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УВОД

УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КУЛА
Поштовани суграђани,
Стратегија одрживог развоја општине Кула која се налази пред нама представља
документ од изузетне важности за развој наше локалне заједнице. На овај начин општина Кула
је препознала значај стратешког планирања које је усмерено ка интегрисаном економском,
друштвеном и еколошком развоју.
Поред решавања великих еколошких проблема, са којима се као локална самоуправа
свакодневно суочавамо, свакако један од најважнијих циљева одрживог развоја наше
општине ће представљати отварање нових радних места. Право садашње генерације на
искоришћавање ресурса и на здраву животну средину не сме угрозити исто такво право
будућим генерацијама.
Овом приликом желим да изразим захвалност свим члановима Форума као и свим
грађанима који су дали допринос у изради Стратегије. Посебну захвалност изражавам Сталној
конференцији градова и општина и Европској агенцији за реконструкцију, као и Асоцијацији
локалних власти регије Баја који су били наши парнери на овом пројекту. Уверен сам да ће
Стратегија одрживог развоја омогућити бољи и квалитетнији живот за све наше грађане. И на
крају, желим посебно да нагласим

да ће општина Кула, у наредних десет година, веома

одговорно и посвећено приступити остваривању стратешких циљева развоја који ће нас
приближити визији стабилне, просперитетне, економски развијене средине са уређеном
инфраструктуром и високом еколошком свешћу.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЛА
Светозар Буквић
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О пројекту
пројекту - учесници у процесу израде - методологија
Концепт одрживог развоја подразумева развој којим се иде у сусрет потребама садашњости тако да
се не угрожава могућност будућих генерација да задовоље своје сопствене потребе. Још од 1987. године
када је овај концепт дефинисан од стране Светске комисије за животну средину и развој, одрживи развој је
постао један од кључних елементата у формулисању и спровођењу развојних политика у свету јер једини
успева да балансира економске, социјалне и еколошке потребе истовремено. Као такав, дугорочни концепт
одрживог развоја подразумева "стални економски раст, али такав који осим економске ефикасности и
технолошког напретка, већег учешћа чистијих технологија и иновативности целог друштва и друштвено
одговорног пословања, обезбеђује смањење сиромаштва, дугорочно боље коришћење ресурса,
унапређење здравствених услова и квалитета живота и смањење нивоа загађења на ниво који могу да
издрже чиниоци животне средине, спречавање будућих загађења и очување биодиверзитета" (нацрт
Националне стратегије одрживог развоја Републике Србије).
У тренутку израде Стратегије одрживог развоја општине Кула, Република Србија још увек није имала
у потпуности написану нити усвојену Националну стратегију одрживог развоја. Међутим, то није спречило
локалне власти у Србији да саме крену у израду својих локалних стратешких докумената одрживог развоја.1
Последњих година су заједнице у Србији у мањој или већој мери прихватиле значај стратешког планирања
са посебном пажњом на принципима одрживости и што већој укључености локалног становништва у овом
заједничком процесу планирања – процес познат и као Локална агенда 21 (ЛА21). Међутим, број општина и
градова у Србији који су израдили и усвојили своје стратегије локалног одрживог развоја и даље је мали, а
број оних који су након усвајања започели рад и на спровођењу својих стратегија још је мањи.
Једна од континуираних активности Сталне конференције градова и општина (СКГО), националне
асоцијације локалних власти у Србији, усмерена је и на подизање капацитета локалних власти кроз пружање
стручне и техничке помоћи локалним заједницама у изради својих стратешких и акционих планова развоја.
У том циљу, на основу претходно исказаног интересовања, општина Кула је заједно са још пет општина у
Војводини (Ириг, Ковин, Нови Бечеј, Оџаци, Сремски Карловци) позвана да као партнер СКГО учествује у
програму "Прекограничне сарадње Србија-Мађарска" који финансира Европска унија а спроводи Европска
агенција за реконструкцију (ЕАР). Пројектни тим СКГО припремио је пројекат "Локална агенда 21 –
Прекограничном сарадњом до одрживе заједнице", чији је општи циљ допринос побољшању квалитета
живота у општинама пограничних регија Србије кроз обострану сарадњу у имплементацији стандарда
Европске уније и принципа одрживог развоја.
Специфични циљ пројекта је да кроз широк партиципативни процес произведе Стратегију као
свеобухватни стратегијски развојни документ општине Кула заснован на постојећем стратегијском оквиру
Националне стратегије. Прекогранични партнер на пројекту била је Асоцијација локалних власти регије Баја
(Bajai Тöbbcélí Кistérségi Тársulás), која је својим искуством у области стратешког планирања на локалном
нивоу помогла у изради методологије и начина рада, али и у фази спровођења пројекта пренела нека од
својих искустава војвођанским општинама.
Методологија која је коришћена приликом израде Стратегије одрживог развоја општине Кула
усклађена је у потпуности са "Стратегијом локалног одрживог развоја", документом усвојеним на XXIV
скупштини СКГО децембра 2005. године од стране представника свих општина у Србији. На тај начин је
осигурано да се и општина Кула развија у складу са принципима одрживог развоја дефинисаним тим
стратешким документом кроз:
~ развијање партиципативне демократије,
~ ефикасно и ефективно управљање,
~ преузимање одговорности за заштиту, очување и обезбеђивање једнаког приступа заједничким
природним добрима,
~ рационално управљање ресурсима којима се обезбеђује одржива производња и потрошња,
~ стварање повољних економских услова и могућности запошљавања у складу са очувањем животне
средине,
~ урбано планирање којим се иде у сусрет обезбеђењу друштвених, економских и еколошких стандарда,
~ промовисање одрживих образаца живота, здравља и добробити грађана, уз укључивање у све процесе у
заједници.

