента у коме ће сви они 
имати прилику да се запосле и допринесу бољитку 
локалне заједнице.

Најбољим студентима 
дупло већа стипендија

Да се труд и залагање у стицању знања изузетно цени 
у општини Инђија, показује податак да је за три го-
дине стипендија за најбоље студенте дуплирана и 
износи 15 хиљада динара. Овај износ спада у једне 
од највећих у Србији и представља једну од бројних 
мера које локална самоуправа спроводи у области 
подршке младим и талентованим студентима. Да 
подсетимо, општинска стипендија је 2016. године 
износила тек 7.5 хиљада динара.
Приликом последње доделе уговора о стипендији, 
председник општине Инђија Владимир Гак рекао је 
да су најбољи студенти наша будућност и најбољи 
део друштва и да се увећањем стипендије показује 
колико је локалној самоуправи стало до положаја 
студената. 
У случају да се у наредном периоду реализује јед-

на велика инвестиција, стипендија ће се додатно 
увећати. Локална самоуправа учиниће све да задржи 
најбоље стручњаке, како кроз изградњу кадровских 
станова тако и привлачењем нових инвестиција и 
обезбеђивању квалитетних услова за живот.  

Гласило Општине Инђије



Асфалтирање Виноградарске улице 
у Инђији

Асфалтирање прилаза гробљу у 
Љукову

Асфалтирање Ул. Старца Вујадина у 
Инђији

Асфалтирање улице Радмиле 
Васиљевић Мале у Чортановцима

Асфалтирање Занатлијске улице у 
Инђији

Асфалтирање Сремске улице у 
Инђији

Асфалтирање Улице Јована Попо-
вића у Инђији

Асфалтирање Црквене улице у 
Старом Сланкамену

Асфалтирање Првомајске улице у 
Инђији

Асфалтирање Ул. Др Боривоје Гња-
тић у Старом Сланкамену

Асфалтирање улице Петар Кочић у 
Љукову

Афалтирање Ул. Цара Лазара у 
Бешки

Инђија Инфо Гласило Општине Инђије
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Неки од инфрастуктурних радова у 
општини Инђија



Бежични интернет у центру 
Инђије

Изградња водоводне мреже у
 североисточној радној зони

Изградња водоводне мреже у 
Ул. Мика Антића у Бешки

Изградња канализације у 
североисточној радној зони

Бетонирање обале канала кроз 
Инђију

Изградња водоводне мреже у 
Сремској краткој

Изградња водоводне мреже у Ули-
ци Банатска

Изградња канализационе мреже у 
југоисточној радној зони

Дограђен простор у објекту Сунце 
предшколске установе

Изградња водоводне мреже у 
Ул. Десанка Максимовић у Инђији

Изградња гасовода у североисточ-
ној радној зони

Изградња паркинг места у 
центру Марадика

Инђија ИнфоГласило Општине Инђије
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Изградња паркинга испред 
гробља у Новим Карловцима

Лежећи полицајац у центру Бешке

Нове косачице за траву за 
фудбалске клубове

Постављање јавне расвете у Ул. 
Десанка Максимовић у Инђији

Канализација у Бешки

Нова ограда и мобилијар за децу у
 вртићу објекта Невен

Паркинг у центру Љукова

Постављање ограде на гробљу у 
Новом Сланкамену

Лежећи полицајац у Милетићевој 
улици у Инђији

Нова фасада на цркви Свети цар
 Константини царица Јелена

Пешачка стаза и јавна расвета у 
Новом Сланкамену

Постављање столице на трибини 
у Дому

Инђија Инфо Гласило Општине Инђије
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Постављање уличне расвете у 
Крчевинама

Продубљивање канала за атмос-
ферске воде у Ул. Југ Богдана

Увођење струје у насељу Калакача 
у Бешки

Уређење улаза у Техничку школу 
„Михајло Пупин“

Продубљивање канала за атмос-
ферске воде у Виноградарској 

улици

Реновирање школске сале у 
основној школи у Марадику

Уређење капеле на новом гробљу 
у Инђији

Уређење учионица у школи у 
 Бешки

Продубљивање канала за атмос-
ферске воде у Новом Сланкамену

Спољашње и унутрашње уређење 
Савеза спортова општине Инђија

Уређење паркинг простора и при-
лаза амбуланти у Бешки

Фасада у Основној школи 
„Јован Поповић“

18
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Реконструисана школска сала 
ОШ „Петар Кочић“

Кухиња вртића по 
ХАСАП стандарду

Нови тениски терен у Дому

Реконструисан пут 
Инђија - Љуково

Реконструисана Голу-
биначка улица у Инђији

Пешачка стаза од ЗОО 
врта до бензинске ста-

нице
Изграђена пешачка 

стаза у Љукову

Реконструисана школска сала ос-
новне школе у Марадику

Нова фасада и столарија зграде суда

Паркинг испред амбуланте у Но-
вим Карловцима

Нова кухиња у ОШ „Јован Поповић“

Нова фасада на полицијској 
станици у Бешки

Изграђени паркинг простори у
 центру Бешке

19
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Нова механизација ЈКП „Комуналац“ 
за уређенију општину

