
Подаци o организацији

Општина Кула
Лењинова 11

 ПРОФИЛ ОПШТИНЕ КУЛА

Општи подаци

Општина  Кула  се  налази  у  Западнобачком  Округу,  Аутономне  Покрајине 
Војводине. Површина општине Кула је 481 км². Број становника према попису из 2002. 
године је 49.531 становника.

Општину Кула чини шест катастарских општина: Кула, Црвенка, Сивац, 
Руски Крстур, Крушчић и Липар.

Табела: Површине катастарских општина, број насеља и број становника 

              по попису 2002. године на простору обухваћеном Просторним 
планом. 
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6. Липар 4.047,64 Липар 8,40 1.841 3,72
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Општина Кула се налази на плодној војвођанској равници, на раскрсници 
између Новог Сада, Сомбора и Суботице и граничи се са општинама: Врбас, Оџаци, 
Сомбор, Бачка Топола и Мали Иђош.

Становништво  је  насељено  у  7  насеља  (град  Кула  и  Црвенка  и  5  сеоских 
насеља). У Кули живи 19.739 становника (39,85%), у Црвенки живи 10.315 становника 
(20,81%), док у сеоским насељима живи укупно 18.789 становника (40,34%). Сеоско 
становништво чини 38% становништва општине Кула.

Општина  Кула  је  мултинационална  и  мултикултурална  средина  у  којој  се 
различитости   негују  и  чувају.  Национални  и  етнички  састав  је  мешовит,  већину 
становника  чине  Срби  25.152  (52,02%),  затим  по  бројности  следе  припадници 
црногорске  националне  мањине  7.902  (16,34%),  русинске  националне  мањине  5.398 
(11,16%), мађарске националне мањине 4.082 (8,44%), украјинске националне мањине 
1.453 (3,00%) и хрватске националне мањине 806 (1,67 %) и остали (6,93 %).

Најбројнији су припадници православне вероисповести. 
Највећи проценат становништва има средње образовање.
На  подручју  општине  Кула  због  природних  потенцијала  доминантна  је 

пољопривредна  производња.  Од  укупне  површине  земљишта,  пољопривредно 
земљиште заузима 43.348 ха тј. 91,44% са доминацијом ливадске црнице и карбонатни 
чернозема. Највише  обрадиве  земље  има  катастарска  општина  Сивац, 14.286 ха,  а 
најмање катастарска општина Крушчић, 3.603 ха. Укупна површина пољопривредног 
земљишта у државној својини је 10.059 ха. Број парцела је 53.159, а   број носилаца 
права на непокретности је 40.340. 

Просечна  величина  поседа  је  4,4 ха,  просечна  величина  парцеле  1,9 ха.  Број 
регистрованих пољопривредних газдинстава износи 2.393. Пољопривредна производња 
се обавља у 34 пољопривредна предузећа и задруге, са 1.380 запослених радника. Мања 
индивидуална  газдинства  се  баве  само  пољопривредом.  Већи  део  земљишта   у 
власништву је лица којима је пољопривреда помоћна делатност. 

У  структури  производње  пољопривредних  предузећа  преовлађује  производња 
ратарских култура, док је воћарство слабије изражено. Расположиви земљишни фонд 
ораничних површина, стручни потенцијал, велике могућности наводњавања уз примену 
савремених  агротехничких  мера  омогућавају  на  подручју  општине  Кула  примарну 
пољопривредну производњу од око 6.000 вагона пшенице,  14.000 вагона кукуруза  и 
шећерне репе, 800 вагона сунцокрета, 300 вагона соје и 1.800 вагона поврћа годишње. 

Сточни фонд је у друштвеним предузећима  протеклих година знатно смањен, а 
исто тако је  услужни тов код индивидуалних произвођача веома редуциран.  

У  оба  сектора  за  наредни  период  изражена  је  тенденција  проширења 
производње. 

Производња поврћа наглашена је на подручју Руског Крстура, у оквиру "ABC 
Food" где се врши прерада истог. На основу примарне пољопривредне производње, као 
основне сировине на подручју општине Кула, развили су се  веома значајни капацитети 
прехрамбене индустрије.

Укупни капацитети у Кули, Сивцу, Липару и Руском Крстуру износе око 12.000 
вагона прераде пшенице. Постоје и значајни капацитети за смештај пшеничног брашна, 
сушаре за пшеницу као и  капацитети за производњу хлеба и пецива у Кули, Сивцу и 
Крушчићу. У оквиру ДП  "Ђуро Стругар", приватне кланице  "Сторк-имес", компаније 
"Родић МБ" из Липара и "Агромеркантилија", компаније "Мандић" из Куле, заступљена 
је индустрија меса.

