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Након тачно две године од полагања ка-
мена темељца у Инђији је 14. децембра 
2022. године свечано пуштена у рад фа-
брика јапанске компаније Toyo Tires.

Колико је она важна за нашу општину и 
државу потврђују речи Председника Ре-
публике Србије Александра Вучића који 
је изјавио да је најпоноснији председник 
на свету, захваливши свима који су уче-
ствовали у реализацији ове инвестиције.
«Ово је све, ово је напредак! Ово је ве-
роватно једна од најбољих компанија на 
свету, сигурно. Ово мења Србију, мења 

нас», рекао је председник Вучић док је 
обилазио погон фабрике.
Председник општине Инђија Влади-

мир Гак каже да је ово историјски дан 
за Инђију и Инђинчане, истакавши да 
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ће се прави ефекти ове инвестиције тек 
видети. Од пореза на имовину и зараде 

општински буџет биће значајно пунији, 
што значи далеко више средстава за пу-
теве, школе, здравство, културу, туризам 
и спорт. 

У овој компанији тренутно је запослено 
460 радника а до краја 2023. године по-
сао ће пронаћи још 120.

Фабрика у Инђији је прва гринфилд ин-
вестиција ове јапанске корпорације у 

Србији, али и у читавој Европи. У Инђији 
ће бити центар за производњу пет мили-

она гума годишње, за тржишта Европе, 
Блиског истока, Африке и Северне Аме-
рике.

Прва комерцијална испорука гума 

Прва испорука 540 гума произведених у погону 
компаније Тоyо Тire Србија у Инђији кренула је 

почетком августа 2022. године пут Северне Америке.
Колико је ово значајан догађај за Инђију и саму 

компанију показује податак да су првој испоруци 
гума за моторна возила присуствовали су 

амбасадор Јапана у Републици Србији Такахико 
Кацумата, генерални директор Тоyо Тirе Србија Jоји 
Имура, директор фабрике у Инђији Ајкут Гидерги, 
председник Општине Инђија Владимир Гак, као 
и остали представници менаџмента компаније и 

запослених.
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На парцелама које је Општина Инђија про-
дала инвеститорима у североисточној ин-
дустријској зони познатијој као Локација 15, 
почеле су да се назиру обриси будућих фа-
бричких постројења. Увелико су у току радо-

ви на изградњи логистичког центра домаће 
фирме Кемоимпекс који ће се простирати на 
преко 8 хектара.

Друга компанија, Сатим гранит, гради по-
стројење за производњу камене галантерије, 
односно израду грађевинског и украсног ка-

мена и гипса.
Врло брзо се очекује почетак радова осталих 
инвеститора.
У овом делу индустријске зоне у Инђији оче-
кује се да ће посао пронаћи преко 1200 рад-

ника. Осим запослења, значај инвестиција се 
огледа и у већем приливу у локални буџет, од-
носно повећању могућности Општине да ин-

вестира у саобраћајнице, школе, комуналну 
инфраструктуру, спорт, културу и друго.

Почела изградња фабрика 
Кемоимпекс и Санит градња
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Одборници Скупштине општине Инђија усвоји-
ли су буџет за 2023. годину у износу од 4,88 ми-
лијарде динара а чак трећина намењена је за 

различите мере подршке породици и омладини.
Највише средстава опредељено је за предшкол-
ско образовање, односно 379 милиона динара. 

Од 1. јануара 2023. године вртић је за све мали-
шане са територије општине Инђија бесплатан. 

Ова мера једна је од најзначајнајих у области 
подршке породици и растерећивања кућног 
буџета родитеља.
Захваљујући овој одлуци просечна породица са 
двоје мале деце уштеди 96 хиљада динара го-
дишње.
Подизање квалитета образовања огледа се у 
новчаним средствима намењених основним и 
средњим школама. Ове године издвојено је ско-
ро 300 милиона динара, највише до сад. Сред-

ства су махом намењена за инфраструктурне 
радове и опрему неопходну за квалитетнију на-
ставу.
Историјски висок буџет је и за спорт. Врхунски 
остварени резултати у бројним спортским клу-
бовима оправдавају издвајање за ову област у 
износу од 230 милиона динара.
Подсећамо да Инђија има први пут шампиона 
Србије у колективном спорту-женски рукометни 
клуб „Железничар“, одбојкашице играју најви-
ши ранг такмичења, рукометаши и фудбалери 
Инђије су у веома јаким другим лигама, док у ин-
дивидуалним спортовима не постоји такмичење 
на домаћем или међународном нивоу одакле се 
спортисти не врате са једном од медаља. 