Како би одговорио свим захтевима грађана и 
обављао све поверене задатке на чистоћи и уређе-
ности општине, Јавно комунално предузеће „Кому-
налац“ је уз помоћ Општине Инђија набавио нову 
механизацију која ће значајно олакшати и убрзати 
задате послове.
Тако је до сада купљен нови кипер за потребе зим-
ске службе, чишћење депонија и одвођење кабастог 
смећа., „смећар“ , трактор, половни „фекалац“, трак-
тор за кошење великих травнатих површина, 4 нове 
прикључне косачице и малчер. Такође, оспособљена 
су 3 возила општинске управе која се нису користила 
а два возила су донирана од стране ЈП „Ингас“.   
Да подсетимо, ново руководство затекло је меха-
низацију која се није годинама обнављала и чија је 

старост достизала преко 30 година. Катастрофална 
ситуација која се огледала у честим кваровима и не-
могућношћу да се одговори на све потребе грађана 
била је свакодневница. Срећом, то је сада ружна про-
шлост наше општине.

Спашавање дрвореда од Културног 
центра до железничке станице

Дрворед кестена између Културног центра и железнич-
ке станице, по коме је Инђија између осталог позната, 
налази се у критичном стању јер се при јачем ветру об-
рушавају гране али и читава стабла. Како би спречили 
даље урушавање дрвореда, ЈКП „Комуналац“ ангажовао 
је Институт за низијско шумарство из Новог Сада који је 
извршио комплетну анализу 88 стабала.
Према њиховој препоруци, осам стабала су уклоњена јер 
су потпуно трула и угрожавају безбедност пешака и дру-
гих учесника у саобраћају. За остала стабла дата су упут-

ства за њихово лечење и надлежна служба „Комуналца“ је 
одмах започела активности на њиховом оздрављењу.
Према речима надлежних из „Комуналца“, ово је први пут 
да се одржавање виталности стабала кестена спроводи на 
системски начин ангажовањем стручњака из те области.
Такође, у претходних годину дана на територији целе 
општине посађено је преко 700 садница различитих вр-
ста дрвећа.

Један шалтер за наплату свих комунал-
них услуга

Рачуне за услуге јавних предузећа „Ингас“ и „Ко-
муналац“ грађани ће од сада моћи да плаћају на 
једном шалтеру у центру Инђије. Директори ових 
предузећа договорили су се да направе заједничку 
благајну у простору где се тренутно налази благај-
на „Комуналца“ и тако значајно уштеде време суг-
рађанима који своје рачуне плаћају на шалтерима.
Грађани су највећи проблем имали са плаћањем 
рачуна за гас јер се благајна тог предузећа нала-

зи на трећем спрату у Блоку 63.  
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Савремени кошаркашки терен 
за нове победнике

Инђија је добила савремени кошаркашки терен код Кул-
турног центра на којем ће стасавати будуће генерације 
инспирисане успешним спортистима Србије и који је 
добио име по успешном инђијском  репрезентативцу 
Мирославу Радуљици. 
Он је са председником општине Инђија Владимиром Га-

ком свечано отворио реновирани терен за кошарку који 
од сада носи његово име.
Први центар репрезентације наше земље и вицешампи-
он света дочекан је са великим одушевљењем. 
„Ово је заиста одлична акција и знам колико је значајна 
за клинце у Инђији. Да сам ја имао овакав терен, мож-
да бих био још бољи играч! Шалу на страну, заиста ми 

је велика част што терен носи моје име, и надам се да 
ће инспирисати многе да се увек труде и наравно да се 
баве спортом, било рекреативно или професионално. 
Захваљујем се Општини Инђија и компанији Моцарт на 
заиста одлично урађеном послу за моје суграђане“, ре-
као је Радуљица.  
Општина Инђија је са компанијама Моцарт и Пластик 
Гогић удружила снаге како би данашњи терен изгледао 
савремено и доступно за све спортисте. 
„После неколико година запуштености успели смо да из-
двојимо значајна средства за реконструкцију кошаркашког 
терена код Дома. Промоцијом спорта промовишемо здрав 
начин живота, витешко надметање и победнички мента-
литет, а то је нарочито важно за омладину која је наша бу-
дућност. Уверен сам да ће се на овом савременом терену 
стварати нови шампиони инспирисани нашим Инђинча-
нином и репрезентативцем Мирославом Радуљицом“, ис-
такао је Владимир Гак, председник општине Инђија.  
Након свечаног отварања одиграна је ревијална утак-
мица младих нада инђијских кошаркаша, а после тога је 
организовано такмичење у шутирању тројки. Најбољи 
„тројкаш“ је био бивши инђијски кошаркаш Вукан 
Живковић. Радуљица је испратио бравуре наследника, 
као и вештине тројкаша, а најуспешнијима је уручио и 
награде.  