У прехрамбеној  индустрија производња финалних производа је  ниска, изузев 
Фабрике кекса "Јафа", остали привредни субјекти производе полупроизводе (алкохол, 
шећер, брашно). Металска индустрија имала је висок степен финализације али данас 



уопште  не ради.  Када је  реч о другим видовима индустријске  производње важно је 
споменути  производњу  полупроизвода  као  што  су:  кожа,  горњи  делови  обуће, 
пластични ауто делови и друго.

У оквиру индустрије заступљена је металска индустрија тј. Фабрика арматуре 
"Истра" која  се  тренутно  налази  у  банкроту.  Фабрика  коже  "Етерна" у  Кули  са 
капацитетом производње од 400.000 м² горње говеђе коже и 100.000 м² ђонске коже и 
извозном оријентацијом тренутно не ради. Фабрика обуће "Аска" Кула са производњом 
готове обуће од 60.000 пари и горњишта 124.000 пари годишње ради за иностраног 
купца.  Индустрија  намештаја  ДП  "Крамер" у  Кули,  која  тренутно  производи  само 
грађевинску столарију, са обимом производње од 24.000 комада је у банкроту. 

Некада позната фабрика "Кулски штофови" чији је производни капацитет био и 
до 220.000 м вунене тканине тренутно не ради. У индустрији грађевинског материјала 
остварује се производња од 40 милиона условних јединица нормалног формата разне 
врсте грађевинске опеке. Основни правац развоја општине Кула базира се на изградњи 
и опремању  индустријских зона.

Привреда  општине  Кула  значајно  се  развила  у  периоду  1971-1980.  године  и 
обухватила је већи број грана. У периоду од 1980-1990. године, долази до стагнације 
привреде у свим гранама.  Након пропасти  предузећа у друштвеном сектору која  су 
некада  била  окосница  привредног  развоја  долази  до  оснивања  малих  и  средњих 
приватних предузећа која постепено побољшавају стање у привреди. 

Знатан број становника запослен је у оквиру мале привреде. 
Тренутно на територији општине Кула ради 79 предузећа и 837 радњи (самосталне, 
ортачке и радње са допунским поподневним занимањем). 

Преглед  запослених  лица  по  делатностима,  а  према  подацима  Завода  за 
статистику за период  2003. године показује да укупно радно способног становништва 
на  територији  општине  Кула  има 9852 запослених  (у привреди 5.774,  ван привреде 
1.350, лица која самостално обављају делатност 2.728). 

Када је реч о  незапослености, а на основу евиденције из 2003. и 2004. године, 
подаци показују да је у благом паду. 2003. године регистровано је 8.019 незапослених, 
док је  у  2004.  године тај  број  износио  7.513 лица.  По старосној  структури  највећи 
проценат незапослених је од 31-40 година (24,81%), затим преко 50 година (22,56%) и 
од 19 до 25 година (20,83%). 

Као што се види из табела најугроженија су неквалификована и 
полуквалификована лица.

Преглед незапослених лица
Стручна спрема Септембар 2006 Септембар 2007 2006-2007
1. НКВ-ПКВ 2180 2173 99,6
2. КВ-ВКВ 2088 2145 102,7
3. ССС 1892 1907 100,7
4. ВИША 129 122 94,5
5. ВИСОКА 117 103 88,0

У К У П Н О: 6406 6450 100,6

Иако постоји евиденција незапослених радних лица, као и преглед слободних 
радних  места  за  2007.  годину,  не постоји ниједан посебан  општински програм 
запошљавања. 

Од укупног броја запослених 41,2% чине жене.
Број укупно поднетих пријава о слободним радним местима у периоду јануар - 

септембар  2007.  године  износио  је  4100  тј. 2,2% мање у  односу  на  исти  период  у 



претходној години. Број поднетих пријава на одређено време је 3017  тј.  6,4% мање у 
односу на прошлу годину. 

Просечна  зарада  по  запосленом  за  2006.  годину  у  општини  Кула  износи 
25.212,00 динара са порезима и доприносима тј. 17.197,00 динара (просек за Војводину 
је 32.392,00 са порезима и доприносима, за Србију је 31.747,00 динара са порезима и 
доприносима),  национални  доходак у  општини  Кула  за  2005  годину  је  139.735,20 
динара ( у   Србији је  у  истој  години  национални доходак  по  становнику  износио 
123.473,00 динара) што значи, имајући у виду број незапослених, да је општина Кула 
средње развијена општина. 