Рад на изради Националне стратегије поверен је Кабинету потпредседника Владе на основу одлуке Владе Републике
Србије у децембру 2005. године; Влада је усвојила финални нацрт Стратегије, али још увек се чека усвајање Стратегије у
Народној скупштини.
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Након потписивања Меморандума о сарадњи у реализацији пројекта "Локална агенда 21 Прекограничном сарадњом до одрживе заједнице" између СКГО и општине Кула 23. јула 2007. године,
отпочео је процес израде стратешког плана одрживог развоја Куле који ће трајати наредних 11 месеци.
Један од првих корака у процесу био је формирање Општинског форума за одрживи развој (Форум)
општине Кула, у који су укључени релевантни представници свих сфера друштвеног, економског и јавног
живота ове локалне заједнице.
Овим кораком створени су основни услови да се процес израде Локалне агенде 21 општине Кула
реализује сагласно међународној пракси – кроз партиципативни процес, уз ангажовање великог броја
заинтересованих страна у локалној заједници. На тај начин омогућено је узајамно учење и повезивање
бројних искустава и експертиза у једну синергију усмерену ка унапређењу свих аспеката живота локалне
заједнице Кула, кроз сарадњу и интеракцију бројних релевантних институција и заинтересованих страна уз
водећу улогу локалних власти.
Основно начело које подржава ову широко партиципативну израду стратешких докумената развоја је
то да нико не може знати нити имати бољи увид у проблеме и стварне потребе становника Куле осим њих
самих. Такође, на овај начин је избегнута евентуална политизација и везивање израде и спровођења
Стратегије за било коју политичку опцију.
На предлог председника општине Кула, Светозара Буквића, за општинског координатора процеса
израде Локалне агенде 21 именован је Дамјан Миљанић, заменик председника општине, а Скупштина
општине Кула је усвојила предлог да у општински Форум за одрживи развој буду изабрани:
~ Милић Вуловић, послови информисања
~ Никола Жежељ, директор ЈКП "Радник"
~ Бранко Дурутовић, директор ЈКП "Комуналац"
~ Јован Боздоков, саветник за односе са послодавцима
~ Весна Јововић, директор ПУ "Бамби"
~ Снежана Таталовић, директор Народне библиотеке Кула
~ Предраг Милисављевић, директор ОШ "20 октобар"
~ Мирослав Милованчев, директор СТШ "Михајло Пупин"
~ Владимир Ћовин, начелник Одељења за буџет, финансије и привреду
~ Славка Кочонда, начелник Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне
средине
~ Бранко Мишковић, приватни предузетник
~ Сувеиљ Реџеплар Суки, приватни предузетник
~ Имре Корбелић, приватни предузетник
~ Радоје Цвијовић, новинар радио Куле
~ Иван Марић, шеф Одсека за запошљавање
~ Карољ Валка, агроном
~ Бојан Цветковић, члан НВО "Екулт"
~ Леона Доротић Гутеша, председник НВО "Зелени прстен"
~ Милован Вуковић председник КУД "Дурмитор"
~ Далибор Крковић, приватни предузетник
~ Бранислав Вујовић, директор ЈП "Завода за изградњу"
~ Александар Ачански, директор ЈП "Завод за урбанизам"
~ Дејан Николић, директор "Агенције за развој"
~ др Стана Стругар, директор Дома Здравља
~ Ранко Шпањевић, начелник Одељења за друштвене делатности
~ Веселин Паскаш, приватни предузетник
~ Драган Капичић, приватни предузетник
~ Јоаким Нађ, секретар МЗ Руски Крстур
~ Милан Суботић, секретар МЗ Сивац
~ Радован Рајачић, секретар МЗ Липар
~ Цвијета Јовановић, уредник радио "Зенита"
~ Иштван Нађ, адвокат
~ Милан Средановић, директор млађих категорија у ФК "Хајдук"
~ Дејан Тешић, спортиста
Посебну захвалност изражавамо:
~ Костић Блажу, директору Фонда за заштиту животне средине
~ Нешовић Ратку, директору ЈКП "Водовод"
~ Леовац Биљани, сараднику у "Агенцији за развој"
~ Ачански Зорици, сараднику у "Агенцији за развој"
~ Соколовој-Ђокић др. Љиљани, начелнику Центра за хигијену и хуману екологију Завода за јавно
здравље у Сомбору
~ Ђајић Душици, послови друштвене бриге о деци
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Мештер Миодрагу, правнику у ЈКП" Комуналац"
Дудаш Јулијану, шефу водовода у ЈКП "Комуналац"
Бугарски Сањи, секретару Централне асоцијације произвођача млека Војводине
Одбору за израду Стратешког плана социјалне заштите
Заводу за заштиту природе Србије – Радна јединица Нови Сад
Ћаласан Славки, координатору Општинског већа општине Кула

Праћењем поменуте методологије цео процес је прошао кроз низ фаза које су подразумевале
формирање радних тела, укључивање различитих заинтересованих страна и прављење низа докумената.
Користећи савремене технике стратешког планирања радна тела су у периоду од 10 месеци извршила
детаљну анализу тренутног стања која је и била основ са постављање приоритетних стратешких циљева који
су директно указивали на правце којима ће се општина Кула развијати у наредном периоду.
У различитим фазама процеса стратешког планирања биле су ангажоване различите циљне групе
грађана. Како се цео процес водио принципима партиципативности, на самом почетку процеса Форум је
ангажовао најшири круг јавности како би се креирала најадекватнија визија која ће задовољити жеље и
потребе свих грађана Куле. Спровођењем анкете на узорку од 2.500 грађана добијени су елементи који су
јасно указивали у ком правцу ће се развој Куле усмерити. Форум је на почетку израде Стратегије усвојио
предлог да се стратешки циљеви спроводе у наредних десет година (2009.-2019. год.). Визија Стратегије је
урађена на дужи период. За креацију лого-а Стратегије Форум је ангажовао најмлађе, отварајући ликовни
конкурс у основним школама на територији општине Куле, и на тај начин су и млади и омладина били
упознати и ангажовани у раду на изради Стратегије. С oбзиром на потребе укључивања широке јавности у
процес израде Стратегије, као и на велики број директних учесника у радним телима, а са циљем постизања
ефикасне и делотворне координације, Форум је израдио "Стратегију комуникације" и формирао трочлану
радну групу која је водила рачуна о спровођењу исте. На тај начин обезбеђено је и перманентно
информисање грађана о процесу и реализацији посебних активности у изради Стратегије.
Директни носиоци израде свих релевантних докумената Стратегије биле су радне групе формиране
из редова чланова Форума, а касније прошириване у зависности од потреба. Радне групе су током целог
процеса развијале документа, предлагале иста на састанцима Форума, а паралелно са тим су консултовале
надлежне институције и релевантне стручњаке како би се материјали што квалитетније израдили и како би
се партиципација обезбедила на што вишем нивоу. Свака радна група је користећи разне технике и методе
анализирала постојеће стање за остварење одрживог развоја за сваку од приоритетних области,
идентификовала кључне проблеме и дефинисала стратешке циљеве развоја.
Партиципативни и интерактивни процес, односно учешће великог броја заинтересованих страна,
јавности, невладиног, привредног и друштвеног сектора, био је један од кључних изазова у току израде
Стратегије. Међутим, широка партиципативност била је неопходна да би се развио осећај припадности и
власништва над Стратегијом која је настала као продукт рада великог броја заинтересованих страна у
општини Кула.
Менаџер пројекта
Меран Лукић

Сарадник на пројекту
Милица Рисојевић

Асистент на пројекту
Нинослава Чехов

.
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ВИЗИЈА
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.
-Лого-

ПРОФИЛ ОПШТИНЕ КУЛА
Општи подаци
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:
Ред.
бр.

Површине катастарских општина, број насеља и број становника
по попису 2002. године на простору обухваћеном Просторним планом.

Катастарска општина

Површина
к.о. (ха)

Насеља

%

Број становника
становника

%

39,85
19.739
20,81
10.315
1,10
537
31,82
18,62
3. Сивац
15.313,06
9.224
15,20
11,08
4. Руски Крстур
7.318,79
5.490
8,22
4,82
5. Крушчић
3.959,08
2.385
8,40
3,72
6. Липар
4.047,64
1.841
100
100
У К У П Н О:
48.148,11
49.531
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

1.
2.

Кула
Црвенка

10.955,32
6.552,22

Кула
Црвенка
Нова Црвенка
Сивац
Руски Крстур
Крушчић
Липар

22,75
13,61
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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.

Стручна спрема
1. НКВ-ПКВ
2. КВ-ВКВ
3. ССС
4. ВИША
5. ВИСОКА
У К У П Н О:

Преглед незапослених лица
Септембар 2007
Септембар 2006
2180
2173
2088
2145
1892
1907
129
122
117
103
6406
6450