Постављена нова подлога на
школском терену у Марадику

Општина Инђија уз подршку Покрајинског секре-
таријата за спорт и омладину наставља да подиже 
квалитет услова за бављење спортом, школским 
спортом али и рекреацијом свих суграђана. На отво-
реном школском терену Основне школе „Бранко Ра-
дичевић“ у Крчедину постављена је нова савремена 
подлога функционална за све спортске дисциплине. 
Осим савременог изгледа и прилагођености мате-
ријала подлоге на отвореном, нови терен је далеко 
безбеднији за тренинг и рекреацију јер су мање мо-
гућности за повреду.
Нови терен свечано су отворили Покрајински секре-
тар за спорт и омладину Владимир Батез, председник 
општине Инђија Владимир Гак и члан општинског 
већа задужен за спорт и омладину Јован Ратковић.
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Повезни цевовод решио проблем 
водоснабдевања Бешке и Чортановаца

У току је последња фаза изградње повезног цевово-
да Инђија-Бешка којим ће се трајно решити проблем 
квалитета и квантитета воде у Бешки и Чортановци-
ма. Важног овог пројекта огледа се у томе што ће се 
у сваком тренутку моћи интервенисати са инђијских 
бунара како не би дошло до пада притиска или рес-
трикције. Повезни цевовод нарочито добија на зна-
чају ако се има у виду да су Чортановчани скоро до-
били водоводну мрежу и да се врше индивидуални 
прикључци, чиме се повећава број корисника град-
ског водовода.
Последња фаза радова је изградња црпне станице са 
бустер пумпама, апликативним софтвером и другим 

хидромашинским елементима, а радове ће са соп-
ственим средствима и механизацијом извести ЈКП 
„Водовод и канализација“.

Уређење зграде 
ЈКП „Водовод и канализација“

Вишедеценијска запостављеност и неодржавање објеката 
јавних институција довело је да постану ругла неадекват-
на веку у којем живимо и услугама које треба да пружају 
грађанима општине Инђија. Зато је након прве на ред до-

шла адаптација и реконструкција и друге зграде Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ у Улици 
Војводе Степе у Инђији. 
Радовима је обухваћена реконструкција крова који је про-
кишњавао, постављање пвц столарије и уређење фасаде. 
Вредност инвестиције износила је 7.18 милиона динара 
која је финансирана средствима ЈКП „Водовод и канали-
зација“.
У згради која је адаптирана налазе се Одељење за утврђи-
вање и наплату јавних прихода Општине Инђија, Аген-
ција за рурални развој Општине Инђија и Јавно предузеће 
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија 
„Ингрин“ Инђија.

Три године без рестрикције воде

Од промене општинског и руководства у ЈКП „Водовод и канализација“, општина Инђија ни у једном 
моменту није била изложена рестрикцијама или неисправношћу воде, као што је био случај у периоду 
од 2010. до 2016. године. То је резултат одговорног и преданог рада људи задужених за исправност ос-
новне животне намирнице и представља једну од најважнијих предизборних обећања грађанима. Да 
би одговорили на све изазове, Водовод се у претходном периоду потпуно опремио са свим неопходним 
алатима и механизацијом за извођење и најсложенијих радова. 
Осим решавања хаваријских момената, Водовод је изградио водоводну мрежу у готово свим улицама и 
краковима улица које до сада нису имале градску воду. Нарочито је дат акценат на радовима у улицама 
које су обухваћене пројектом асфалтирања свих неасфалтираних улица како би се смањили трошкови 
поновног копања након асфалтирања, а средства су обезбеђена из сопствених прихода.
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ОПРЕМАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ: Два нова 
возила за безбеднију Инђију

Руководство општине Инђија активно пружа подршку поли-
цијској станици у Инђији са циљем подизања нивоа безбедно-
сти на виши ниво, овог пута куповином два нова возила марке 
шкода рапид. У оквиру Савета за безбедност саобраћаја општи-
не Инђија одлучено је да се полицијској станици у Инђији купе 
два нова возила чиме ће се полицијска станица додатно опре-
мити за оперативни рад.
Сарадња локалне самоуправе и полицијске станице је на врло 
високом нивоу и то се показује не речима, већ конкретним 
делима, изјавио је председник општине Инђија Владимир Гак 
приликом уручења кључева возила представницима поли-
цијске станице. 
„Мислим да смо пример како треба да сарађује једна Општина 
са полицијом за добробит свих нас а пре свега наше деце, а све 
како би се стопа криминала спустила на најнижи могући ниво. 
Овим показујемо да бринемо о свим сегментима живота у на-
шој општини и тако ћемо наставити да радимо, како би свим 
нашим грађанима пружили што боље услове за живот“.
Гак је напоменуо да је следећи пројекат који ће Општина реали-
зовати реконструкција зграде полицијске станице.
Кључеве нових возила примио је командир полицијске станице 

у Инђији Мирослав Јанковић који је у изјави за медије рекао 
да се и кроз овакве ствари показује одлична сарадња између 
Општине и полицијске станице.
„Ми на овакве потезе локалне самоуправе гледамо са симпатија-
ма, поготово имајући у виду да се и други друштвени субјекти, 
као што је у овом случају Савет за безбедност саобраћаја општи-
не Инђија, активно укључују на пољу унапређења безбедности“.