Природно географски и створени утицај на животну средину

Општина Кула се налази у централном делу Бачке на простору од 481 км2 и 
граничи  се  са  општинама  Врбас,  Оџаци,  Сомбор,  Бачка  Топола  и  Мали Иђош.  По 
простору  који  захвата  спада  у  општине  средње  величине  у  АПВ.  У  физичком  и 
географском  смислу,  њен  положај  дефинисан  је  на  простирање  на  Бачкој  лесној 
заравни (Телечка),  једним делом своје  територије  и  другим  делом на  Бачкој  лесној 
тераси.  Седиште  општине  је  Кула  која  заузима  најјужнији  део  општине.  Липар  и 
Црвенка су лоцирани на лесној заравни (Телечка), а апсолутна висина износи око 115 
м, а  Нове Црвенке око 111 м. Насеља Сивац (88 м), Црвенка (86 м) и Кула (86 м) 
смештена су додирној зони лесне терасе и лесне заравни, док су Руски Крстур (84 м) и 
Крушчић (87 м) на лесној тераси. 

На  територији  општине  нема  већих  природних  водотокова,  али  општином 
пролазе  канали  основне  каналске  мреже:  Бездан-Врбас,  Мали  Стапар-Косанчић  и 
Богојево-Бечеј. Скоро сва насеља у општини су лоцирана непосредно уз  ове канале, 
осим  Липара и Нове Црвенке. 

Територију  општине  Кула  пресецају  елементи  основне  саобраћајне 
инфраструктуре Србије и Војводине, друмског, железничког и водног вида транспорта. 
Овим саобраћајницама,  као  и  мрежом саобраћајне  инфраструктуре  локалног  значаја 
омогућено је повезивање подручја општине Кула са околним ширим и ужим подручјем 
као  и  међусобно  повезивање насељених  места.  Територијом општине  Кула  пролази 
магистрални  пут  М-3 (Богојево –  Оџаци -  Руски  Крстур  –  Кула  –  Врбас –  Бечеј  – 
Кикинда - граница са Румунијом) у дужини од 18 км, са савременим коловозом, као и 
регионални путеви: Р-119 (Кула-Липар) са савременим коловозом у дужини од 11 км и 
Р-101  (Сомбор-Кљајићево-Сивац-Црвенка-Кула)  у  дужини  од  22  км,  са  савременим 
коловозом, али и локални путни правци. 

Општина  Кула  укупно  има  91  км  категорисаних  путева  са  савременим 
коловозом: 18 км магистралних,  36 км регионалних и 37 км локалних,  као и 12 км 
некатегорисаног  пута  која  повезују  насељена  места.  Општина  Кула  у  сарадњи  са 
општинама Врбас и Сомбор већ дужи низ година покреће иницијативу за утврђивање 
коридора  међународног  путног  правца  Е-75  Врбас-Кула-Сомбор-гранички  прелаз 
Бачки Брег, чијом градњом би се знатно скратило путовање из западне Европе према 
југу и унапредио привредни развој овог региона Војводине. Такође, поднет је и захтев 
за  прекатегоризацију  локалног  путног  правца  Оџаци  -  Бачки  Грачац  –  Крушчић  – 
Црвенка - Нова Црвенка – Дубока – Бајша - Бачка Топола у регионални путни правац, с 
обзиром да постоје значајни индустријски и људски ресурси  и да сви параметри и 
критеријуми сигурно иду у прилог ове прекатегоризације. 

Највећи  природни  потенцијал  јесте  високоплодно  обрадиво  пољопривредно 
земљиште површине око 41.000 ха. На територији општине постоје налазишта глине, 
сировине  за  опекарску индустрију  (Кула,  Црвенка,  Сивац).  Такође,  постоје  погодни 



природни услови који омогућавају и развој рибарства.  У Кули постоје три термална 
извора воде која могу да се користе  за потребе индустрије.  Потенцијали термалних 
вода на територији општине још нису довољно истражени. 

Животна средина 

Најзагађенији водоток Европе је Велики Бачки канал на потезу Црвенка–Кула-
Врбас. На  нивоу  државе  формирано  је  радно  тело  са  циљем  решавања  проблема 
загађења канала.  Један од најзначајних резултата  рада овог радног тела  је  и  израда 
пројекта "Коначно решавање проблема загађења и чишћења Великог бачког канала". 
Због своје комплексности, читав пројекат је подељен у три дела. Први део подразумева 
изградњу  магистралног  колектора,  који  ће  спојити  општине  Врбас  и  Кула,  и 
прикупљати  све  комуналне  и  индустријске  отпадне  воде.  Министарство  заштите 
животне  средине  је  расписало  тендер  за  изградњу  2  км  магистралног  колектора  и 
радови на колектору су почели почетком маја 2008. године, а завршени су  и пројектни 
задаци за завршетак магистралног колектора од 4 км до Куле. 