20062006-2007
99,6
102,7
100,7
94,5
88,0
100,6
9

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.
10

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
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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.
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ПРИКАЗ И АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
* ИНФРАСТРУКТУРА,
ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉЕ
Инфраструктура
На подручју општине Кула због природних потенцијала доминантна је пољопривредна производња у
односу на индустрију, а у индустријској производњи која је упркос свим потешкоћама опстала доминантна је
прехрамбена индустрија. Сходно стратегији развоја индустрије у општини Кула, потребно је анализирати
постојеће стање инфраструктуре и планирати њен развој тако да омогући несметан развој индустријске
производње. Са привредним растом повећава се и степен загађења животне средине што директно утиче
на здравље људи. Сасвим је јасно да је привредни раст и развој у директној вези са порастом загађења
околине и повећањем броја оболелих у околини у којој се производња одвија, те се стога мора планирано и
адекватно развоју обезбедити одговарајућа заштита здравља становништва и животне околине, при чему се
првенствено у овом случају мисли на заштиту површинских и подземних вода, али и на одлагање отпада
које мора бити у складу са прописима и Националном стратегијом управљања отпадом.
Саобраћајна инфраструктура
На простору општине Кула присутна је инфраструктура три вида саобраћаја: друмског, железничког и
водног.
Друмски саобраћај
Код друмске инфраструктуре присутни су путеви различитог хијерархијског нивоа који не
задовољавају све захтеве за транспортом. Постојећа мрежа државних путева I и II реда не омогућава
задовољавајући ниво веза општине са околином и ширим окружењем.
Простором општине пролази државни пут I реда (М-3) правцем: гранични прелаз Богојево - Оџаци Кула - Врбас - Србобран - Е75 - Бечеј - Кикинда - граница Србије са Румунијом, који дијаметрално пресеца
територију општине на правцу запад - исток и реципијент је већине интегралних кретања у оквиру општине и
усмерава их до жељених одредишта.
Железнички саобраћај
На простору општине Кула постоји локална железничка пруга Сомбор - Сивац - Црвенка - Кула –
Врбас која се користи. На потезу од Врбаса до Црвенке 1989. године урађена је велика оправка пруге за
максимално дозвољено оптерећење од 20 тона и максимално дозвољену брзину од 90 км/час, док је ред
вожње пројектован са 80 км/час због лошег стања и застарелости возних средстава. Потез од Црвенке до
Сомбора (36 км) последњи пут је ремонтован 1962. године, те су горњи строј и објекти у лошем стању.
Максимално дозвољено осовинско оптерећење је 16 т, а максимално дозвољена брзина 40 км/час.
Велики проблем на овој прузи, са аспекта безбедности, представља велики број путно-пружних
прелаза, а посебно су проблематични путно-пружни прелази у станицама Кула и Сивац.
Присутне су демонтиране железничке пруге које су ван саобраћаја: Оџаци – Крушчић - Црвенка Нова Црвенка - Суботица, Кула - Гајдобра и Кула - Мали Иђош са железничким станицама у Крушчићу,
Црвенки (код "Циглане") и у Новој Црвенки са руинираним станичним зградама.
Водни
Водни саобраћај
Велики потенцијал општине Кула представља њен простор који пресецају пловни путеви (основни
канали "ХсДТД"): Врбас-Бездан од км 10+900 до км 38+800, Бечеј-Богојево од км 62+400 до км 66+500 и
Косанчић-Мали Стапар од км 0+000 до км 20+070 чија укупна дужина износи 52.070,00 метара.
Канали Врбас-Бездан и Бечеј-Богојево су пловни канали са двотрачним саобраћајем и
пројектованим пловним габаритом изнад акваторије канала од 6,00 м код максималног водостаја. Канал
Врбас-Бездан је плован за теретњаке до 500 т носивости и има минималну пловну дубину 2,0 м и ширину
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15,2 м. Тренутно је код Врбаса канал непроходан, јер није у потпуности реконструисан покретни мост
порушен 1999. године.
Канал Бечеј-Богојево је плован за теретњаке до 1000 т носивости и има минималну пловну дубину
2,15 м и ширину 21,5 м. Канал Косанчић-Мали Стапар је плован за теретњаке до 650 т носивости, само од
ушћа до преводнице Руски Крстур км 3+750, која није у функцији, са максималном пловном ширином од
11,5 м.
Дужина пловних канала у општини Кула износи 52.070,00 метара. На простору општине Кула на
пловним каналима евидентирана су стоваришта која су користила поједина привредна предузећа за своје
потребе (у Сивцу код силоса ЗЗ "Сивац", у Црвенки код "Шећеране" и Фабрике сточне хране, у Кули код
"Етерне" и у Крушчићу), а већ дуги низ година се не користе због лошег пословања истих, као и због
неодржавања пловних путева и због експанзије друмског саобраћаја, односно недостатка одговарајуће
државне стратегије развоја саобраћајног система којом би предности водног саобраћаја дошле до
изражаја.
Заштита животне средине
Према оцени стања квалитета животне средине, који је дат у Просторном плану Републике Србије,
територија општине Кула се налази на простору на којем је заступљено хемијско загађивање земљишта и
воде. Ово загађивање је настало услед примене агротехничких мера у пољопривреди али и услед
непостојања система за пречишћавање отпадних вода из насеља и индустрије.
Мерења загађености животне средине на територији општине Кула се врше повремено. Не постоје
потпуни подаци о стању квалитета животне средине.
Квалитет водених ресурса
Једина систематска мерења квалитета површинских вода на територији општине спроводи
Републички хидрометоролошки завод на основу Закона о водама, а у складу са Програмом систематског
испитивања квалитета површинских и подземних вода Републике Србије.
Републички хидрометеоролошки завод врши контролу квалитета воде водотока који пресецају или
су у непосредној близини територије општине Кула:
~ канала ДТД Врбас-Бездан на профилу Мали Стапар;
~ канала ДТД Врбас–Бездан на профилу Врбас 1;
~ канала ДТД Врбас-Бездан на профилу Врбас 2;
~ канала ДТД Бечеј-Богојево на профилу Српски Милетић.
На простору општине Кула РХМЗ не врши испитивања квалитета подземних вода.
Према Уредби о категоризацији поменути потези канала ДТД разврстани су у II а, односно II б класу
водотока.
Оцена стања квалитета воде врши се на годишњем нивоу у складу са методологијом и
критеријумима дефинисаним Уредбом о класификацији вода међурепубличких водотокова међудржавних
вода и обалног мора Југославије ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/78). Класе бонитета воде у зони контролних
профила за наведене водотокове приказане су у табели.
Табела:
Водоток
Канал Врбас-Бездан
Канал Врбас-Бездан
Канал Врбас-Бездан
Канал Бечеј-Богојево

