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ИНЂИЈА ЗА ДЕЦУ: Свечано отворен нови
вртић, сва деца су уписана
Свечаним пресецањем врпца започео је
са радом нови вртић у који ће 260 малишана започети своје предшколско образовање. Пуштањем у рад овог објекта на
територији општине Инђија не постоји
ниједно дете које се налази на листи че-

„Када говоримо о подршци деци и породици, ово је дефинитивно једна значајна
подршка. Осим што збрињавамо децу
у најсигурнијим могућим условима, ми
омогућавамо родитељима да се више посвете проналаску новог запослења или

кања за похађање предшколског програма.
Деца су у новом објекту површине преко
хиљаду квадратних метара распоређена
у укупно десет васпитних група-у четири
групе се налазе бебе а у осталим деца узраста од 3,5 до 5 година.
„Инђија нема више листе чекања, свако
дете је уписано, за свако дете смо обезбе-

другим стварима од животног значаја“.
Гак је навео да у Инђији деценијама није
грађен вртић и да је ово испуњење још
једног обећања датог Инђинчанима.

Објекат је изграђен за годину
дана и финансиран је искључиво
општинским средствима. Вредност
самог објекта је 108 милиона
динара а још 40 милиона динара
је издвојено за намештај, играчке,
дидактичка средства, кухињу и друге
неопходне опреме.

„Сваке године имамо све више малишана и то је показатељ да је Инђија на додили место у вртићу и овим смо решили бром путу“.
један од већих проблема из претходног Од ове школске године предшколска
периода“, истакао је приликом свечаног установа радиће по новом програму. То
отварања вртића председник општине подразумева да ће вртић бити прилаИнђија Владимир Гак.
гођенији родитељима и деци, односно
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родитељи ће много више учествовати у
свакодневним активностима вртића.
Такође, пријем деце ће бити од 05.30
до 08.00 часова ујутру и отпуст од 14 до
17 часова.

„Основни циљ наше установе је да створимо подстицајно окружење у којима ће
деца да уче, расту и да се развијају. И да
им омогућимо да ступају у интеракције
са са својим вршњацима и одраслима

Према речима директорке Предшколске
установе „Бошко Буха“ Јелене Кресоје
особље вртића је увек на располагању
деци и родитељима а новим објектом
значајно се подиже квалитет услуге која
установа пружа.

јер су управо те социјалне интеракције
кључ за даљи развој и живот“.
Кресоја је додала да ће се у новом вртићу спремати око 400 оброка за потребе овог али и других објеката на територији општине Инђија.
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Након пола века реконструисана
школска сала у Н. Сланкамену
Покрајински секретар за спорт и омладину Дане
Баста и председник Општине Инђија Владимир
Гак отворили су реконструисани спортски терен
у центру Инђије.

Општина Инђија и Покрајински секретаријат са
по 50 процената износила је 6 милиона динара.
„Велико је задовољство када видимо да је у
Инђији раелизован један овако озбиљан пројекат који ће омогућити ученицима Основне школе „Петар Кочић“, али и другој деци да се баве
спортом“, рекао је Баста и додао да овакви терени привлаче децу да се активније укључе у спортске активности.

На игралишту на којем су одрасле многе генерације постављена је нова мултифункционалнa
подлога од полипропилен-кополимера, санира-

не су бетонске трибине, постављена је ограда и
кошаркашке конструкције и рукометни голови.
Инвестиција коју су заједнички финансирали

„Инђија данас за спорт издваја 175 милиона динара. То је историјски максимум када је реч о
улагању у спорт, и не постоји спорт који нема
подршку, нити дете са територије Инђије које не
може да пронађе спорт којим ће се бавити. Наш
циљ је да се што више деце укључи у спорт и да
се њиме баве на најбезбеднији начин“, казао је
Гак.
Општина Инђија и Покрајински секретаријат за
спорт и омладину наставиће и у наредном периоду да заједнички реализују пројекте у циљу
промовисања спорта и развоју спортске инфраструктуре.