Донирана техничка опрема 
Како би помогла раду полицијских службеника у Инђији и са-
мим тим унапредила безбедност грађана, Општина Инђија оп-
ремила је полицијску станицу у Инђији техничком опремом у 

вредности око милион динара. Оперативци инђијског МУП-а 
добили су панцире које до сада нису имали, купљене су купе, 
чуњеви, рачунарска опрема, штампачи, дигитални фотоапара-
ти, лампе и друге неопходне ствари за нормално функциони-
сање и рад полицијских службеника.
Председник општине Инђија Владимир Гак рекао је приликом 
уручења опреме да је ово наставак добре и интезивне сарадње 
са полицијском станицом у Инђији. „Ово што данас видимо је 
прва озбиљнија подршка полицијској станици у Инђији и она 
ће се наставити. Безбедност наших суграђана нам је на првом 

месту и у складу са својим овлашћењима максимално ћемо 
допринети да она буде на највишем нивоу“, истакао је Гак.
У име полицијске станице опрему је примио начелник Горан 
Костић који се захвалио локалној самоуправи на куповини нео-
пходних средстава за рад полицијских службеника. „Опрема ће 
свакако допринети квалитетнијем обављању наших послова и 
задатака а самим тим и повећању безбедности грађана општи-
не Инђија“, навео је Костић.

Куповина техничке опреме за полицију реализована је преко 
Савета за безбедност саобраћаја општине Инђија који је, након 
политичких промена 2016. године, поново активиран након не-
колико година нефункционисања. Иначе, Савет за безбедност 
саобраћаја се финансира од једне трећине прекршајних казни 
које полицијски службеници напишу саобраћајним преступ-
ницима на инђијској територији. 
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Нови санитет за хитну службу 
Дома здравља у Инђији

Инђијски Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ 
добио је од Владе Републике Србије ново санитетско 
комби возило намењено хитној служби. И поред преко 
хиљаду захтева Инђија је, захваљујући активностима 
народног посланика Маријана Ристичевића, била једна 
од општина и градова којима су уручени кључеви сани-
тета марке „пежо“.
Донација ће знатно побољшати здравствене услуге хит-
не службе, нарочито имајући у виду да се возни парк 
годинама није обнављао и да се радни век постојећих 
возила приближио крају.
Обраћајући се медицинском особљу, председник општи-
не Инђија Владимир Гак подсетио је да је Општина била 
онемогућена да значајније улаже у побољшање услуга 
здравствене заштите због огромних затечених дуговања 
у овој установи која су износила скоро 300 милиона ди-
нара, и то највише према добављачима лекова и неис-
плаћеним потраживањима према радницима. 

Колико су возила Дома здравља оптерећени показује по-
датак да годишње пређу преко 450 хиљада километара. 
Због тога је обнављање возног парка од велике важнос-
ти за квалитетне и правовремене реакције медицинске 
службе.

Обновљена опрема стоматолошке службе 
Дома здравља у Инђији

Служба стоматолошке здравствене заштите Дома здравља 
„Др Милорад Мика Павловић“ у Инђији, након деценијс-
ког неулагања и пропадања опреме установе, обновила је 
стоматолошке, терапеутске и столице у просторијама зуб-
не технике. Обезбеђени су најсавременији и најквалитет-
нији материјали како би се пацијентима пружила врхун-
ска услуга.
Просторије су окречене, плафони санирани и сада је од-
лазак код стоматолога пријатнији свим пацијентима, како 
одраслим тако и деци.
Такође, Општина Инђија обезбедила је рачунаре и столи-
це за стоматолошку ординацију која се налази у ОШ „Пе-
тар Кочић“. 

Радницима Дома здравља исплаћена сва вишегодишња дуговања за путне трошкове

Радницима Дома здравља исплаћена су сва заостала дуговања за путне трошове које претходно руководство 
није желело да плати. Укупно 411 радника је добило средства која се годинама нису исплаћивала због бахатог и 
неодговорног понашања претходног руководства Општине и Дома здравља.
Дуг према радницима који је затечен приликом промене челних људи локалне администрације и Дома здравља 
износио је 45 милиона динара. 
Један део радника је тужио Дом здравља а трошкови начињени тужбом износили су 10 милиона динара. Како би 
суграђани увидели колико је то значајна сума, показује податак да је толико коштала доградња објекта вртића 
на објекту „Сунце“,а та средства би била довољна и за реконструкцију сеоских амбуланти у општини Инђија.  