Класе бонитета воде водотока
Профил
Мали Стапар
Врбас л
Врбас лл
ллл

2000.
ллл
ВК
ллл/лВ

2001.
лл/ллл
ллл/лВ
ВК
ллл/лВ

2002.
ллл
ллл/лВ
ВК
ллл/лВ

2003.
ллл
ллл/лВ
ВК
ллл/лВ

2004.
лл/лВ
ллл/лВ
ВК
ллл/лВ

На бази резултата приказаних у овој табели се може констатовати да квалитет воде ових водотокова
ни на једном контролном профилу, у посматраном периоду није одговарао захтеваној класи.
Проблем загађивања површинских вода је присутан на територији општине Кула и шире, а канал
Врбас–Бездан спада у најзагађеније водотокове у Европи, што се може видети на контролном профилу
Врбас II, где је канал сврстан у ванкласну категорију - потпуно деградирани водотокови.
По питању загађења канала Врбас-Бездан и решавања ове проблематике израђене су бројне
студије и елаборати, међу којима су: Елаборат привремене заштите канала ДТД у зони Врбас–Кула–
Црвенка од загађења отпадним водама (елаборат је радио Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет
у Суботици, јануара 2001. године), затим Акциони план под називом "Канал за живот" урађен 2006. године
од стране ЈВП "Воде Војводине" у циљу смањења загађења за деонице канала Хс ДТД Врбас-Бездан и Бечеј–
Богојево, затим пројекат Ревитализација Бачког канала кроз Врбас који је радио Норвешки институт за
истраживање вода (НИВА) у току 2006. године, у којем је обухвађена проблематика загађивања канала са
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територије општине Врбас, а делом је обухваћена и проблематика решавања загађивања канала са
територије општине Кула.
Према подацима садржаним у елаборату које је радио Норвешки институт за истраживање вода на
територији општине Кула, евидентиран је низ загађивача површинских вода, односно вода канала ХС ДТД
Врбас–Бездан и латералних канала I-64 и I-61. Фабрика шећера и фабрика алкохола користе лагуне за
таложење отпадних материја из процеса производње – пре свега земље и биоотпада, али и других
супстанци. Квалитет муља из ових лагуна није испитан и не зна се са сигурношћу да ли постоје загађења
подземних вода и земљишта у окружењу ових лагуна. Из ових лагуна у процесу прераде репе се шире
непријатни мириси од распадања органских материја. Површина ових лагуна је приближно 90 хектара и
налазе се северозападно од Црвенке.
На територији општине Кула од укупно седам насеља - само два насеља (Кула и Црвенка) имају
делимично изведену канализациону мрежу и уређаје за пречишћавање отпадних вода који нису у функцији,
док осталих пет насеља у општини немају фекалну канализацију, услед чега долази до загађења подземних
вода путем септичких јама, које су највећим делом урађене непрописно, односно већина њих је
водопропусна.
Комунални отпад
Према подацима добијеним од Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине сва насеља на територији општине Кула имају депоније отпадних материја које нису
прописно уређене и на којима постоји могућност деградације животне средине, услед могућности
развејавања смећа јер ни једна од постојећих депонија на територији општине није ограђена. На њима се
нередовно врши засипавање смећа земљом. Такође, ни једна од депонија нема прописно урађено дно,
услед чега постоји могућност процеђивања депонијског филтрата и загађивања подземних вода.
Загађење ваздуха
Мерења загађености ваздуха на територији општине се врше повремено тако да не постоје
поуздани подаци о квалитету ваздуха на територији општине. Према подацима са којима се располаже
мерења квалитета ваздуха су вршена у 2005. години и то на четири локације: поред Фабрике бисквита
„Јафа", поред Фабрике алкохола "Панон" из Црвенке, поред Фабрике "Жито-медиа" и Фабрике "Агрокоп" из
Куле. На сва четири мерна места резултати задовољавају захтеве дате у Правилнику о граничним
вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података ("Службени гласник РС", бр.
30/97).
Бука
Мерења нивоа буке на територији општине се не врше редовно тако да се не располаже потпуним
подацима о нивоу буке. Ниво буке на територији општине је мерен 1997. године на четири мерна места у
Кули: у улици Ј. Крамера (испред Фабрике "Кулски штофови"), код Дома здравља (стари парк), у улици С.
Ковачевића (пијаца), код школе (главни пут), и на три мерна места у Црвенки: на углу улица М. Тита-М.
Пијаде, на углу улица М. Тита - В. Влаховића и у улици В. Влаховића (Колонија шећеране). У осталим
насељима у општини, према подацима којима се располаже нису вршена мерења нивоа буке.
На основу резултата мерења вршених у 1997. години на наведеним мерним местима у Кули
меродавни ниво буке за дан се кретао између 53 и 68 дБ(А), што је у просеку 66 дБ(А) и за 1 дБ(А) изнад
прихватљиве је границе о дозвољеном нивоу буке за дан који износи 65 дБ(А). Меродавни ниво буке за ноћ
се кретао од 53 дБ(А) до 62 дБ(А), што је неприхватљиво у односу на дозвољени ниво буке за ноћ од 55 дБ(А).
Највећи ниво буке на мерним местима био је код школе на главном путу (деоница магистралног пута М-3 и
регионалног пута Р-101).
На основу мерења буке на наведеним мерним местима у Црвенки је утврђено да се у насељу ниво
буке у тренутку мерења кретао од 65 дБ(А) до 68 дБ(А), што у просеку износи 66 дБ(А) и изнад је
прихватљиве границе о дозвољеном нивоу буке за дан 65 дБ (А) и да се ноћни ниво буке кретао између 46
дБ(А) и 63 дБ(А), што је неприхватљиво јер је дозвољени ноћни ниво буке 55 дБ(А).
Ови подаци не могу послужити за утврђивање стварног стања о нивоу комуналне буке у насељима,
јер да би се сагледало стварно стање комуналне буке испитивања се морају вршити континуирано. Осталих
података о загађењима на територији општине нема, јер се не врше испитивања свих параметара
квалитета животне средине.
Станишта природних вредности
Станишта природних вредности су остаци природне вегетације, стари парлози или вештачко
подизане зелене површине насељене врстама које су заштићене као природне реткости Уредбом о заштити
природних реткости. Коришћење простора у близини ових микролокалитета треба ускладити са потребама
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опстанка природних вредности. На простору oпштине Кула регистровано је неколико типова станишта која
су значајна за очување биодиверзитета.
Остаци
Остаци исконске вегетације и секундарна степска станишта
Исконска степска вегетација на лесу Панонског региона се налазе на списку Анекса, Директиве о
стаништима Савета Европске Уније (Directive 92/43/EEC, Annex I) као приоритетна за заштиту, што указује
на њихову угроженост у међународним размерама.
Степска вегетација је очувана у лесним долинама слива Криваје, као и по обронцима, у сурдуцима и
долинама по јужном рубу Бачког лесног платоа у околини Сивца и Црвенке. Резултати истраживања указују
на флористички значај ових остатака степске вегетације. Ови остаци су угрожени подизањем шумских
засада, ширењем инвазивних биљних врста и загађењем из пољопривредног окружења. Престанак испаше
и кошења има за последицу зарастање травнатих површина жбунастом вегетацијом и убрзава ширење
инвазивних врста. То указује на потребу активне заштите. Постоји реална могућност за повезивање
изолованих степских фрагменатау локалну еколошку мрежу, што ће осигурати ефикасност њихове заштите.
На нижим деловима лесних долина опстала је и исконска ливадска вегетација што повећава број
заштићених животињских врста.
Секундарна степска станишта у запуштеним виноградима и воћњацима, где је дошло до обнављања
степске вегетације, првенствено се истичу присуством заштићених животињских врста.
Природна и вештачка влажна станишта
Данашња Криваја је канализовани водоток са знатно измењеним особинама у односу на
некадашње природно стање. Привремени водотоци лесних долина су такође претворени у мелиоративне
канале. Стварањем акумулација у долинама дошло је до спонтане ревитализације влажних станишта која су
већ скоро нестала из региона због регулације водотокаова. Замочварене деонице Криваје и канала везане
за акумулације представљају изузетно вредна станишта Бачког лесног платоа.
Већи број врста представља орнито-и херпетофауне, која насељавају ова подручја, од међународног
је значаја. Конвенцијом о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта заштићена су
станишта видре (Lutra lutra), мочварне корњаче (Emus orbicularis) и неколико врста жаба и мрмољака.
Водена и мочварна станишта представљају место окупљања и боравка бројних птичијих врста у току
пролећне и јесење сеобе. На влажним стаништима oпштине регистровано је значајан број заштићених
птичијих врста.
Степска, ливадска и мочварна
мочварна станишта која су валоризована
за заштиту као станишта природних реткости:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обалски појас акумулације у бочној долини Криваје јужно од Паноније;
Лесна долина у близини економије поред Криваје низводно од Паноније;
Долина Буси, северно од насеља Липар;
Травнате површине у лесној долини са западне стране Црвенке;
Лесна долина која се пружа између Црвенке и Нове Црвенке у целој дужини долине;
Лесна долина западно од Куле ("Развала");
Травнате површине на падинама Бачког лесног платоа (платоа Телечке) са сурдуцима у околини
Сивца и Црвенке;
8. Слатине код Руског Крстура;
9. Ливаде и пашњаци уз Канал ДТД;
10. Северни део долине код Куле.