Опремљен школски терен у Новим
Карловцима
Отворени спортски терен
у оквиру Основне школе
„Слободан Бајић Паја“ у Новим Карловцима је још један школски терен на територији општине Инђија
који је опремљен мултифункционалном подлогом.
Такође, обезбеђени су нови
рукометни голови и мреже и кошаркашке табле као
донација Савеза спортова
општине Инђија.
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Реновирана школска сала у Новом
Сланкамену након пола века
Фискултурна сала Основне школе „Др Ђорђе
Натошевић“ у Новом Сланкамену чекала је 55
година да се уради темељна реконструкција, односно од како је изграђена 1966. године у њу није
уложен готово ни један динар.

Сала, која је била забрањена за коришћење због
неусловног и небезбедносг стања од стране
просветног инспектора, данас представља једну од најлепших и најуређених школских сала у
општини Инђија.
Заједничким средствима Покрајинског секретаријата и Општине Инђија у износу од 7 милиона
динара у сали је постављен нови паркет са исцртаним линијама за више спортова, замењене су
електроинсталације и расвета, сређени су ход-

ник, справарнице и наставнички кабинет. Опремање сале спортским реквизитима обезбедио је
Покрајински секретаријат за спорт и омладину.
Школску салу обишли су председник општине

Инђија Владимир Гак и Покрајински секретар за
спорт и омладину Дане Баста који су изразили
задовољство што ће ученици ове школе имати
најсавременије услове за бављење спортом.

Бесплатни уџбеници и
школски прибор за ђаке прваке
Ове године у општини Инђија уписано је 462
ученика у први разред и ово је четврта година за редом како се константно бележи раст
броја деце.
Тај, више него позитиван податак, мотивисао
је локалну самоуправу да поред стандардних поклона у виду школског прибора и ове
године обезбеди бесплатне уџбенике.
Захваљујући снажном економском развоју
које је условљено доласком великог броја
домаћих и страних инвеститора и процвату
грађевинске индустрије, локална самоуправа има могућност да далеко више уложи у
развој образовања и школску инфраструктуру.
У прилог томе је податак да је за текућу годину издвојено 207 милиона динара за основне и средње школе, што је далеко више него
у претходним годинама.
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За две године 10 милиона евра
за путну инфраструктуру
За непуне две године за реконструкцију и изградњу нових државних и локалних путева који
спајају или пролазе кроз насељена места општине Инђија уложено је 10 милиона евра. Сва средства су обезбеђена из републичког буџета.

мештанима Новог Сланкамена констатовали су
да никад у историји овог дела општине Инђија
није уложено у уређењу путне инфраструктуре
и да Нови Сланкамен и Нови Карловци данас изгледају потпуно другачије.

Путни правци који су урађени су следећи:
1. Нови Карловци-Крчедин дужине 5.5км,
2. Нови Карловци-Нови Сланкамен дужине 7.6км,
3. Нови Сланкамен-Сурдук дужине 5км,
4. Нови Сланкамен-винарија Шапат дужине 4км,
5. Улица Фрушкогорска у Новом Сланкамену дужине 1.2км.

Пут Нови Сланкамен-Сурдук

Ристичевић и Гак су истакли да наведени радови
нису вршени за потребе изборне кампање већ
између два изборна циклуса, што представља
основну разлику између људи који су некад воУлица Фрушкогорска
у Новом Сланкамену

У стање путне инфраструктуре уверили су се
народни посланик Маријан Ристичевић и председник општине Инђија Владимир Гак који су
изразили задовољство урађеним. У разговору са

Пут ка споменику
Сланкаменачкој бици

дили општину и данашњег руководства.
Подсећамо да је у току реконструкција пута Банстол-Чортановци. Ускоро се очекује почетак радова на реконструкцији државног пута кроз насеље Љуково чиме ће се путна инфраструктура
која спада у надлежност Путева Србије а пролазе кроз територији општине Инђија у потпуности обновити.

Пут Нови Карловци-Нови Сланкамен
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БУДУЋНОСТ ИНЂИЈЕ: Најбољим ђацима и
спортистима лаптоп рачунари
Укупно 90 вуковаца и спориста који су остварили запажене резултате добили су лаптоп
рачунаре као награду за свој труд и знање
које су показали у школској 2019/2020 години.