Гласило Општине Инђије
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Општинска одељења на једном месту
Након пуних 10 година од почетка радова конач-
но је отворено ново крило општинске зграде у 
којем су смештена сва одељења општинске управе. 
Пресељењем одељења остварена је двострука ко-
рист-грађани ће на једном месту обављати све нео-
пходне послове а са друге стране повећаће се ажур-
ност и брзина рада општинских служби.
На свечаном отварању нових просторија председник 
општине Инђија Владимир Гак рекао је да су радо-
ви завршени за неколико месеци, што јасно показује 
одговорност локалне самоуправе према грађанима 
који користе услуге општинских служби. „Ово није 
само стављање у функцију нечега што није завршено 
10 година, ово је порука да ћемо ми завршити све оно 
што је неко други започео и није успео да заврши. 
Следеће године уредићемо околину зграде тако да ће 
строги центар града бити сређенији и лепши“, изја-
вио је Гак.

Из буџета је за извођење радова издвојено 25 ми-
лиона динара, тако да је Инђија добила зграду оп-
ремљену по највишим светским стандардима.

У центру Инђије отворена нова 
експозитура Поштанске штедионице

Председник Извршног одбора Бојан Кекић и председник 
општине Инђија Владимир Гак отворили су свечаним 
пресецањем врпце нову експозитуру Поштанске штеди-
онице која се налази у строгом центру Инђије, у улици 
Новосадска број 1.
Захваливши се регионалном директору Десимиру Блаш-
ковићу и председнику ИО Поштанске штедионице Бојану 

Кекићу на уложеном труду и раду на отварању банке, Гак 
је рекао да је ово потврда да се Инђија економски снажно 
развија и да је нова екпозитура важна исто као и отварање 
нове компаније.
„Као што нам је свака нова домаћа инвестиција битна јер 
се ради о српском капиталу, тако нам је поред свих бана-

ка Поштанска штедионица за нијансу дража јер се ради о 
државној банци“, рекао је Гак и додао, „иако претходних 
година није била присутна, Поштанска штедионица је чес-
то излазила у сусрет и помагала разним инђијским удру-
жењима“. Такође, напоменуо је да ће нова банка значити 
пре свега директним корисницима којих у Инђији има 
преко 4000, тако да више неће морати да путују у друго 
место како би завршили своје обавезе.
Ширење мреже банке Поштанске штедионице је један од 
циљева у овој години, а већ за неколико дана очекује се 
наставак отварања нових експозитура. 
„У 2019. годину смо ушли веома проактивно ширећи своју 
мрежу у свим општинама у којим немамо експозитуре, 
тако да тренутно имамо око милион и по корисника“, ре-
као је Кекић. „Отварање у Инђији је у складу са нашим 
слоганом да будемо ближи грађанима и са најбољим услу-
гама на тржишту. Сигурно ћемо наставити да развијамо 
нашу банку“.
Услуге Поштанске штедионице грађани општине Инђија 
могу користити на четири локације: у Инђији и Бешки у 
експозитурама, док су у Новом Сланкамену и Крчедину 
постављени банкомати.
Иначе, новоотворена екпозитура у Инђији је 166 у Србији, 
и та мрежа се константно шири. 
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Утростручен број пчелињих друштава
За две године број регистрованих пчелињих кошни-
ца у општини Инђија увећан је три пута, а једна од 
најважнијих заслуга зашто је то тако припада локал-
ној самоуправи која је од 2017. године увела бројне 
финансијске подстицаје. 
Такође, уз помоћ Покрајинског секретаријата за ре-
гионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, Општина Инђија је уручује и препарате 
Варотом и Форсатом за заштиту пчела од штеточина 
а које се користе у ово доба године.
Локално руководство подстиче развој пчеларства, 
како кроз новчана средства тако и у припреми до-
кументације и лобирању за добијање подстицаја на 
конкурсима на којима инђијски пчелари конкуришу
„Оно на шта смо поносни јесте да је наш буџет за 
пољопривреду један од највећих у Покрајини и што 
је још важније, потпуно се искористи. Пчеларима 
смо обећали да ће сваке наредне године буџет за њих 
бити све већи, а повећање броја кошница и пчелара 
показује да смо на добром путу“, закључио је Влади-
мир Гак, председник општине Инђија.
Мед и пчелињи производи су здраве намернице, а 
осим квалитетне исхране пчеларство нуди могућ-
ност за додатни приход кућном буџету. Председник 
удружења пчелара „Рој“ Драган Вученовић рекао је 
да је за развој пчеларства неопходна помоћ Општи-
не.
 „Локална самоуправа је препознала значај нашег 
рада а прошлогодишњи повраћај од 50 посто на уло-
жена средства је условило да се све више младих ок-