У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности ("Сл. лист СРЈ" Међународни уговори, бр.
11/2001) дужни смо да спречавамо ширење или по потреби предузимамо мере за уништавање инвазивних
врста.
Њихово спонтано ширење не само да угрожава природну вегетацију, него и знатно повећава
трошкове одржавања зелених површина.
На нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће врсте: циганско перје (Аsclepias syriaca),
јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни
копривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus
pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан
(Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynoria syn.Falлoria japonica),
сибирски брест (Ulmus pumila), Амброзија (Ambrosia Artemisiifolia).
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Здравствена заштита
Здравствена заштита становника обавља се у свим насељима.
Дом здравља у Кули пружа услуге службе за здравствену заштиту одраслих, дечије служба,
стоматолошке службе, медицина рада, СХМП за територију административне општине, специјалистичке
служба са биохемијском лабораторијом и РТГ службом за потребе свих становника општине.
За становнике Црвенке здравствене услуге се односе на службе за здравствену заштиту одраслих,
дечију службу, стоматолошку службу и патронажну службу у здравственој станици. Објекат физикалне
медицине и рехабилитације је издвојен и корисници су сви становници општине.
Грађани Сивца и Руског Крстура здравствену заштиту становника врше у здравственим станицама,
а грађани Нове Црвенке, Крушчића и Липара у амбулантама, дечија служба и стоматолошка у Сивцу је
издвојена у објекту амбуланте.
Снабдевање лековима се врши преко апотека у насељима Кула, Црвенка и Сивац, у осталим
насељима снабдевање лековима се врши преко јединица за издавање готових лекова у амбуланти и
здравственој станици у Руском Крстуру.
На територији општине активно се спроводе мере за очување и унапређење здравља људи на нивоу
примарне здравствене заштите. Грађани свих места у општини од 2008. године болничко лечење и део
специјалистичких услуга могу да користе у Општој болници у Врбасу.
Здравствене услуге пружају се и у приватним ординацијама различитих специјалности
(интернистичке, кардиолошке, офтамолошке, гинеколошке, стоматолошке и др.). Снабдевање лековима се
врши и преко развијене мреже приватних апотека.
Посебан потенцијал представљају хидротермалне бушотине које се налазе на ободу Куле. Један од
циљева је изградња бањско - туристичког и рекреативног центра на локалитету "Развала", који би омогућио
развој туризма у овом региону.
Анализа ресурса (природних и привредних)
Инфраструктура, заштита животне средине и здравствена заштита
Саобраћајна инфраструктура
Друмски саобраћај
Траса пута М-3 има задовољавајуће експлоатационо-техничке карактеристике, тако да обезбеђује
задовољавајући ниво саобраћајне услуге, безбедности и проточности. Како траса овог пута пролази кроз
насеља Руски Крстур и Кула транзитни саобраћај на овом путу својим манифестацијама нарушава
међунасељске и насељске токове и знатно угрожава животну средину. Негативни ефекти су евидентни, са
трендом повећања, те се у оквиру урбанистичких планова ових насеља евидентирају захтеви за измештање
трасе ван урбаних простора.
Када услед повећања обима саобраћаја, који се посебно очекује изградњом савременог
међународног граничног прелаза на Дунаву код Богојева, дође до угрожавања ових параметара мора доћи
до изградње обилазница или новог пута, како би се те негативности елиминисале или довеле у границе
прихватљивости.
На простору општине присутна су два државна пута 2. реда (регионални) на следећим правцима:
Граница Богојево–Апатин–Сомбор-Кула (Р-101) и Бачка Топола–Липар–Кула- Савино Село-Бачка Паланка.
Ови путеви имају функцију регионалног повезивања и кумулирање саобраћаја са локалних и атарских
путева. Трасе ових путева пролазе кроз насеља Кула, Црвенка и Сивац тако да транзитни саобраћај на овим
путевима својим манифестацијама нарушавају међунасељске и насељске токове и знатно угрожава
животну средину. Негативни ефекти су евидентни, са трендом повећања, те се у оквиру урбанистичких
планова ових насеља евидентирају захтеви за измештање трасе ван урбаних простора. Интезитет
саобраћајних токова је изражен на потезу Сивац–Црвенка-Кула, са трендом повећања, са свим негативним
ефектима те су већ сада у оквиру урбанистичких планова ових насеља планирана измештања траса пута
чиме би се елиминисали транзитни токови ван урбаних простора.
Напомена:
Напомена: На правцу државног пута II реда – државни пут II реда (Р101-М3), са највећим
саобраћајним током: Кљајићево–Сивац–Црвенка–Кула-Врбас, чија је укупна дужина кроз територију
општине 26.528,00м, 40,7% (10.802 м) трасе пролази кроз насеља Сивац, Црвенка и Кула.
Mрежа општинских (локалних) путева је неадекватна, квантитатативно и квалитативно. Деонице
постојећих општинских (локалних) путева: Црвенка-Крушчић и Црвенка-Нова Црвенка–Панонија, имају
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експлоатационо-техничке карактеристике које обезбеђују адекватан ниво безбедности и проточности
саобраћаја што није случај са деоницама: Крушчић-Бачки Грачац, Крушчић-Руски Крстур и Сивац-Мали
Стапар које имају недовољну ширину коловоза за двосмерни саобраћај, а коловозна конструкција је у
изузетно лошем стању, док деоница Крушчић-Руски Крстур има и неповољне радијусе хоризонталних
кривина.
Недостају путеви за краће трајекторије путовања између појединих општинских насеља и насеља
суседних општина: Липар-Нова Црвенка, Липар-Мали Иђош, Сивац-Крушчић, Сивац-Стапар, Кула-Крушчић,
Кула-Мали Иђош, Руски Крстур-Бачки Грачац, Мали Стапар-Кљајићево, због чега је неопходно нову
саобраћајну матрицу употпунити новим општинским путевима.
Постојећу мрежа некатегорисаних путева, која је утврђена комасацијом, највећим делом је са
земљаном подлогом, осим путева који повезују пољопривредне економије и насељске депоније комуналног
отпада које имају изграђене савремене коловозе.
Улична мрежа насеља је недовољно развијена и не нуди одговарајући ниво услуга за токове
моторизованог и немоторизованог саобраћаја. Посебно се јавља проблем на правцима државних путева
кроз насеља, где недостају бициклистичке стазе, те је проточност и безбедност саобраћаја на ниском нивоу
због изражених транзитних саобраћајних токова, који имају тенденцију раста.
Потешкоћу представља и велики број укрштања путева друмског, посебно некатегорисаних, и
железничког саобраћаја у нивоу тако да се у будућности мора наћи оптималан број укрштања, како би се
исти безбедносно опремили.
На овом простору се налази јавни, друмски и путнички превоз, локалног и међумесног саобраћаја.
У међумесном превозу, где преовладавају линије транзитног карактера на правцу Сомбор-Нови Сад–
Београд, учествује више превозника ("Севертранс", "Кулатранс", "Ласта" и др.), док локални превоз обавља
домицилни превозник "Кулатранс", који је у 2006. години превезао је укупно 573.369 путника.
Основни проблем у јавном локалном превозу представља недостатак линија којима би се омогућило
повезивање мањих стамбених насеља: Малог Стапара, Нове Куле, Романије и Зеленгоре са Кулом, Сивцем
и Црвенком, а тиме и широм територијом. Ниво превозне услуге је задовољавајући, мада би се комфор
превоза могао побољшати.
Аутобуске станице изграђене су у насељима Кула, Црвенка, Сивац и Руски Крстур и уз мања улагања
могу испунити законом прописане услове за ову врсту објеката. Аутобуске станице имају капацитет који
одговара фрекфенцији пријема и отпреме аутобуса, посебно с обзиром да преовладавају транзитне линије
јавног превоза путника.
Постојећа аутобуска стајалишта су у свим насељима, осим у Кули, уређена у складу са прописима.
Железнички саобраћај
На прузи Врбас–Сомбор, а на територији Општине Кула налазе се железничке станице Кула,
Црвенка и Сивац.
У превозу роба веома велики потенцијал представљају капацитети силоса "Унион" и "Бачка" (око
40.000 тона) који имају индустријскe колосекe. У ранијем периоду товарило се 30 - 40 вагона житарица
дневно. Утовар и истовар из силоса је модернизован.
Сивац може бити сабирно место за житарице из целог региона. Нова власничка структура у ова два
предузећа спремна је за преговоре о обнови капацитета.
На прузи Сомбор-Врбас по важећем реду вожње постоје две линије путничког саобраћаја, са
заустављањем возова у свим станицама и стајалиштима, са 6 пари возова дневно и то: 5 пари путничких
возова на релацији Сомбор-Врбас и 1 пар путничких возова на релацији Сомбор - Сивац. Ред вожње се не
одржава због недостатка возова. Такође, велики проблем представља и изузетно лоше стање деонице пруге
од Црвенке до Сомбора и изузетно ниска максимално дозвољена брзина возова од 40 км/час тако да је
време путовања на релацији од 58 км неприхватљиво - око 80 км/час по реду вожње, а у реализацији и
знатно дуже.
Кда је реч о теретном саобраћају треба истаћи да због хроничног недостатка теретних кола
одговарајућих серија и локомотива железница није у могућности да подмири потребе привреде у општини
Кула (станице Кула, Црвенка и Сивац). Захтеви и потребе привреде за превоз железницом за ове три
станице крећу се на годишњем нивоу преко 400.000 т.
Изграђеност објеката и садржаја железничког саобраћаја се не користи у задовољавајућем обиму
иако постоје добре просторне могућности за имплементацију свих потребних садржаја за успостављање
интегралног транспорта.
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Водопривредна инфраструктура
Анализом постојећих података, рекогносцирањем терена, те узимајући у обзир услове надлежних
организација, констатује се да на територији општине Кула могу издвојити следећи важнији објекти
водопривредне инфраструктуре:


магистрални канал хидросистема ДТД (Врбас-Бездан), као и развијени систем основне, те детаљне
хидромелиорационе каналске мреже:

~
~
~
~
~
~
~
~

део канала Врбас-Бездан од км 10+900 до км 38+800;
део канала Бечеј Богојево од км 62+400 до км 66+500;
део канала Косанчић-Мали Стапар од км 0+000 до км 20+070;
црпна станица "Сивац" на каналу С-I;
црпна станица "Кула" на каналу I-61;
преводница и устава Мали Стапар;
преводница и устава Руски Крстур;
део основне каналске мреже хидросистема Дунав - Тиса - Дунав са изграђеним системима за
наводњавање;
изграђене мреже насељских водоводних система са пратећим објектима;
делимично изграђена мрежа колектора фекалне канализације на простору насеља Кула и Црвенка;
мрежа за евакуацију атмосферских вода са урбаних простора.

~
~
~

Снабдевање водом
Насељена места општине Кула, истом се водом снабдевају из дубоко бушених бунара (који каптирају
по неколико водоносних издани), и то углавном сировом, непрерађеном водом. Тако конципирани
водозахвати носе проблеме сваког водоносног слоја понаособ, како би у коначној мешавини резултирали
мултиплицираном проблематиком, претешком за рационално решавање.
Насељске мреже за дистрибуцију воде су у веома лошем стању. Ово подразумева велики проценат
азбестцементних цеви којима је прошао рок трајања, те су према томе склоне пуцању, што насељске
водоводне системе чини несигурним у свом функционисању. Логичан наставак ове проблематике
представља нефункционисање и запуштено стање водоводних арматура, које у великом броју нису у
функцији.
Схватајући постојећу проблематику у овој виталној комуналној области, намеће се разматрање
одређивања локације водозахвата који би подмиривао потребе за пијаћом водом свих насеља општине. У
оквиру Просторног плана општине Кула који је у изради дата је могућа локација, која се предлаже за
заштиту, у смислу резервисања простора за ову намену. Тачну локацију могуће је одредити тек након
детаљних хидрогеолошких истраживања.
Одвођење отпадних вода
Постојеће стање евакуације отпадних вода на територији општине Кула је алармантно, с обзиром да
на предметној територији не постоји нити један пречистач који је у функцији, док је стање канала БрбасБездан, односно латералних канала I-64 и I-61 прерасло у регионални проблем.
Контролисано прикупљање отпадних вода из насеља започето је једино у Кули и Црвенки.
Дакле, отпадне воде у великој мери из насеља се евакуишу путем аутоцистерни и потом одлажу на
неуређена места, или се упуштају директно у подземље путем упојних бунара, односно у латералне канале I64 и I-61. Са оваквом праксом се мора одмах престати, посебно имајући у виду заштиту подземних вода,
као основног ресурса водоснабдевања читавог подручја и обавезу преузету из Просторног плана Републике
Србије о комплетној санитацији насеља.
Одвођење атмосферских вода
Прикупљање и евакуација атмосферилија са простора насељених места унутар општине Кула врши
се одвојеном мрежом колектора атмосферске канализације (углавном јаркови, малим делом зацевљена
канализација). Главни реципијент је Велики бачки канал са каналском мрежом. Реципијенти су такође и
постојеће депресије у околини насеља, или чак и унутар насеља, ређе су то мелиоративни канали. Каналска
мрежа унутар насеља је углавном непроходна, те следи да су наведени канали упијајући. Овакво стање
доводи до трајног повећања нивоа подземних вода.
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Потенцијали и ограничења водопривредне инфраструктуре
Објекти водопривредне инфраструктуре присутни на територији општине Кула представљају изузетно
вредан, а уз то и недовољно искориштен предуслов за развој читавог региона. Почевши од развијене мреже
пловних и мелиоративних канала, преко изузетне локације преводнице и уставе Мали Стапар, уставе Руски
Крстур, долази се до закључка да све наведено има значаја не само за простор општине Кула, већ и за много
шири регион наслоњен на простор обраде. У сваком случају треба напоменути да развијена мрежа
мелиоративних канала са ОКМ-ом чини окосницу, како у смислу пловног пута, тако и простора уз који се може
планирати задовољавајући број рибњака на околним неплодним површинама. Поред постојећих акумулација,
планирана је изградња нових на локацијама Телечких потока. Простор општине Кула, уз све предуслове
постојећих објеката водопривредне инфраструктуре, претендује да буде важан чинилац развоја ширег региона.

Енергетска инфраструкура
На простору који се разрађује овим планом постоје предуслови за развој и изградњу енергетске
инфраструктуре. Од енергетских извора на територији Куле постоје 4 хидротермалне бушотине. Одобрен је
истражни простор за извођење хидрогеолошких (хидротермалних) истраживања на подручју "Развала" у
Кули. Постојеће бушотине нису у експлоатацији.
Просторним планом Републике Србије планирана је изградња каналске хидроелектране на Великом
бачком каналу - на деоници између Куле и Врбаса.
Досадашња истраживања су утврдила да је простор општине Кула у првом рангу перспективности.
Истраживање производње угљоводоника има последице на заузимање земљишта и то се мора имати у
виду при дефинисању просторних планова посебне намене.