Рачунаре им је уручио председник општине
Инђија Владимир Гак који је пожелео да наставе са остваривањем одличних резултата у
школи и факултетима а спортистима на игралиштима.
„Надам се да ће управо они наставити са одличним учењем и да ће својим трудом остварити могућност да добијају и општинске студентке стипендије које су међу највишима у
држави које даје нека локална самоуправа“.
Гак је подсетио да је Општина одлучила да,
осим вуковаца, награђује и спортисте који су
освојили медаље на републичким и међународним такмичењима јер су и они уложили
велики труд да дођу до врхунских резултата.
Ове године на територији општине Инђија
награђено је 85 вуковаца и 5 спортиста.

Подељено 420 ауто седишта за децу
У циљу повећања безбедности учесника
у саобраћају Општина Инђија обезбедила
је преко Савета за безбедност саобраћај
општине Инђија 420 аутоседишта. Подела је
вршена у великој сали Културног центра где
се одржала и обука за постављање седишта
у аутомобилу као и значај коришћења ауто
седишта у саобраћају.
Акција поделе аутоседишта уведена је пре две
године и наставиће се у наредним годинама.

НОВА СНАГА ИНЂИЈЕ: За 107 студената
највeће стипендије у Србији
Инђија може да се похвали да има велики број
марљивих и врхунских студената и да има највеће
студентске стипендије које даје један град или
општина у Србији. Уговор о стипендирању са
општином потписало 107 најбољих студената и они
ће добијати месечно 18 хиљада динара.
За будућност Инђија не треба да брине. Будући врхунски доктори, инжењери, менаџери, економисти,
правници и други водиће наш град ка бољитку који
заслужује а Општина Инђија им тренутно у њиховом школовању помаже да до тог пута стигну лакше и брже.
Да подсетимо, студентске стипендије су 2016. године износиле тек 7,5 хиљада а данас 18 хиљада динара месечно.
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Председник Вучић на церемонији спајања
колосека брзе пруге у Чортановцима
Председник Републике Србије Александар Вучић присуствовао је церемонији спајања железничког колосека на деоници Стара Пазова-Нови
Сад на вијадукту на плавном делу Дунава код
Чортановаца.

поносам сам што сам овде и што не могу ништа
лоше кад кажем, већ само велико хвала РЖД-у,
нашим руским пријатељима, руским и српским
градитељима“, рекао је Вучић.
Пруга ће из корена променити и живот грађана

Председник је истајао да је ово друго лице Србије и да се овом пругом све мења.
Према његовим речима, тестирања пруге крећу
ускоро, а почеће се од трасе Београд-Батајница.
Вучић је, након спајања колосека на тој деоници,
рекао је да не само да је лепа природа, величанствен поглед на Дунав, већ су величанствени и
сви објекти изграђени - галерија, вијадукт, тунел...

који живе на територији општине Инђија и оних
који гравитирају ка Инђији, изјавио је председник општине Инђија Владимир Гак.

„То је нешто што немамо, нисмо ни сањали да
ћемо да имамо у Србији. Обично се трудимо да
пронађемо и кажемо нешто лоше, јер је лакше
критиковати, него говорити лепе ствари. Али,
ИНЂИЈА
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„Честитам грађанима Инђије на историјском
пројекту. За само 15-20 минута бићемо у Београду или Новом Саду што је веома важно за подизање квалитета и услова живота у нашој општини“.
Како је наведено, до краја године биће завршени сви радови након чега ће се вршити тестирање пруге при великим брзинама.
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НАЈБОЉА ЕВРОПСКА ДЕСТИНАЦИЈА
ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ: Брнабићка и Гак
положили камен темељац за нови
производни погон Грундфоса
Председница Владе Србије Ана Брнабић присуствовала је полагању камена темељца за
нови производни погон фабрике Грундфос,
која послује у Инђији. Поред тренутно запослених око 900 радника, нови погон створиће
могућност да се тај број повећа за додатних
250 радника.
Премијерка је са председником општином
Инђија Владимиром Гаком најпре обишла постојећи производни погон. Главни производ су