Трећина буџета намењен подршци 
породици и омладини
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Општина Инђија може да се похвали све већим 
бројем ђака првака. Ове године први разред 
уписало је 483 малишана а локална самоуправа 
је припремила никад богатије поклоне.

Како би ублажила удар на кућни буџет родитеља, 
прваци су од Општине добили школски прибор, 
едукативне књижице, граматику српског јези-

ка коју ће користити до четвртог разреда, еко 
ранац, уџбенике и друштвену игру „Инђијапол“ 
у којој ће малишани кроз игру учити и сазнати 
многе занимљивости о нашој општини.
Осим тога, први пут ове године поклоне су до-
били и ђаци петог разреда, односно граматику 
српског језика за школовање од петог до осмог 
разреда.

Председник општине Инђија Владимир Гак ис-
такао је да се локална самоуправа труди да сва-
ке године додатно обезбеди најбоље услове за 
образовање инђијске деце. 

Гак је нарочито изразио задовољство што сваке 
године имамо све више деце а само у Чортанов-
цима шесторо малишана више у односу на прет-
ходну годину.

„То значи да Чортановци имају перспективу, да 
се људи не одсељавају, да се деца рађају, то је 
оно што охрабрује и даје подстрек да више и на-
порније радимо. А све што радимо, радимо због 
наше деце, односно будућности, како би живе-
ли у општини којом ћемо се поносити-најбољем 
месту за породицу“.

Све више ђакa првака, поклони од 
Општине никад богатији



Фото вести

Асфалтиран паркинг испред школе 
у Марадику

Изолација и фасада у школи у 
Марадику

Лакирање и кречење у 
ОШ Јован Поповић

Ново двориште вртића у Чортановцима

Лед расвета у ОШ Душан Јерковић Плочице у ходницима школе у 
Бешки

Реконструкција мокрих чворова у 
Гимназији

Уређење учионица у 
ОШ Душан Јерковић

Уређење учионица у 
ОШ Петар Кочић

Хобловање паркета у школи у 
Крчедину
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Инфраструктурни радови 

Асфалирана Ул. Стевана Сремца у 
Инђији

Асфалтирана Ул. Вардарска у 
Инђији

Асфалтирана Ул. Каменова у Инђији

Асфалтирање пешачких стаза у парку у Бешки

Асфалтирана Ул. Краља Петра I 
кратка у Инђији 



Гласило Општине Инђија ИНЂИЈА
ИНФО

9ИНЂИЈА
ИНФО

Гласило Општине Инђија ИНЂИЈА
ИНФО

8ИНЂИЈА
ИНФО

Асфалтирана Ул. Ластина у Инђији Асфалтирана Ул. Марије Бурсаћ у Инђији

Асфалтирана Ул. Моравска 
у Инђији

Радови у Чортановцима Асфалтирање Ул. Партизанска у Чортановцима
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Радови на проширењу канала за 
атмосферске воде

Радови у Бешки Радови у Бешки

Радови у Бешки

Радови у Крчедину

Радови у Крчедину
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Радови у Новом Сланкамену Радови у Чортановцима

Радови у Чортановцима

Радови у Крчедину Радови у Новом Сланкамену

Радови у Новом Сланкамену



Након превазилажења бројних процедуралних 
препрека и изазова као и проналаска великих 
новчаних средстава у време великих криза иза-
званих пандемијом вируса Ковид-19 и ратних су-
коба у Европи, радови на завршетку нове спорт-
ске дворане су коначно започети.

Грађевинске машине су ангажоване на проши-
рењу и уређењу платоа за паркинг и изградњи 
антифилтрационе завесе око самог објекта дво-
ране. Такође, почели су унутрашњи радови око 
машинских и електричних инсталација.
Завршетак радова и предавање дворане на ко-
ришћење грађанима Инђије очекује се за око 
годину дана.

Нова спортска хала за годину дана
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На територији општине Инђија у периоду од 
2016. године до 2022. године изграђено је 9 
нових бунара за снабдевање пијаћом водом, 
чиме је у водоводни систем „убачено“ додат-
них 65 литара воде у секунди. 

Колико је то огроман посао показује податак 
да је изградњом тих бунара, за само шест го-
дина, дуплиран капацитет воде у водоснабде-
вању грађанства и привреде.

Уз велику помоћ Покрајинског секретарија-
та за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство које је учествовало у финансирању 
пројеката, у инђијски водовод инвестирано је 
преко милион евра.