Други  део  обухвата  изградњу  Централног  постројења  за  пречишћавање 
отпадних вода у Врбасу, који ће прикупљати и пречишћавати све отпадне воде које се 
доводе путем магистралног колектора. Трећа фаза је чишћење и ремедијација Великог 
Бачког  канала,  као  најкомплекснији  и  најсложенији  део  пројекта.  Најпре  су  сви 
загађивачи овог водотока, изузев Фабрике алкохола "Панон" у Црвенки и Фабрике за 
прераду коже "Етерна"  у  Кули  уградили  пречистаче.  У циљу решавања еколошких 
проблема у општини је формиран Фонд за заштиту животне средине у Кули и уведена 
је еколошка такса на нивоу целе општине.

Природни ресурси

Од  природних  ресурса,  изузев  пољопривредног  земљишта,  треба  издвојити 
велики потенцијал термалних вода на територији насељеног места Кула. Термална вода 
се до сада није значајније користила. Минерална вода се  флашира у оквиру  компаније 
Родић ("Аква бела"). 

Иако постоје потенцијали за развој сеоског и  наутичког  туризма, на жалост не 
постоји  циљно  оријентисан  развој  општине  Кула  у  том  правцу.  Неискоришћен  је 
потенцијал  термалних  извора  за  развој  бањског  туризма (у  изради  је  пројектна 
документација за локацију "Развала" на  Планинарском дому у Кули). Локација Мали 
Стапар веома је погодна за развој наутичког туризма.  

Од заштићених  културних  добара у Кули  имамо цркву Св.  Марка,  споменик 
културе од великог значаја, у Руском Крстуру Гркокатоличку цркву. Православни храм 
у Сивцу, посвећен је преносу целебних моштију  Светог оца Николаја и представља 
такође споменик културе од великог значаја. 

Значајнији историјски споменици су такође вински подруми у Црвенки и Кули, 
као и турски лагуми. 

Организација и институције 

Недавно је отворен модерни општински Услужни центар и  уводен савремени 
информатички систем. 



Грађани су укључени у процесе одлучивања, пре свега кроз удружења грађана 
(ловачка  удружења,  удружења  овчара,  удружења  пољопривредника,  спортска 
удружења, удружење предузетника).   

Интерес мањина је јасно исказан и сходно томе готово све мањине на територији 
општине Кула имају културно-уметничка друштва која се финансирају из општинског 
буџета,  просторије за рад, као и информисање на  матерњем језику, радио емисије и 
додатак у "Кулској комуни". Утицај националних мањина је значајан. 

У  општини  Кула  постоје  локални  медији  Радио  Кула  и  "Кулска  комуна". 
Недавно је отворена и ТВ Кула. Такође у општини Кула налази се седиште гласила на 
украјинском  језику  "Ридне  слово"  и  гласило  на  русинском  језику  "Руске  слово"  у 
Руском Крстуру.  Јавне институције редовно достављају извештај о раду општини који 
је доступан и свим медијима.

Сарадња  са  суседним  општинама  је  релативно  добра,  посебно  је  изражена 
сарадња  у  области  екологије (Велики  бачки  канал)  и  комуналних  делатности.  У 
сарадњи са општинама округа прави се регионална депонија. Са општином Врбас ради 
се заједнички пречистач, а са општином Оџаци формирано је јавно предузеће "Завод за 
урбанизам  Кула-Оџаци"  са  седиштем  у  Кули.  Склопљен  је  уговор  између  четири 
општине: Куле, Сомбора, Оџака и Апатина и Дома за децу и омладину "Мика Антић" у 
Сомбору  за  суфинансирање  Прихватне  станице  за  децу.  Стручни  тим  Центра  за 
социјални рад Сомбор врши едукацију хранитељских породица са територије општине 
Кула. Одрасла и стара лица са територије околних општина (Сомбор, Апатин, Врбас) 
смештена су у Дом за старе и пензионере у  Кули.

Иако општина Кула улаже напоре у подизању нивоа сарадње на регионалном и 
међународном нивоу, још увек није успостављена задовољавајућа сарадња. 