Инђија бити највеће градилиште у Срему, тада
је можда неком звучало претенциозно, али ово
су нових 20 милиона евра и 20.000 квадратних
метара производног погона“, истакао је Владимир Гак, председник Општине Инђија.
Да је Инђија једна од најбољих европских
локација за инвестиције, подсетила је и премијерка Брнабић.
„Овом инвестицијом Грундфос прелази бројку
од 1.000 запослених, а самим тим је трећа фа-

пумпе за грејање и климатизацију, као и пумпе
за водоснабдевање, отпадне воде и дозирне
пумпе.
Такође, пре две године отворено је и ново
унапређено постројење за прераду отпадних
вода.
„Више од 500 милиона евра директних улагања је стигло у Инђију. Када сам рекао да ће

брика Грундфоса у свету. Конкуренција је
била огромна, али запослени овде су урадили много. Ви сте ти који су омогућили нову
инвестицију, да се компанија овде шири, а не
негде другде. За Грундфос корона као да није
постојала, јер производња и извоз су били у
2020. години већи него у 2019.“, рекла је премијерка.

ИНЂИЈА
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Потпуно реконструисана Улица Вук
Караџић у Новом Сланкамену
Улица Вук Караџић у Новом Сланкамену потпуно је реконструисана општинским средствима и данас представља модерну и безбедну саобраћајницу.
Улица дужине око 600 метара је проширена на
4,2 метра и „ојачана“ додатним тампоном због
велике фреквенције теретних возила, чиме ће
се обезбедити дуготрајни век саобраћајнице.
Такође, урађен је паркинг простор код основне школе са 20 паркинг места и колски прилази за сва домаћинства.
Укупна вредност уложених средстава за реконструкцију ове улице износи 10,2 милиона
динара.

Свечано обележено 330 година
Сланкаменачке битке
Општина Инђија је уз подршку Министарства
трговине, туризма и телекомуникација обележила 330 година од Сланкаменачке битке.

Манифестација је протекла у свечаној атмосфери а присутни су отишли пуни утисака и богатији за нова сазнања о чувеној и трагичној бици.
Чувена је по томе што је заустављено даље продирање Османлија на тлу Европе а трагична јер
су у обе војске значајну улогу имали Срби.
Деценијама се овај догађај није обележавао. То
се не сме више дешавати.
Данашњој генерацији је обавеза да памти
српске трагедије како би из историјских догађаја извукла поуке. Да се никад не заборави.
«И хвала и слава јунацима врлим, падом уздигнутим, смрћу неумрлим»-Јован Јовановић Змај.
ИНЂИЈА

ИНФО
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Пет нових аутобуса за градски превоз
у Инђији

Општина Инђија добила је пет нових аутобуса за
потребе јавног градског превоза. Набавком нових возила градски превоз је побољшан а услуга
подигнута на виши ниво.
Без обзира што се обновио возни парк, Општина Инђија ушла је у процес јавно-приватног партнерства(ЈПП) како би се додатно унапредио и

осавременио систем функционисања градског
превоза.
Циљ ЈПП-а је да Инђија добије до 15 нових аутобуса који ће у потпуности задовољити потребе становништва. Тиме ће се услуга подићи на
највиши ниво и Инђинчани ће добити превоз
који ће бити безбедан и удобан.

СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ НА ВИШЕМ
НИВОУ: Дом здравља набавио нове
столице са пратећим инструментима
У складу са тежњом и циљем да се пацијентима пруже најквалитетније услуге инђијски Дом
здравља „Др Милорад Мика Павловић“ извршио је набавку три нове стоматолошке столице
са пратећим инструментима.
Старост и све тежа употребљивост постојећих
столица условила је набавку нове опреме за стоматолошку службу. Како су рекли надлежни у
Дому здравља, постојећа опрема је стара преко
30 година.
„Две столице биће распоређене у дечије, односно одељењу за одрасле а трећа у амбуланту
у Бешки“, навео је директор Дома здравља др
Јово Комазец.
Он је додао да ће досадашње столице које су у
функционалном стању бити пребачене у ординацију у Чортановцима и Новом Сланкамену.
Да је набавка нових столица од великог значаја
за рад стоматолошке службе истакла је и начелница овог одељења др Александра Данчиловић.
„Новим столицама унапредићемо рад стоматолошке службе, односно пружаћемо далеко квалитетније и боље услуге а и сам рад стоматолога
ИНЂИЈА
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биће много лакши и бољи“.
Докторка Данчиловић је додала да ће осавремењивање опреме и побољшање услова за рад
допринети наставку подизању поверења међу
пацијентима која је ова служба стекла стручним
и одговорним радом.
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Фото вести

Асфалтирање паркинга испред ОШ
”Јован Поповић”

Бетонски стубићи испред вртића
у Бешки

Изградња дела пешачке стазе
у Ул. Војвођанска

Изградња мерне регулационе
станице у индустријској зони у
Инђији

Изграђен подвожњак код градског
стадиона у Инђији

Изграђена стаза око споменика
Сланкаменачкој бици

Нова косачица за ФК Борац из
Јарковаца

Постављен Крст у Старом
Сланкамену

Постављени лед рефлектори на
фудбалском терену у Лејама

Продубљивање канала за
атмосферске воде

Радови на повезном цевоводу
Инђија-Бешка

Реконструисана Улица Живојина
Мишића у Инђији
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Фото вести

Реконструисана Улица Јадранска у
Инђији

Реконструисана Улица Соње
Маринковић у Инђији

Реконструисана Улица
Српскоцрквена у Инђији

Реконструкција пута БанстолЧортановци

Санација пута у Бешки

У току је изградња железничке
станице у Инђији

Уређење парка “Вашариште” у
Инђији

Уручивање уговора за куповину
сеоских кућа за избеглице

Чишћење сливника и атмосферске
канализације

Чишћење сливника и атмосферске
канализације

Школска сала у Крчедину

Радови на проширењу објекта
вртића “Невен” у Инђији
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КЕЛТСКО СЕЛО
Нови туристички магнет Србије

Овог лета главна туристичка атракција у Србији
за децу налази се у Инђији. Историјски тематски
парк за децу „Келтско село” попунио је празнину у том сегменту туристичке понуде Србије.
„Келтско село” је нова значајна тачка на туристичкој мапи Србије. Овај јединствени тематски
туристички комплекс свечано је отворен 1. јула
ове године и током лета привлачио је велики
број посетилаца.
Инспирисан животом Келта на овим просторима, комплекс има забавно-едукативни карактер
и намењен је пре свега деци.
На територији општине Инђија материјални
остаци Келта пронађени су на 78 локалитета, од
којих се најважнији налазе у Крчедину и Старом
Сланкамену. Најзначајнији археолошки проналазак јесте остава у Крчедину у којој је пронађено чак 883 новчића, по којима је овај тип новца
у светској историјској литератури назван Крчедински тип.
Унутар високом, дрвеном оградом опасаног
комплекса „Келтског села“ налази се неколико
типова келтских кућа, покривених трском и направљених од дрвета и блата, које представљају
аутентична келтска домаћинства и занатске радионице.
У једној од кућа смештен је мини музеј са интересантним експонатима, базираним на материјалним остацима Келта на подручју Срема.
Он уједно представља први и за сада једини
музеј у Инђији. Остале кућице служе као места
одржавања различитих радионица, а у једној је
смештена и сувенирница у којој се могу купити
сувенири са келтским мотивима.
Читав комплекс прожет је стазама које спајају
различите садржаје на отвореном, као што су
светилиште, појилиште са извором воде, амфитеатар у коме публику забавља друид - мађионичар, централни трг, полигон од сламе за мале
ратнике, полигон за стреличарство, игралиште
за децу итд.
Посебно атрактиван део комплекса је језеИНЂИЈА
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ро изнад кога се налази кафе-бар смештен на
платформи.
Келтско село има и своје сталне становнике козице Дару и Мару, које су за кратко време постале омиљене код деце и баш зато су илустроване на сувенирима за најмлађе.
Посетиоци села могу активно да учествују у
бројним радионицама, као што су радионице
грнчарије, прављења келтског хлеба и келтских
колача, прављење келтских чворова, писање
келтских слова, пустовање вуне, израда предмета од прућа, израда келтског накита, плетење
келтских кикица, музичке радионице, спортске
игре и такмичења, гађање луком и стрелом итд.
Сваког викенда у селу је организован различит
програм који поред радионица обухвата позоришне представе, наступе мађионичара и музичке наступе