реће овом позиву“, истакао је Вученовић и додао да 
су сви пчелари који су прошле године конкурисали 
на општинском конкурсу добили подстицаје. 
Инђијско удружење пчелара је напредовало како у 
броју кошница(за годину и по дана са 1500 на 4500 
кошница) тако и у броју регистрованих пчелара, 
тако да их је тренутно преко 90. Занимљиво је ис-
таћи да се активним пчеларењем бави десетак жена 
који су носиоци пољопривредног газдинства, што 
јасно показује да пчеларство у Инђији напредује у 
сваком сегменту. 

Регистрована пољопривредна газдинства са те-
риторије општине Инђија добили су на разним 
општинским, покрајинским и републичким 
конкурсима намењених пољопривреди преко 
850 милиона динара за период 2016-2018. годи-
на. Комплентну помоћ око прикупљања доку-
ментације и пријаве пружа Агенција за рурал-

ни развој општине Инђија.
Такође, треба истаћи да је општински буџет 
вишеструко увећан у односу на 2016. годину и 
спада у ред највећих у Аутономној покрајини 
Војводини са износом од 35 милиона динара 
за текућу годину. Резултат је повећање сточ-
ног фонда, нових засада, површина под на-
водњавањем, нова механизација и објеката за 

пољопривредну производњу.
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Откривен споменик српској хероини 
Милунки Савић

У Инђији је за Видовдан прошле године, у дану пуном симбо-
лике и снажних емоција свечано откривен споменик Милунки 
Савић-жени, ратнику, најодликованијем војнику Великог рата, 
хероју чије име треба и мора да се спомиње као узор свим ге-
нерацијама. Снажан пљусак који је током церемоније погодио 
Инђију није отерао званице и бројне грађане који су дошли да 
одају почаст највећој српској хероини из Великог рата.
Споменик су открили генерални секретар председника Ре-
публике Србије Никола Селаковић, бригадни генерал Душко 

Жарковић и председник општине Инђија Владимир Гак. 
Преносећи поздраве председника Србије Александра Вучића, 
Селаковић је рекао да је ова киша занемарљива у односу на 
муке народа током рата.
„Нека нас ова данашња киша која нас је снашла овим лепим 
поводом откривања споменика Милунки Савић подсети да то 
није ништа спрам мука које су у голготи српског народа, војске 
и државе преживели хероји Великог рата пре више од 100 го-
дина“.
Захваливши се Општини Инђија што се сетила хероине из Ве-
ликог рата, Селаковић је истакао да је Милунка била велики бо-
рац, хранитељ, мајка и жена којом је владала огромна љубав у 
миру јер је родила једну кћерку, три усвојила а отхранила преко 
30-оро деце из околине Јошаничке бање.
„Овакве јунаке Србија треба да памти и да тако васпитава своју 
децу“, поручио је он.
Споменик српској хероини је споменик и свим женама које су 
се храбро бориле за своју земљу, раме уз раме са својим муже-
вима, браћом и синовима.

„Милунка Савић је најбољи пример колико су жене у Србији 
јаке, одлучне и посвећене пре свега породици а онда на најбољи 
могући начин отаџбини, како у рату тако и миру када су иску-
шења често била већа“, истакао је Владимир Гак, председник 
општине Инђија.
„Подизањем споменика показујемо да нисмо заборавили оне 
људе који су нам донели слободу коју данас уживамо, а тако 
чувамо и од заборава српску хероину, али усудићу се да кажем 
светску хероину, нашу Милунку Савић“.
Свечаној церемонији присуствовали су и потомци славне Ми-
лунке, њена унука Драгица Николић, унук Дејан Станков и пра-
унука Катарина Николић.
Директан пренос свечаног откривања споменика нашој херо-
ини преносила је телевизија Студио Б.

Милунка Савић је најодликованији војник Великог рата. Носилац је Златне Карађорђеве звезде са 
мачевима, Златне медаље за храброст „Милош Обилић“, Албанске споменице, Споменице рата за 
ослобођење и уједињење, јубиларне Споменице Солунског фронта, Легије части 4. степена-официр, 

Легије части 5. степен-витез и Француског ратног крста са златном палмом.
Средином 1918. Врховна команда савезничких армија издала је наређење да се похвала јунаштву Ми-
лунке Савић прочита у ставу „мирно“ свих јединица Антанте. Почаст коју је том приликом доживела 

Милунка Савић, српски наредник, није указана ни једном официру нити генералу.
Милунка Савић преминула је у Београду 5. октобра 1973. године.
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Величанствено обележавање 
стогодишњице ослобођења Инђије 

у Првом светском рату
Инђија никад није била свечанија као за Митровдан 
на стогодишњицу ослобођења Инђије и Србије у Пр-
вом светском рату. Никад тако позитивна енергија 
није струјала кроз град а понос, срећа и одушевљење 
преплитале су се кроз хиљаде грађана и ђака који су 
својим присуством дали немерљив допринос обеле-
жавању дана када је у нашој општини, пре тачно 100 
година, поново засијало сунце слободе.