Удружење предузетника општине Кула је прилично неактивно. Сарадња између 
локалних  власти  и  удружења  је  незадовољавајућа.  Механизам  сарадње  још  није 
адекватно  успостављен.  Такође, општина Кула  нема  разрађен  систем  подршке 
предузетницима, као ни јавно - приватно партнерство.

Демографија

Густина насељености на територији општине Кула је 105 становника по км². Са 
овом густином насељености Општина Кула је на првом месту у округу.  Миграције 
унутар општине су у смеру насељеног места Кула и Црвенка, првенствено из насеља 
Крушчић и Сивац.  Миграције становника из општине су посебно изражене и то ка 
Новом Саду. Значајан је и тренд исељавања Русина из Руског Крстура за Канаду. 

Проблеми друштвене искључености мањина или угрожених друштвених група 
нису изражени у општини Кула. Препознатљив је "Кулски модел" решавања стамбених 
проблема Рома. Општина Кула је у сарадњи са Извршним већем Војводине откупила 
напуштене куће и уступила их ромским породицама које су живеле на ободу кулске 
општине. Предвиђено је и отварање Канцеларије за инклузију Рома. Постоје и други 
појединачни програми (програм рачунарских курсева за Роме...) који су реализовани 
током претходних пет година. 

На територији општине Кула делују традиционалне организације, тј. културно-
уметничка  друштва, посебно националних  мањина  која  представљају  главни  облик 
организовања  националних  мањина  у  општини.  Такође,  битно  је  напоменути  да 
општина Кула има развијен невладин сектор, а невладине организације које активно 
раде су:  Општинска организација  Црвеног крста,  Међуопштинска организација ЦИР 



Врбас-Кула, Удружење МРВИ општине Кула, УГ друштво Рома "Лоли Луиђи", Руски 
Крстур,  Општински  ватрогасни  савез  Кула,  Риболовачко  друштво  "Амур"  Кула, 
Друштво за спорт и рек. инв. опш. Кула, Општинска организација  инвалида рада Кула, 
Уружење РМВИ Црвенка, УГ "Екулт" Сивац, Друштво за помоћ МНРО "Плава птица" 
Кула,  Одред извиђача "Поток" Црвенка,  Савез возача  Кула,  Удружење оболелих од 
мултиплесклерозе "Западна бачка" Сомбор, Удружење оболелих од мултиплесклерозе 
"Средња бачка" Кула, КУД "О Ђила" Сивац, Друштво инвалида за церебралну и дечију 
парализу Сомбор, Општинско удружење пензионера Кула, Омладина кулске општине 
"Око",  Удружење  дистрофичара  Западнобачког  округа  "С. Милетић",  Удружење 
"Дамар"  Кула,  СУБНОР  Кула,  Удружење  грађана  Рома  "Сивац" из Сивца,  Покрет 
горана Србије - општинска организација, "Коло српских сестара" Кула, Међуопштинска 
организација Савеза глувих и наглувих Сомбор, МО слепих и слабовидих Кула, Врбас 
и  Оџаци,  Удружење  РВИ  општине  Кула  (млађи),  Међународно  удружење 
параплегичара Бачке Сомбор, Удружење пензионера радника ОУП-а Кула, Удружење 
омладина ЈАЗАС Кула.

Утицај и рад невладиних организација је приметан, али без утицаја на политику 
општине Кула.  То се највише односи на перманентну едукацију радног становништва.

Када  је  реч о  едукацији,  поједина  предузећа  учествују  у  професионалном 
обучавању.  То  су  предузећа  и  установе  којима  то  условљавају  поједини стандарди 
пословања  углавном  страних  послодаваца. Међутим, људски  ресурси  и  опрема  за 
обучавање и унапређење знања су још увек недовољни.

Треба напоменути  да у општини Кула постоји одељење Универзитета "Браћа 
Карић" и одељење Више техничке школе из Београда.

Што се тиче  посебних знања треба истаћи да су поједини економски субјекти 
повезани са глобалним асоцијацијама. Реч је о  великим компанијама попут  фабрике 
шећера "Црвенка» и компаније "Родић". 

Сви расположиви информациони сервиси и технологије се користе, али постоји 
потреба  за  саветодавним  центром  за  мала  и  средња  предузећа који  би пружио 
неопходан трансфер потребних знања, технологија и смерница за даљи развој.