Како се ради о веома необичном и пријатном
амбијенту, „Келтско село” је постало и место
различитих културних дешавања, као што су музички наступи и пројекције филмова на отвореном. Овде је до сада два пута наступала група
„Orthodox Celts”, затим гудачки квартет „Хабанера”, одржана је пројекција филма „Лихвар”, сниманог у Инђији и победника на овогодишњем
Фесту, а у плану је још пуно интересантних дешавања.
„Келтско село” је у свој рад у великој мери
укључило локалну заједницу. Највеће учешће
у припремном периоду имали су наставници и
ученици СШ „Др Ђорђе Натошевић” из Инђије,
смер модни кројач. Они су неколико месеци
радили на изучавању и ручној изради келтске одеће која је изложена у музеју и коју носи
особље келтског села као костиме. За одржавање креативних радионица ангажују се млади уметници из Инђије, предшколска установа,
локална удружења и занатлије који уједно израђују сувенире са келтским мотивима.
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БРАВО ЗА ШАМПИОНЕ: Бешчански
рукометаши прваци Србије у рукомету
Ученици Основне школе „Браћа Груловић“ из Бешке освојили су прво место на републичком такмичењу у рукомету. Они су у финалу, која је одржано у
Спортском центру „Језеро“ у Кладову, са вршњацима из Пригревице, одиграли нерешено 15:15, да би
након извођења седмераца победили са 19:18.
На турниру је учествовало седам екипа школараца
из целе Србије и то из Зубиног Потока, Смедерева,
Пригравице, Зрењанина, Бешке, Крагујевца, и Лесковца.
Победничку екипу чине ученици Филип Дукић,
Петар Атанацковић, Дејан Шиник, Растко Радовановић, Василије Боројевић, Ненад Чавић, Срђан
Радуловић, Бранко Дебељачки, Миленко Шкрбина,
Душан Ћалић и Данило Дебељачки.

Штефанек на Сајму спорта у Инђији
Спортска Инђија показала је своје најлепше лице
на Сајму спорта који је у мају организовао Саве-

за спортова општине Инђија(ССОИ) уз техничку
помоћ Спортског савеза Србије(ССС), а уз подршку Општине Инђија и Министарства омладине и спорта. Свечаном отварању су присуствовали председник ССС Давор Штефанек, помоћник
министра у Министарству омладине и спорта
Дарко Удовичић, председник општине Инђија
Владимир Гак, председник ССОИ Драгољуб Самарџић, као и ген. секретари ССС и ССОИ, Горан
Маринковић и Љубомир Ковачевић.
На Тргу испред поште, одличном организацијом
и позитивном енергијом, окупило се преко 400
спортиста из 40-ак спортских клубова који су
ИНЂИЈА
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имали јединствену прилику да представе успехе
својих клубова.
Сајам спорта је осмишљен да прикаже сву лепоту бављења спортом, пре свега оним још увек
неодлучнима да започну своју спортску каријеру.
Велики број посетилаца уживало је у џудо захватима, спретности на атлетском полигону,
стрељачком умећу, деца су покушала постићи

поен одбојкашицама, дати гол фудбалерима и
рукометашицама или убацити тројку кошаркашима, могли су и да виде и осете оружје које се
уживо не виђа често. У пролазу су разгледали
чамце, покушали нешто да упецају и упознају се
са чарима планинарења.
Општина Инђија је овом спортском манифестацијом показала да не треба да брине за своју
спортску будућност.
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