Од раног јутра вршиле су се интезивне последње 
припреме пред почетак програма. Ђаци из свих 
школа наше општине пристизали у великом броју 
заједно са својим професорима. Њих тачно 1300 
били су представници њихових 1300 предака који 
су свој млади живот дали на располагању отаџбини 
за одбрану од непријатеља. 
Свечану поворку предводила су два „официра 
краљевске војске“ на коњима а иза њих победнич-
ки вод војника који су носили реплике застава из 
Првог и Другог српског устанка, Балканских ратова 
и Првог светског рата. Посебан адреналин дали су 
припадници полицијског оркестра наступајући са 

свечаном музиком и маршевима.
Програм у Спортској хали отворио је председник 
Скупштине општине Инђија Милан Предојевић 
који је подсетио колике жртве је српски народ под-
нео током несрећних ратних година у Великом рату, 
напомињући да је задатак данашњих и будућих ге-
нерација да негују и чувају од заборава све оне који 
су свој живот жртвовали за слободу и ослобођење.
Честитајући Инђинчанима дан ослобођења у Вели-
ком рату, председник општине Инђија Владимир 
Гак рекао је да је Инђија ретка а можда и једина 
општина која је на овако величанствен начин рекла 
хвала свима онима који су донели слободу Србији и 
Инђији.
„Наши преци су тада, пре 100 година, створили оно 
што је био сан Срба из Војводине и сан Срба из цен-
тралне Србије а то је да сви живе заједно у једној др-

жави“.
Гак је напоменуо да је Србија изгубила трећину ста-
новништва, односно 60 одсто мушке популације. 
„И хајде сада да погледамо колико би нас данас жи-
вело да је свако од страдалих имао само по једног 
потомка-то је више од два милиона Срба, то јест још 
једна Војводина или још један Београд.“
Председник је споменуо и Милунку Савић и још 
једном рекао зашто је њен споменик постављен у 
Инђији. 
„Милунка Савић има најдиректније могуће везе са 
сваком стопом Републике Србије, са сваким Ср-
бином ма где он живео, и она је персонификације 
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Општина Инђија је једна од ретких локалних 
самоуправа која је на тако величанствен начин, 
достојан наших предака, обележила Дан ос-
лобођења у Првом светском рату. За оне који 
нису присуствовали церемонији или који желе 
да се подсете како је то изгледало, репортажу 
могу погледати на youtube каналу председни-
ка општине Инђија Владимира Гака куцајући 
у претраживачу на ћирилици МИТРОВДАН 
2018: Стогодишњица ослобођења Инђије у Ве-

ликом рату.



српске жене која је јака, одлучна, издржљива и непо-
колебљива. И данас су жене јаке, оне су стуб нашег 
друштва, државе, наше општине и сваке породице, и 
хвала им на томе“. 

Он је додао да поворка коју су између осталих чини-
ли и 1300 деце, подсећање шта је тадашњи цвет срп-
ске омладине дао за своју државу, али и порука да ми 
желимо да живимо за државу, да живимо у општи-
ни Инђија која ће се поносити вртићима, трговима, 
парковима, која ће се поносити да нема ниједну не-

асфалтирану улицу и да се поносимо тиме да ћемо 
врло брзо постати најлепши град у Србији.
Пре почетка свечане поворке делегације Општине 

Инђија, Војске Србије, Удружења потомака ратни-
ка 1912-1920, Удружења Краљевина Србија и СУБ-
НОР-а положили су венце на споменик Милунки 
Савић и Краљу Петру I Ослободиоцу.

Велику помоћ у организовању величанствене свеча-
ности дало је Министарство одбране, Министарство 
унутрашњих послова, Генералштаб Војске Србије, 
Полицијска станица у Инђији, сва јавна предузећа 
и установе општине Инђија, председник Матице ис-
ељеника и Срба у региону Миодраг Јакшић, драмска 

секција Гимназије, Удружење Краљевина Србија као 
и све основне и средње школе на територији општи-
не Инђија.  
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За прво и треће дете 
50 хиљада динара од Општине

На предлог председника општине Инђија Владимира 
Гака одборници Скупштине општине Инђија усвоји-
ли су одлуку да се за прворођено и трећерођено дете 
доделе бесповратна средства у износу од 50 хиљада 
динара. Овом једнократном финансијском помоћи 
Општина жели да помогне вишечланим породицама 
у лакшем превазилажењу почетних трошкова при-
ликом добијања новорођенчета.
Ово је први пут да се у Инђији уводи оваква мера, 
а како најављују у општинској управи, у будућности 
ће се наставити са увећавањем средстава за породи-
це са децом.

