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ИНТЕРВЈУ
ПЕРИЦА ВИДЕКАЊИЋ , ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЛА

У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈА ВЕЛИКИХ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА

Након априлских избора и убедљиве
победе Српске напредне странке у
локалу на место првог човека у оп-

штини именован је Перица Видекањић.
Преузимањем дужности ново руководство
је почело да ради, а будући да је од тада
прошло четири месеца питали смо председ-
ника општине шта је урађено када је реч о
изградње комуналне инфраструктуре и
новог запошљавања и шта се планира у на-
редном периоду.
Који су највећи проблеми које сте за-
текли приликом преузимања функције
председника општине?
-Од момента када сам прихватио одговорну
функцију председника општине суочио сам
се са два кључна вишедеценијска про-
блема. То је проблем незапослености и еко-
лошки проблем „смрдљивог бегејца“, који
угрожава здравље грађана. Активности на
довођењу инвеститора и отварање нових
фабрика је свакако главни приоритет.
Предузео сам све да се што пре покрену ве-
лики инфраструктурни пројекти, као и да
се они пројекти који су били у фази реали-
зације успешно приведу крају. Након при-
премљене документације расписана је
јавна набавка за изградњу недостајајуће
уличне канализационе мреже у Кули и
Црвенки, као и за изградњу транзитног По-
тисног вода Црвенка – Кула. Ово је највеће
инвестиционо улагање општине Кула, а из
општинског буџета су издвојена значајна
средства за решавање овог проблема. На-
меравамо да што пре решимо овај проблем
и да грађанима, који живе у непосредној
близини овог латералног канала, али и
шире, омогућимо нормалан живот без не-
пријатних и штетних мириса који угрожа-
вају здравље.
Посебно сам задовољан што су окончани

радови на изградњи канализационе мреже
у Доњем граду и што су се грађани у ули-
цама Десанке Максимовић, Иве Лоле Ри-

бара, Киш Ференца и Ј. Игњатовића ко-
начно прикључили на новоизграђену кана-
лизациону мрежу. Наш план је да у
комплетирамо изградњу канализационе
мреже.
У току је реализација великих инфраструк-
турних пројеката. Уз све потешкоће на које
свакодневно наилазимо, очекујем да све
ове велике инфраструктурне радове ус-
пешно приведемо крају.
Знам да су грађани нестрпљиви када је реч
о реконструкцији Крамерове улице у Кули,
али желимо да овако значајну инвестицију
у вредности од 60 милиона динара приве-
демо крају на што квалитетнији начин. Ку-
љани ће од неугледног дела центра града
добити модерно уређену пешачку зону са
новом подлогом, партерним уређењем са
канделаберима, клупама и изграђеном ка-
нализационом и водоводном мрежом. Же-
лимо да грађани добију амбијент у свом
граду какав заслужују.
Оно што грађане свакако највише ин-

тересује јесу инвестиције и отварање
нових радних места. Када ће и Кула ко-
начно добити неку нову фабрику или
погон?
-Протеклих неколико месеци акценат је по-
себно стављен  на активности привлачења
инвестиција. Велики број незапослених
лица чека на посао и то је заправо наш
највећи проблем.
Успоставили смо бројне контакте и разго-
варамо са  потенцијалним инвеститорима.
Нажалост, овог момента немамо још ни-
какве конкретне договоре са инвестито-
рима, али настављамо свом снагом да
радимо на овом значајном послу. Оно што
је најважније имамо  једну од најбољих ин-
дустријских зона у Србији што представља
предуслов и повећава наше шансе за  нове
инвестиције.
Заједно са својим сарадницима активно

радим на  решавању овог проблема који ће
нам омогућити   отварање нових радних
места.  Подсећања ради, донели смо Од-
луку о значајним олакшицама за све инве-
ститоре: бесплатно земљиште за
инвеститоре који запосле 100 и више ста-
новника општине Кула. Земљиште које ну-
димо се налази у индустријској зони, која
је у потпуности инфраструктурно опрем-
љена (вода, струја, гас, путеви, канализа-
ција), ослобађање трошкова прикључења
на водовод и канализацију, за нове инве-

ститоре ослобађање од такси на локалном
нивоу прве две године, за инвеститоре који
запосле више од 1000 радника ослобођање
од локалних такси и пореза док год имају
1000 и више запослених.
Веома смо ажурни и сваки потенцијални
инвеститор који дође у нашу општину у
врло кратком року добије све информације
и податке који су му потребни, што је у
свету веома цењено од стране сваког инев-
ститора.  Учинићемо све да најзад и тај циљ
остваримо и запослимо што већи број
људи.

Када су планови у питању, шта грађани
могу да очекују у наредном периоду у
делу изградње комуналне инфраструк-
туре?
-Инфраструктурни радови се планирају и

у другим насељеним местима. У Сивцу  ће
бити изграђена нова спортска хала за чију
је изградњу опредељено 80  милиона ди-
нара. Закључен је уговор са извођачем ра-
дова који су и почели.
Већ дужи низ година наши суграђани током
летње сезоне немају базен за купање и са
добрим разлогом грађани сваке године оче-
кују да се нешто промени по овом питању.
У току је израда пројектно техничке доку-
ментације за изградњу новог базена у
Кули, а  у оквиру спортско -  рекреативног
центра  „Вашариште“. Такође, на месту не-
кадашње библиотеке у Кули планира се из-
градња новог Дома здравља са
специјалистичким службама. Комплетан
пројекат је урађен и очекујемо да са удру-
женим средствима Општине и ресорног ми-
нистарства овај пројекат буде реализован.

М. П.

САНАЦИЈА ХАЛЕ
У току је адаптација и санација
школско – спортске хале ОШ „Пе-
тефи Бригада“ у Кули. Очекујемо
да радови буду завршени ускоро,
како би ђаци могли да користе
нову халу. Након више од три деце-
није, од када је спортска хала из-
грађена, ово ће бити прва санација
објекта. За ову санацију општина
Кула је издвојила око 23 милиона
динара.
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