Велики  недостатак  је  слаба  повезаност  привредних  субјеката  и  услужних 
предузећа.  Пласман  производа  у  највећој  мери  везан  је  за  ресурсе  изван  општине. 
Снабдевање привредних субјеката је једним делом везано за ресурсе у општини Кула, а 
делом за ресурсе изван општине. Некада велики системи лоцирани углавном у Кули 
били  су  искључиво  снадбевани  ресурсима  изван  наше  општине, али  већ  неколико 
година ови привредни ресурси не раде. Тренутно највећи извозници су фабрика шећера 
"Црвенка" ЕБЗ и фабрика кекса "Јафа".

Значајна истраживања  о  потенцијалима и могућности производње не постоје. 
Тренутно  није изграђен  систем понуде  или промоције локалних производа,  јер се  у 
општини  не  производе  типични  традиционални производи.  Локалних  услуга су 
функционалне  у  највећој  мери.  Међутим, не  постоји  удруживање  локалних 
трговинских организација када је реч о изласку на  друга тржишта. 

Управљање квалитетом (ИССО стандард) је примењено само у најзначајнијим 
привредним делатностима, где се примењују и промотивне стратегије. Међутим, јавља 
се  недостатак  повезаности  локалне  промотивне  стратегије  и  промотивне  стратегије 
активности локалних добара.

Идентитети Куле



Иако територијални положај општине утиче на њену културну оријентацију не 
могу  се  уочити  никакве  специфичне  потрошачке  навике  као  последица  културних 
посебности. 

Преовлађујућа култура понашања је реактивна. Постоји традиција припадности 
радничкој класи, а може се закључити да су претходне године битно утицале на начин 
размишљања.  После  петооктобарских  промена 2000.  године и  великих  очекивања 
дошло је до апатије. И поред промена које су се десиле, традиција се изузетно поштује. 
У општини Кула са великим бројем националних мањина неговање традиције је један 
од начина идентификације и препознавања  етничких група. 

Позната локална робна марка је "Јафа" кекс, црвеначки шећер, минерална вода 
"Аква бела"    сокови "Фрутела".  Удео локалних предузећа  на  спољном тржишту је 
значајан, пре  свега  због  великог  извоза  Фабрике  кекса  "Јафа"  и  Фабрике  шећера 
"Црвенка",  код којих је  производња  углавном аутоматизована.  Маркетинг општине 
постоји, али је тек у повоју, те је на том нивоу и повезан са водећим производима у 
општини. 

Привлачење  страних  инвестиција  није  успешно.  Аудиовизуелни  медији  и 
информативни  центри  се  недовољно користе  за  промоцију  општине. У  промоцији 
општине  значајно  доприносе  и  прволигашки  клубови  са  дугом  традицијом,  ФК 
"Хајдук" Кула, РК "Црвенка" – Црвенка, куглашки клуб "Хајдук-Кула" и карате клуб 
"Хајдук" Кула.

ВИЗИЈА СТРАТЕГИЈЕ

Сигурно и топло у срцу Бачке

ОПШТИНА  КУЛА  ЈЕ  СТАБИЛНА  И  ПРОСПЕРИТЕТНА  СРЕДИНА, 
ЕКОНОМСКИ РАЗВИЈЕНА, СА УРЕЂЕНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ И ВИСОКОМ 
ЕКОЛОШКОМ СВЕШЋУ, У КОЈОЈ СУ ЗДРАВСТВЕНЕ, ОБРАЗОВНЕ, КУЛТУРНЕ И 
СПОРТСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ПРИЛАГОЂЕНЕ ПОТРЕБАМА ГРАЂАНА.

ПРЕПОЗНАТЉИВА  ПО  ТУРИСТИЧКОЈ  ПОНУДИ,  ГОСТОПРИМСТВУ  И 
ЗДРАВОЈ ХРАНИ.

ОПШТИНА  КУЛА  ЈЕ  ЕВРОПСКА,  ЕФИКАСНА  ЛОКАЛНА  ЗАЈЕДНИЦА, 
ОТВОРЕНА  ЗА  САРАДЊУ,  ЕТНИЧКИ  РАЗНОВРСНА  СА  ЈЕДНАКИМ 
МОГУЋНОСТИМА ЗА СВЕ.

- Л о г о -

ОРГАНИ ОПШТИНЕ 



Органи  општине  су:  Скупштина  општине,  Председник  општине,  Општинско 
веће и Општинска управа. 

ПОСЛОВИ ОПШТИНЕ 

Надлежности општине

Општина  врши  послове  из  своје  надлежности,  утврђене  Уставом,  законом, 
другим прописима и овим Статутом.