Имајући у виду огромна наслеђена дуговања, 
како Општине тако и јавних предузећа, може 
се закључити да је урађено много у повећање 
стабилности и функционисања водоводног 
система. И то захваљујући пре свега великим 

залагањем и домаћинским пословањем руко-
водства локалне самоуправе и ЈКП „Водовод 
и канализација“, као и агилношћу у припреми 
пројектне документације.
И ту није крај. Ширењем града и доласком ве-
ликог броја инвеститора(17 инвеститора за 5 
година), расте потреба за квалитетним водо-
снабдевањем. У току су завршни радови на 
батерији бунара Б22 на инђијском изворишту 
чиме ће се додатно стабилизовати водоснаб-
девање.

У Крчедину, који има аутономну водоводну 
мрежу, почињу радови на изградњи бунара. 
Пре тога су вршена истраживања и припрема 
пројектне документације.

За шест година 9 нових бунара, дуплиран 
капацитет воде

ПОДСЕТНИК

Колико су значајне инвестиције у 
водоснабдевање показује чињеница 

да је цела општина Инђија имала 
рестрикције и забрану коришћење 
воде током 2012., 2013, 2014. и 2015. 

године. Тада су постављене цистерне 
са водом на неколико локација 

у „европском граду будућности“, 
како су се хвалили представници 
тадашње владајуће Демократске 
странке, а грађани су у редовима 
чекали да конзумирају основну 

животну намирницу.
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До лета 2023. године у Инђији ће на неколико 
локација бити постављене камере за аутомат-
ску детекцију саобраћајних прекршаја. Прола-
зак на црвено светло на раскрсници у самом 
центру Инђије више неће проћи некажњено 
као и ни прекорачење дозвољене брзине у 
улицама Краља Петра I и Цара Душана.
Осим наведеног, нови систем препознаје на-
лепнице за регистрацију возила тако да ће не-
савесни возачи на кућну адресу добијати каз-
ну и за нерегистровано моторно возило.
Ово је прва фаза у постављању камера по гра-
ду. У наредне две године план је постављање 
камера на свим прометним саобраћајницама 
у циљу повећања безбедности учесника у са-
обраћају.

 Ускоро камере за аутоматску детекцију 
саобраћајних прекршаја

Савет за безбедност саобраћаја општине 
Инђија и Полицијска станица у Инђији ор-
ганизовали су уручивање жутих ротационих 
светала и ретрорефлектујуће траке трактори-
стима и то приликом редовне контроле са-
обраћаја.
Тим начином указано је на значај безбедног 
управљања пољопривредним машинама и 
представља једну од превентивних активно-
сти Савета за безбедност саобраћај општине 
Инђија.
Још једном апелујемо на све учеснике у са-
обраћају да се придржавају саобраћајних 
прописа и сигнализације.

Ротациона светла ретрорефлектујуће 
траке за трактористе
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Сан Бешчана постаје јава-почела је изградња 
спортске хале у највећем селу инђијске општи-
не. Спортисти и рекреативци добиће савремен 
спортски објекат са 500 седећих места, односно 
своју другу, спортску кућу.
Завршени су припремни земљани радови и 

ускоро започиње следећа фаза грађевинских 
радова. Обе фазе су вредности 38 милиона ди-
нара и финансирају се из општинског буџета.
Према прелиминарним проценама, вредност 
спортске хале износиће око 2 милиона евра. Ва-
рирање цена је условљено кретањима цена на 
тржишту грађевинских материјала.

Обилазећи радове, председник општине Инђија 
Владимир Гак изразио је задовољство учиње-
ним у Бешки.
„Завршавамо спортску халу у Инђији а почиње-
мо радове на спортској хали у Бешки. То до-
вољно показује колико нам је стало до спорта и 
спортске инфраструктуре“.
Гак је истакао да је „оживљавање“ рукометног 
клуба „Хајдук“ из Бешке једна од најважнијих 
ствари када је у питању спорт, јер су за кратко 
време млади рукометаши остварили фаната-
стичне резултате.

ОСТВАРЕЊЕ ДУГО ЧЕКАНОГ СНА: 
Почела изградња спортске хале у Бешки

У флоту Јавног комуналног предузећа „Комуна-
лац“ пристигла су још два нова камиона марке 
IVECO за потребе одношење смећа, тако да да-
нас ово јавно предузеће располаже са десет но-
вих камиона за различите потребе.
Осим возног парка, „Комуналац“ је уредио и 
окречио радне просторије као и двориште рад-
не базе. 