Општина финансира вантелесну оплодњу
Подизање наталитета представља један од најва-
жнијих националних питања а Општина Инђија 
је Одлуком Општинског већа утврдила да ће фи-
нансирати вантелесну оплодњу паровима до чет-
вртог покушаја са по 250 хиљада динара.
Предлогом који су утврдили чланови Већа пред-
виђено је да општина финансира трећи и чет-
врти покушај вантелесне оплодње паровима до 
напуњене 44 године живота. Такође, Одлуком је 
дефинисано да се омогући право на финансирање 
трошкова једног покушаја вантелесне оплодње у 
текућој буџетској години и паровима који нису 

остварили ниједан покушај вантелесне оплодње 
о трошку Републичког фонда за здравствено 
осигурање, а да су имали најмање два покушаја 
без живорођене деце у здравственим установама 
у којима су трошкове сносили сопственим сред-
ствима.
Правни основ за допуну и измену досадашње од-
луке је Закон о финансијској подршци породици 
са децом којим је прописано да општина може, 
уколико су обезбеђена средства у буџету, да ут-
врди и већим обим могућности и права од оних 
утврђених законом. 

Гласило Општине Инђије



Од пепела до сјаја-најкраћи је опис свега 
оног што се дешавало у Женском рукомет-
ном клубу „Железничар“ у протекле три го-
дине.

 Огромни затечени дугови у 2016. години 
претили су опстанку Клуба. Велика енергија 
и воља новог руководства спортског колек-

тива, уз апсолутну подршку председника 
општине Инђија Владимира Гака, довела је 
до тога да се Клуб, не само опорави, већ да 
осваја трофеје и после две сезоне врати у 
највиши ранг такмичења. 
Претходне сезоне је освојен Куп Војводине 
а у регуларном такмичењу је освојено друго 
место које је Клуб одвело директно у Супер 
А лигу Србије за жене. То значи да ћемо од 
јесени у Инђији опет гледати најбољи жен-
ски рукомет. 
У току је припремни период за наредну сезо-
ну у коју млада и перспективна екипа улази 
са великим амбицијама. Такмичење почиње 
средином септембра а циљ је борба за неку 
од позиција која води у европско такмичење.
Битно је напоменути да су две инђијске ру-
кометашице, Софија Жак и Јована Аврамо-
вић, освојиле златну медаљу са јуниорском 
репрезентацијом Србије на Европском пр-
венству у Варни(Бугарска).    
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ФК Инђија раме уз раме 
са српском фудбалском елитом

Фудбал у Инђији се вратио на велика врата-фуд-
балери Инђије успели су да се врате у највиши 
ранг такмичења после веома турболентне сезоне. 
Одлична игра фудбалера али и нова организа-
циона структура Клуба коју су донели председник 
Здравко Мрђа са спортским директором Драганом 
Пилиповићем, довели су да Инђија постане центар 
овог спорта у региону. 
Ратосиљајући се огромних дуговања затечених 
2016. године и уз свесрдну подршку локалне само-
управе и председника општине Инђија Владимира 
Гака, Клуб је створио услове и атмосферу на којој 
би завидели много богатији спортски колективи.
Циљ Клуба је наставак изградње стабилне инфра-
структуре у организационом и играчком кадру и 

стварање квалитетног система за опстанак у Супер 
лиги.

У новој сезони, инђијски фудбалери су већ у пр-
вом колу угостили Партизан и достојно пружили 
отпор једном од најјачих клубова у земљи. 

Најбољи женски рукомет 
поново у Инђији

Гласило Општине Инђије



У СЛЕДЕЋЕМ БРОЈУ:

Све о највећој инвестицији у Србији јапанског гиганта Toyo tayers који послује у оквиру 
MITSUBISHI корпорације

-Колико дуго су трајали преговори
-Шта су све Јапанци тражили од Инђије
-Колико је било посета јапанских делегација Инђији и Влади Србије
-Како је Инђија победила европске градове у бици за инвестицију
-Када почиње градња постројења и почетак производње
-Колико ће радника добити посао и која ће бити просечна зарада
-Зашто је ова инвестиција важна за Инђију али и целу Србију 
-Шта ће се још градити поред фабричке хале

Такође, сазнаћете:
• Све новине у културном животу Инђије
• Колико је уложено у спорт и спортску инфраструктуру
• Како је организован STRONGMAN CHAMPIONS LEAGUE
• Да ли Инђија постаје центар кинеских инвестиција у овом делу Европе
• Како се Дом здравља спасао од банкрота
• Колико је општина вратила наслеђеног дуга
• Шта ће се десити са највећим баластом Инђије-новом спортском халом
• Који јe план за задржавање високообразоване и стручне радне снаге