Општини  се  законом  могу  поверити  поједини  послови  из  надлежности 
Републике, а одлуком Аутономне Покрајине Војводине обављање појединих послова из 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине у интересу ефикаснијег и рационалнијег 
остваривања права и обавеза грађана и задовољавања њихових потреба од непосредног 
интереса  за  живот  и  рад.  Односи  државних  органа  и  органа  Аутономне  Покрајине 
Војводине са органима општине, заснивају се на правима и обавезама који су утврђени 
Уставом и законом. 
Општина  може  да  обавља  као  поверене  послове  поједине  послове  инспекцијског 
надзора из области просвете, здравства, заштите животне средине, рударства, промета 
роба и услуга, пољопривреде, водопривреде и шумарства и друге инспекцијске послове 
у складу са законом. 

НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ

Општина,  у  вршењу  своје  надлежности,  преко  својих  органа,  у  складу  са 
Уставом и законом: 

1. доноси програме развоја општине и појединих делатности; 
2. доноси просторни план општине и друге урбанистичке планове; 
3. доноси буџет и усваја завршни рачун; 
4. утврђује  стопе  изворних  прихода  општине,  као  и  начин  и  мерила  за 

одређивање висине локалних такси и накнада,
5. уређује  и  обезбеђује  обављање  и  развој  комуналних  делатности,  као  и 

организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање у складу са 
законом; 

6. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и 
утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 

7. спроводи  поступак  исељења  бесправно  усељених  лица  у  станове  и 
заједничке просторије у стамбеним зградама; 

8. доноси  програме  уређења  грађевинског  земљишта,  уређује  и  обезбеђује 
вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује 
висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 

9. доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се 
о унапређењу општег оквира за привређивање у општини,

10. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује 
висину  накнаде  за  коришћење  пословног  простора  и  врши  надзор  над 
коришћењем пословног простора; 



11. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите 
природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне 
акционе и санационе планове у складу са стратешким документима и својим 
интересима  и  специфичностима  и  утврђује  посебну накнаду за  заштиту и 
унапређење животне средине; 

12. уређује  и  обезбеђује  обављање  послова  који  се  односе  на  изградњу, 
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и 
управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 

13. уређује  и  обезбеђује  посебне  услове  и  организацију  аутотакси  превоза 
путника; 

14. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши 
на територији општине Кула и одређује делове обале и воденог простора на 
којима  се  могу  градити  хидрограђевински  објекти  и  постављати  пловни 
објекти; 

15. оснива  робне  резерве  и  утврђује  њихов  обим  и  структуру  уз  сагласност 
надлежног  министарства,  ради  задовољавања  потреба  локалног 
становништва; 

16. оснива  установе  и  организације  у  области  основног  образовања,  културе, 
примарне  здравствене  заштите,  физичке  културе,  спорта,  дечје  заштите  и 
туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; 

17. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово 
функционисање,  даје  дозволе за  почетак рада установа социјалне заштите 
које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за 
пружање  услуга  социјалне  заштите,  утврђује  нормативе  и  стандарде  за 
обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у 
социјалној заштити и обавља послове државног старатеља,

18. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја 
за  општину,  подстиче  развој  културног  и  уметничког  стваралаштва, 
обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
у области културе  од значаја за општину и ствара услове за рад музеја  и 
библиотека и других установа културе чији је оснивач; 

19. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од 
пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових 
последица; 

20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и 
стара  се  о  њиховом  спровођењу,  одређује  ерозивна  подручја,  стара  се  о 
коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури; 

21. уређује  и  утврђује  начин  коришћења  и  управљања  изворима,  јавним 
бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне 
сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја; 

22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја 
са природним лековитим својствима; 

23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину 
боравишне таксе; 

24. стара  се  о  развоју  и  унапређивању  угоститељства,  занатства  и  трговине, 
уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности 
и друге услове за њихов рад; 

25. управља имовином општине и користи средства у државној својини и стара 
се о њиховом очувању и увећању; 



26. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих 
и егзотичних животиња; 

27. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 
28. образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује њихову 

организацију и рад; 
29. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са 

посебним  потребама  као  и  са  лицима  која  су  суштински  у  неједнаком 
положају  са  осталим  грађанима  и  подстиче  активности  и  пружа  помоћ 
организацијама  инвалида  и  другим  социјално  -  хуманитарним 
организацијама на својој територији,

30. подстиче и помаже развој задругарства; 
31. може да организује службу правне помоћи грађанима; 
32. стара  се  о  остваривању,  заштити  и  унапређењу  људских  права  и 

индивидуалних  и колективних  права   припадника  националних  мањина  и 
етничких група;

33. утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби 
на територији општине; 

34. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за 
јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који су 
у службеној употреби на територији општине, 

35. прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 
36. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем 

прописа и других општих аката из надлежности општине; 
37. уређује организацију и рад мировних већа; 
38. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја општине; 
39. помаже рад организација и удружења грађана,
40. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и 

акциони  план  политике  за  младе  и  ствара  услове  за  омладинско 
организовање,

41. даје мишљење о територијалној промени општине,
42. обавља и  друге  послове  од  непосредног  интереса  за  грађане  у  складу  са 

Уставом, законом и овим Статутом. 