„Радили смо доста на осавремењивану, од ка-
миона до трактора, чистилица и другог оруђа за 
рад“, рекао је председник општине Инђија Вла-
димир Гак приликом посете јавном предузећу. 

Он је нагласио да је више него јасно да, када се 
погледају сви ови камиони и механизација, ко-
лико је локалнoм руководству стало да Инђија 
буде чиста.
„Хвала свим запосленима у Комуналцу што се 

свакодневно боре за чистију, лепшу и здравију 
Инђију“.
Директор ЈКП „Комуналац“ Душан Лемајић на-
вео је да су нови камиони одмах ангажовани на 
терену и да је оно што је био сан пре пет година, 
данас јава.
Поређења ради, приликом првих падавина 
крајем 2016. године на интервенцију је изашло 
четири камиона која су била на располагању да 
чисте путеве, да би се након десетак минута рада 
покварило њих три. 

ПОТПУНА ОБНОВА МЕХАНИЗАЦИЈЕ: 
Комуналац „појачан“ са два нова камиона
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Општина Инђија и Туристичка организација 
општине Инђија припремили су пројектну до-

кументацију за изградњу пешачке стазе над 
Дунавом у Старом Сланкамену у дужини од 620 

метара. Пројекат је препознат од стране Мини-
старства трговине, туризма и телекомуникације 
Републике Србије које је одобрило средства за 
реализацију у износу од 35 милиона динара.
Кроз пројекат изградње шеталишта предвиђе-
на је и изградња пристаништа за туристичке 
бродове, видиковац, прилазне стазе за пешаке 
али и пунктови за поставку изложби, продајних 
штандова или периодичних активности. 
У идејном решењу стазе изнад воде предвиђе-
на је и поставка клупа и расвете дуж шеталишта. 
Стаза прати линију Дунава, у зони зеленила које 
ће остати нетакнуто. Почетак стазе планиран је 
од туристичког инфо центра (поред рестора-
на „Кеј“) а крај стазе предвиђен је код марине 
„Мика Алас“.
Почетак радова се очекује током 2023. године.

НОВИ СИМБОЛ ИНЂИЈЕ: Пешачка стаза 
над Дунавом у Старом Сланкамену

Преко четири километара улица покривено 
је новом јавном расветом на целој терито-
рији општине Инђија. То су углавном крако-
ви улица или новоформиране улице које до 
сада нису имале јавну расвету.
До сада је постављено стотину бетонских 
стубова са електричним кабловима и монти-
рањем сијаличних места.
Радови су вршени у Новом и Старом Сланка-
мену, Новим Карловцима, Крчедину, Бешки, 
Јарковцима и Инђији.

Више од 4 километара нове јавне расвете
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Овогодишњи „Сцена фест“ одржан почетком јула 
најпосећенији је до сада-скоро 50 хиљада људи 
за пет дана фестивала. Еминентни извођачи из 
света класичне, рок и забавне музике оставиле 
су феноменалан утисак на све оне који су посе-
тили Инђију тих дана.
„Сцена фест“ је фестивал са традицијом дугом 22 
године, настао је исте године кад и познати му-
зички фестивал Егзит и убрзо је постао пример 
према ком настају слични фестивали у околини. 
Од традиционалне локалне манифестације „Сце-
на фест“ је у протеклих 5 година постао један од 
водећих и најпосећенијих фестивала у окужењу 
и стао раме уз раме са највећим фестивалима у 
земљи. 

Напредак фестивала огледа се и у техничким 
иновацијама попут најсавременије бинске 
опреме: звучних система, широког спектра 
LED екрана, видео пројекција, расвете и ласе-
ра нове генерације.
„Сцена фест“  се одржава  на спортским те-
ренима испред установе Културни центар, и 
увек у првој седмици јула месеца. Тих недељу 
дана колико траје фестивал је прави културни 

празник за наше суграђане, али и посетиоце 
из окружења. Концепт фестивала осмишљен је 
тако да задовољи различите укусе публике.
На „Сцена фесту“ гостовале су најеминентније 
позоришне трупе попут „Београдског драм-
ског позоришта“, позоришта „Бошко Буха“, 
„Академија 28“, а посебан акценат дат је де-
чијим представама, како би и наши најмлађи 
суграђани могли да уживају у позоришту током 
летњег распуста.
Само у протеклих 5 година у Инђији су насту-
пали најпознатије музичке групе као што су: 
Генерација  5, Ортодокс келтс, Кербер, Галија, 
Гарави Сокак, Неверне бебе, Рибља чорба, 
YU група, Атомско склониште, Дивље јагоде, 

Црвена јабука, Зрењанинска филхармонија, 
затим легендарни извођачи попут Биље Кр-
стић, Драгице Радосављевић Цакане, Сергеја 
Ћетковића и Хариса Џиновића, а 2022. године 
публика је могла да ужива уз звуке рок и поп 
бендова Бајаге и инструктора, Ван Гога, опер-
ске диве Јадранке Јовановић, Звонка Богдана, 
Дејана Петровић и његовог Биг бенда и Аце 
Пејовића.