Гасоводна инфраструктура
На територији општине Кула постоји потпуно изграђена гасоводна инфраструктура у местима Кула и
Црвенка. Планира се гасификација свих насељених места на простору општине Кула.
Гас за потрошаче у Кули и Црвенки обезбеђен је изградњом разводног гасовода на магистралном
гасоводу за Апатин и прикључењем ГМРС Кула, ГМРС Црвенка. У плану пословања "Србијагас" Нови Сад за
наредни период предвиђена је изградња разводног гасовода за Оџаке пречника 273 мм. Место
прикључења разводног гасовода за Оџаке се налази на стационажи 49+800 км гасовода Госпођинци Сомбор поред пута Кула-Руски Крстур на већ изграђеном одвојку. Насеље Липар биће снабдевено гасом
преко ГМРС Кула, Крушчић преко ГМРС Црвенка, Сивац преко ГМРС Сивац, а Руски Крстур преко ГМРС
Руски Крстур која се прикључује на гасовод за Оџаке. У зависности од потрошње снабдевање ће се вршити
челичним или полиетиленским (ПЕ) гасоводима.
Електроенергетска инфраструктура
Потрошачи на простору обухваћеном планом напајају се електричном енергијом из јединственог
електроенергетског система Србије. Основни објекат за снабдевање су трафо станице ТС 110/20 кВ Кула
(потрошачи у насељеним местима Кула и Руски Крстур) и ТС 110/20 кВ Црвенка (потрошачи у насељеним
местима Црвенка, Сивац, Крушчић, Липар и Нова Црвенка).
На територији општине се налазе следећи далеководи напонског нивоа 110 кВ:
~ далековод број 132/1 Сомбор 1 - Црвенка,
~ далековод број 132/2 Црвенка - Кула,
~ далековод број 132/3 Кула - Србобран,
~ далековод број 181 Оџаци - Врбас 1
~ далековод број 1130 Кула - Врбас 1.
Ови далеководи имају своју зону заштите 25 метара, мерено од осе далековода са обе стране
(укупно 50 м). Посебним условима забрањена је изградња објеката у зони заштите далековода.
На датом простору постоји изграђена преносна средњенапонска мрежа 20 кВ. Ова мрежа је
највећим делом надземна, а само је делом у Кули, а краће деонице или одцепци у осталим местима су
изведени подземним кабловима.
Дистрибутивне трафо станице ТС 20/0,4 кВ су грађене као монтажно - бетонске, зидане и најчешће
стубне, монтиране на челично-решеткастим порталима и стубовима.
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У центру Куле и у мањем делу Црвенке, као и делу нових стамбених блокова дистрибутивна НН
мрежа је изведена као кабловска, а на осталим местима надземно.
Постојеће капацитете електроенергетске инфраструктуре карактерише неприлагођеност захтевима
стално растуће потрошње. Изграђеност преносне и дистрибутивне мреже је задовољавајућа у погледу
покривености простора, али не и у погледу капацитета и техничких карактеристика водова и дистрибутивних
трафо станица.
Потребно је повећати сигурност и квалитет напајања насеља, сагледавајући савремене опције са
нарочитим освртом на производњу топлотне и електричне енергије коришћењем обновљивих извора
енергије.
У циљу повећања енергетске ефикасности урађена је реконструкција комплетне мреже јавне
расвете у свим насељеним местима.
Телекомуникациона и РТВ инфраструктура
Телекомуникациона инфраструктура на подручју општине Кула, којом су обухваћени
телекомуникациони објекти, телефонске централе, спојни путеви и примарна мрежа у насељима је на
задовољавајућем нивоу. Секундарна мрежа није на задовољавајућем нивоу, претежно је изведена
надземно и недовољног је капацитета.
Још увек није комплетирана аутоматизација и дигитализација телекомуникационе опреме и
система у свим насељима општине.
Спојни путеви између телефонских централа нису у потпуности остварени оптичким кабловима, тако
да су у функцији следеће међумесне кабловске релације:
~ Врбас - Кула,
~ Кула - Сомбор,
~ Кула - Руски Крстур
На релацијама Кула-Липар и Кула-Крушчић у функцији су радио-релејни системи веза.
За потребе система мобилних телекомуникација на простору општине Кула изграђене су базне
станице у Кули, Руском Крстуру, Сивцу, Црвенки и Липару.
На подручју општине Кула постоје изграђени кабловско-дистрибутивни системи у насељима Кула и у
делу Црвенке, док у осталим насељима нема елемената кабловско - дистрибутивног система.
Здравствена заштита
Здравствена заштита се пружа у 13 објеката. Захваљујући улагањима у инвестиционо и текуће
одржавање у последњих неколико година објекти здравствене заштите су у добром стању. Потребна су
улагања ради боље хидроизолације и термоизолације у здравственим станицама у Црвенки и Руском
Крстуру, као и улагања ради преласка са грејања на гас и увођење климатизације у свим објектима.
У погледу кадрова примећује се недостатак здравствених радника са високом стручном спремом. То
се односи на докторе медицине и поједине специјалисте. Недостатак специјалиста ће се надокнадити
слањем запослених на специјализације. У току је поступак израде плана специјализација, који ће се након
усвајања реализовати етапно, у зависности од одобрења Министарства здравља и кадровских могућности
Дома здравља. Према нормативима, јавља се вишак запослених са средњом стручном спремом, али то није
проблем с обзиром на флуктацију запослених. У току је израда плана набавки медицинске опреме, како би
се повећао квантитет и квалитет здравствених услуга.
У сарадњи са Министарством здравља, Заводом за здравствено осигурање и Заводом за јавно
здравље планира се улагање у информациони систем. Циљ је стварање јединствене базе података о
здравственим осигураницима, о пруженим здравственим услугама и другим здравственим евиденцијама, о
здравственим радницима и о медицинској опреми. У Дому здравља је почела обука запослених за рад на
рачунару.
Анализа капацитета (институционалних и људских)
Инфраструктура, заштита животне средине и здравствена заштита
Територију општине Кула покрива својим деловањем више јавних предузећа и институција:
Јавно предузеће "Завод за изградњу" Кула
"Завод за изградњу" обавља делатности уређивања, коришћења, унапређења и заштите
грађевинског земљишта, изградњу комуналних објеката и развоја комуналних делатности, изградње и
куповине станова солидарности, одржавања, заштите развоја и управљања локалним и некатегорисаним
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путевима и улицама у општини Кула, као и послове просторног и урбанистичког планирања и друге
поверене послове од стране органа локалне самоуправе.
Све послове из делокруга пословања јавног предузећа обавља стручна служба која је организована
кроз секторе, и то: сектор Општих и имовинско - правних послова, сектор Финансијско - рачуноводствених
послова и сектор Техничких послова и броји 16 запослених радника.
У циљу заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кула
формирана је Пољочуварска служба.
Сви трошкови везани за исплату ЛД, ХТЗ опреме, возила и осталог на одржавању мреже пољских
путева и заштите пољопривредног земљишта, финансираће се од наплате накнаде за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини.
Постоји потреба за запошљавањем инжењера саобраћаја и инжењера хортикултуре ради повећања
нивоа стручности из ових области.
ЈКП "Комуналац" Кула
Осим обављања комуналних услуга за грађане Куле - ЈКП "Комуналац" Кула, од октобра 2007. године
врши и сакупљање "ПЕТ" амбалаже и остале пластичне амбалаже. Амбалажа се организовано сортира,
балира и предаје даље за рециклажу. На основу досадашњих резултата ова акција и технички и
организационо је достигла завидан ниво. ЈКП "Комуналац" за наредни период планира проширење ове
акције на остала насељена места у општини Кула. Планови се односе и на остале секундарне сировине из
отпада које представљају велики проблем у области заштите животне средине. ЈКП "Комуналац" такође
планира увођење паркинг услуга као и спровођење одређених радњи из ове области.
Предузеће обавља комуналне делатности као делатности од општег интереса и друге делатности у
складу са законом и актима оснивача.
Ред.
Квалификациона структура запослених
бр.
1. ВСС
3
2. ВШС
2
3. ВКВ
2
4. ССС
18
5. КВ
12
6. ПК
7
7. ОШ
12
8. НК
7
Укупно
63
Код стручног кадра приметан је недовољан број водоинсталaтера.
ЈКП "Водовод" Црвенка
Црвенка
Основна делатност ЈКП "Водовод" Црвенка је:
~ Експлоатација и дистрибуција воде;
~ Одвођење отпадних фекално санитарних вода путем канализације;
~ Сакупљање и депоновање комуналног отпада;
~ Комуналне услуге одржавања пијаце и других јавних површина;
~ Уређење и одржавање гробља и сахрањивање.
Ове наведене делатности спроводе се кроз одређене свакодневне активности које се огледају у
следећем:
1. водоснадбевање:
~ дезинфекција воде
~ стална контрола резидуалног хлора
~ вршење периодичних анализа воде
~ вођење потребне документације
~ обезбеђење функционалности и физичке сигурности система
2. канализација
~ редовно праћење рада и чишћење препумпних станица
~ чишћење и испирање градске мреже
3. комунална делатност
~ прикупљање и одвожење смећа на депонију
~ чишћење јавних површина центра насеља
4. пијаца
~ редовно одржавање пијаце (среда и субота)
~ одржавање простора, чишћење и прање
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5. потребне услуге
~ уређење и одржавање гробља
~ припрема гробних места и израда гробница
~ одржавање и употреба капеле.
Ред.
бр.
Квалификација
План 2007.
1.
НК
12
2.
ПК
3.
КВ
11
4.
ССС
7
5.
ВКВ
6.
ВС
7.
ВСС
2
У к у п н о:
32