Јавне службе општине

     За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног
становништва, општина може посебном одлуком оснивати предузећа, установе и друге 
организације које врше јавну службу, у складу са законом и овим Статутом.

Општина  може  уговором,  на  начелима  конкуренције  и  јавности,  поверити 
правном или физичком лицу обављање појединих послова из своје надлежности.
         Поверавање  послова  из  става  2.  овог  члана  уређује  се  посебном  одлуком 
Скупштине општине.

Сагласност на општа акта, планове и програме пословања јавних служби

Општина даје сагласност на општа акта, планове рада и развоја и програме пословања 
предузећа, установа и организација, чији је оснивач.

Подношење извештаја о раду јавних служби



Предузећа, установе и друге организације које  врше јавну службу, дужни су да 
на захтев органа општине, а најмање једном годишње, подносе извештај о свом раду и 
остваривању програма или делова програма о коришћењу средстава буџета општине, 
најкасније до 30. априла текуће године за претходну годину. 

Локална самоуправа

Табела: Преглед јавних служби у локалној самоуправи приказан је табеларно

Врста јавне 
службе

Кула Црвенк
а

Сивац Руски 
Крстур

Крушчић Липар Нова 
Црвенка

1. Социјална заштита
~ Дечија 

установа
+ + + +    

~ Центар  за 
социјални рад

+       

~ Геронтолошки 
дом

+ ** ** **    

2. Образовање
~ Предшколско 

образовање
+ + + + + + +

~ Основна 
школа

+ + + + + + +

~ Средња школа + +      
~ Виша,  висока 

школа
**       

3. Здравстена заштита
~ Амбуланта, 

здрав.станица
+ + + + + + +

~ Дом здравља +       
~ Општа 

болница
       

~ Рехабилитац. 
центар

** +      

~ Апотека + + + + + + +
~ Ветеринарска 

станица 
+ + + + + + +

4. Култура 
~ Библиотека + + + + + + **
~ Дом културе ** + + + + + **
~ Музеј **       
~ Галерија и 

изложбени 
простор

+ ** + +    

~ Позориште +       



~ Народни 
универзитет

**       

5.  Информ. 
делатности и 
    комуникације

+ **      

6. Физичка култура 
~ Уређени 

спорт. терени
+ + + + + + +

~ Уређени  и 
опремљени 
спортски 
терени

** ** ** ** ** ** **

~ Рекреативни 
центри 
мултинаменск
ог карактера

** + ** +    

~ Базени 
купалишта

+ + + + + **  

НАПОМЕНА:
**планирани садржаји

У приземљу општинске зграде отворен је модерни општински Услужни центар. 
Услужни центар представља пример новог односа према грађанима,  у  коме странке 
своје  послове  обављају  на  једном  месту,   без  ранијих  бирократских  потешкоћа  и 
непотребних шетњи са шалтера на шалтер, од канцеларије до канцеларије. Сада ће сви 
грађани општине Кула своје послове обављати на једном месту, брже и ефикасније. 



Увођење  прозивног,  редоследног  система  успоставља  сигурност  и  ред  у 
пружању услуга од стране општинских служби. Уласком у зграду општине грађанин на 
пулту  прозивног  система,  на  једноставан  начин  бира  жељену  службу,  добија 
одштампани листић (који садржи редни број клијента, назив службе коју је изабрао, 
број  клијената  који  су  испред  њега,  датум  и  време  издавања),  мирно  у  пријатном 
окружењу простора чекаонице у кругу општинског услужног центра, чека појављивање 
свог редног броја на дисплеју, као и број шалтера на који треба да се јави, на који га  
упућује звук гонга. Увођење савремене информатичке технологије доприноси лакшем и 
бржем функционисању свих општинских служби. Основни недостатак је непостојање 
континуиране едукације  запослених у локалној  самоуправи и неадекватна кадровска 
структура запослених. 