Овогодишњи Сцена фест 
најпосећенији до сад
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Тематски туристички комплекс „Келтско 
село“ у Инђији је током ове године награђено 
са две престижне награде - „Капија успеха“ и 
„Најбоље из Војводине“.
Најпре је у јуну месецу добило награду „Ка-
пија успеха“ у категорији културно-исто-
ријског туризма. Ову награду традиционал-
но, већ 30. пут додељује Привредна коморе 
Војводине за достигнути квалитет услуга у ту-
ризму и угоститељству. 
У новембру Туристичка организација општи-
не Инђија добила је награду „Најбоље из 
Војводине“ за 2022. годину такође за „Келт-
ско село“, y категорији услуге и тако стекла 

право коришћења ове ознаке квалитета на 
период од три године. Ову награду додељује 
Покрајински секретаријат за привреду и ту-
ризам.
„Келтско село“ је отворено у јула 2021. године 
и за кратко време постало је једна од напо-
сећенијих туристичких атракција у Војводи-
ни и шире. 
Наведена престижна признања, као и вели-
ки број посетилаца који је у сталном пора-
сту, докази су да успешности овог туристич-
ког производа, који ће се свакако и даље 
надограђивати формирањем додатних са-
држаја. 

НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ: „Келтско село“ 
добитник две престижне награде у 

2022. години
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Рукометашице Железничара оствариле су 
највећи успех у историји инђијског клупског 
спорта освојивши титулу шампиона Србије у 

сезони 2021/2022. У трилер утакмицама инђин-
чанке су прво победиле до тада актуелног шам-
пиона Јагодину а онда у финалу биле боље од 
Бекамента из Аранђеловца.

Годинама стваран тим показао је невероватну 
енергију и жељу за доказивањем. Уз млад и ква-
литетан стручни штаб и агилну управу а уз све-
срдну подршку Општине Инђија, популарне „ла-
вице“ оствариле су оно што никад није у Инђији.
Задовољство је веће имајући у виду кроз шта је 

Клуб прошао од 2016. године до данас-од ситуа-
ције да се због огромних дугова угаси до шампи-
онске титуле.

У Клуб је уложена огромна енергија и љубав и 
зато резултат није изостао. И ово није крај. Бу-
дућност овог клуба је светла а време младих и 
успешних девојака тек долази.

ЗЛАТНА ИСТОРИЈА ИНЂИЈЕ: 
Рукометашице Железничара 

шампиони Србије
Шампионску генерацију коју ће 

Инђија заувек памтити чине: Јелена 
Живков(капитен), Софија Жак, Јована 

Васиљковић, Јована Јовановић, 
Јована Аврамовић, Зорана Чаврић, 

Мила Тешић, Дуња Табак, Тина Паунић, 
Душана Ковачић, Александра Бакша, 
Милица Игњатовић, Наташа Жакула, 
Биљана Медић, Емилија Тодоровић, 
Татјана Чинку, Тијана Симић, Емилија 

Новаковић и Нина Шиндић.
Стручни штаб који је водио екипу до 
титуле су шеф стручног штаба Влада 
Шимичић, тренер голмана Слађана 

Ђерић, кондициони тренер Раде 
Башевић, физиотерапеут Ђорђе 

Перић.
У историјским књигама инђијског 
спорта шамионским словима биће 

записано да је председник клуба био 
Јован Живановић, спортски директор 

Горан Милановић, председник 
Скупштине Лазар Бељић и секретар 

Велибор Новаковић. 

Рукометашице су исписале 
историју спорта Инђије игравши 

квалификације за Лигу Европе. Оне 
су у другом колу(прескочено је прво 
коло) биле боље у међусобном дуелу 

од хрватске Далматинке. У трећем, 
последњем колу квалификација за 
Лигу Европе, дочекала их је екипа 

Борусија из Дортмунда(Немачка) која 
је била боља у међусобним дуелима.

Иако су завршиле европски пут, 
Инђинчанке су направиле огроман 

успех који ће се заувек памтити.   
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