Процена 2007.
12
11
7
2
32

План
План 2008.
12
10
8

1
31

У организационом смислу уочен је недостатак сектора за канализацију (људство и техника).
ЈКП "Радник"
Радник" Сивац
Основна делатност ЈКП "Радник" Сивац је водоснабдевање тј. пречишћавање и снабдевање водом
села и сеоског насеља Мали Стапар.
Редовно одржавање система за снабдевање водом ће се, и у наредном периоду, спроводити у
целости на досадашњи начин, у свему поштујући законске прописе у области ове делатности, и то:
~ редовна дезинфекција воде;
~ стална контрола резидуалног хлора у водоводном систему;
~ вршење анализе воде, редовна и периодична;
~ обезбеђење функционалне и физичке сигурности целокупног система
Споредне делатности
Споредне делатности ЈКП "Радник" Сивац су:
~ одржавање јавне чистоће (изношење и депоновање смећа и фекалија, чишћење јавних површина;
одржавање зеленила на јавним површинама, уклањање угинулих животиња са јавних површина);
~ одржавање комуналних објеката (пијаце, капеле гробља и депоније смећа);
~ погребне услуге (сахране, продаја погребне опреме и превоз).
Ове активности ће се и убудуће одвијати на уобичајени начин с тим што је перманентан задатак
подизање квалитета услуга на више стандарде.
Ред.
бр.
Квалификација
План 2007.
Процена 2007.
План 2008.
1.
2
3
3
3
1.
НК
6
6
6
2.
ПК
3
3
3
3.
КВ
11
11
11
4.
ССС
9
9
9
5.
ВКВ
1
1
1
6.
ВС
2
2
2
7.
ВСС
1
1
1
У к у п н о:
33
33
33
Главни проблем ЈКП "Радник" Сивац је недостатак стручних лица везаних за послове
водоснабдевања.
Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса "Кула - гас" Кула
Основано је да обавља послове реализације програма гасификације територије општине Кула,
односно да обавља следеће делатности:
~ изградња градских цевовода,
~ постављање гасних инсталација у зградама и другим објектима
~ дистрибуције природног гаса
До сада је у општини изграђено 16 км. Мреже средњег притиска, 104 км ниског притиска, 2 мерно
регулационе станице и 400 кућних прикључака. Гасна инсталација је завршена или се радови приводе крају
у Црвенки и Кули.
МЗ Липар, МЗ Сивац и МЗ Крушчић немају урађену гасну инфрастуктуру. За ова места су урађени
пројекти гасификације, а техничке и административне послове на релацији инвеститор-пројектант обавља ЈП
"Кула - гас" Кула.
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ЈП "Кула - гас" Нема финансијских капацитета за комплетан завршетак ДГМ у општини, а није ни
довољно технички опремљен за тако захтеван посао.
Поред дистрибутивних гасних мрежа, недостају и пратећа опрема/резервни делови и материјал,
транспортна средства, алати и др.
Међутим, и поред овог недостатка ЈП "Кула - гас" кроз добру оспособљеност кадрова за ову
делатност, уз помоћ оснивача и ЈП "Србијагаса", може брзо и ефикасно надокнадити наведене техничке и
финансијске недостатке.
К а д р о в и:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Квалификациона структура
НК
КВ
ССС
ВКВ
ВС /VI 1/
ВСС /VII 1/
Мр /VII 2/
Др /VIII/
Укупно

Процена
2007. год.
год.
/
/
/
/
/
6
/
/
6

Заштита животне средине
На територији општине Кула ради и делује велики број еколошких организација, ловачких и
риболовачких удружења који су заједно повезани у асоцијацију која броји 2.441 члана. Њихове активности
су превасходно окренуте ка уређењу обала канала и његовом редовном порибљавању, затим уређењу
ливада и пашњака. Општина Кула је усмерила своје активности како би се повећала пошумљеност.
Дом здравља Кула
У обављању здравствене делатности Дом здравља пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и
рехабилитационе услуге за све категорије становништва из опште медицине, педијатрије, гинекологије,
хитне медицинске помоћи, медицине рада, стоматологије (превентивне, дечије, ортопедије вилица и опште)
поливалентне патронаже и здравствене неге, биохемијско-хематолошке и радиолошке дијагностике,
фармацеутске делатности (издавање лекова на рецепт, израда магистралних лекова по рецептури, издавање
медицинских средстава, трговина на мало медицинским препаратима, ортопедским помагалима, трговина
на мало козметичким и тоалетним препаратима), физикална медицина и рехабилитација, као и
специјалистичко-консултативне услуге из интерне медицине, пнеумофтизиологије, офтамологије,
оториноларингологије, неуропсихијатрије и дерматовенерологије.
Организациона структура Дома здравља Кула:
1. Служба опште медицине (обавља и послове кућног лечења и неге);
2. Служба хитне медицинске помоћи;
3. Служба за здравствену заштиту деце и омладине;
4. Служба за здравствену заштиту жена;
5. Служба за поливалентну патронажу;
6. Служба за здравствену заштиту радника-медицина рада;
7. Служба за специјалистичко-консултативне делатности;
8. Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику;
9. Служба за стоматолошку здравствену заштиту;
10. Служба за фармацеутску делатност-апотека;
11. Служба за правне и економско-финансијске послове;
12. Служба за техничке и друге сличне послове.
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Посебна пажња ће бити посвећена превенцији кроз систематске прегледе свих старосних категорија
становништва.
Прилог:

Уговорени број запослених на дан 31.12.2007. године
Ред.
бр.
1.
1.1
2.
2.1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

~
~
~
~
~
~

~
~

Организационе јединице
по областима делатности
Здравствена заштита предшколске деце
Развојно саветовалиште
Здравствена заштита школске деце
Саветовалиште за младе
Здравствена заштита жена
Здравствена заштита одраслих
Хитна медицинска помоћ
Кућно лечење и медицинска нега
Поливалентна патронажна служба
Радиолошка дијагностика
Лабораторијска дијагностика
Физикална медицина и рехабилитација
Специјалистичко консултативне службе:
~ Интерна
~ Пнеумофтизиологија
~ Офтамологија
~ Оториноларингологија
~ Психијатрија
~ Служба за хемодијализу
~ Социјална медицина са информатиком
~ Остало
Стационар
Породилиште
Заједничке службе
У к у п н о:
о:
Здравствена заштита радника
Спец. медицине рада
У к у п н о:

Број
запослених
12
0
6
0
6
51
44
0
3
4
18
12
6
6
6
3
2
0
0
4
0
0
55
238
8
246

Потребе за повећањем броја извршилаца постоји у следећим службама:
У служби за здравствену заштиту деце и школске деце недостаје један лекар према броју деце на
основу кога се одређује норматив и у односу на број насеља које ова служба мора да покрива;
У служби за здравствену заштиту одраслих недостаје 5 лекара у односу на норматив и с обзиром да
наведена служба обавља и кућно лечење;
У служби за ХМП потребно је повећање броја екипа са 8 на 10;
У патронажној служби недостаје од предвиђених десет, седам патронажних сестара - ова служба није
попуњена због смањена броја уговорних радника;
У служби за физикалну медицину и терапију недостају два виша физиотерапеута;
У неуропсихијатријској служби ради један неуролог и један неуропсихијатар. С обзиром на број
пацијената и на то да психијатар учествује и у раду службе за медицину рада, у оквиру претходних и
периодичних прегледа запослених и прегледа за возачке дозволе, постоји потреба за још једним
психијатром;
У стоматолошкој служби недостаје специјалиста, ортодонт и стоматолошка сестра;
У апотекарској служби недостаје 6 дипломираних фармацеута. Дом здравља Кула има 6 апотека од
којих 4 раде у две смене, а две раде у једној смени. Уместо дипломираних фармацеута раде
фармацеути техничари.
Генерална проблематика

Много је проблема са којима се сусрећемо у општини Кула, када су у питању инфраструктура,
здравствена заштита и заштита животне средине. Велики инфраструктурни проблем представља
непостојање саобраћајне заобилазнице за већа насељена места тако да сав транзитни саобраћај, који се
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обавља према државној граници са Републиком Хрватском и Републиком Мађарском, пролази кроз центре
свих већих насељених места. То представља еколошки и здравствени проблем због издувних гасова и буке
која се ствара.
Иако је организован у свим насељеним местима, проблем депоновања отпада је такође веома
изражен, јер се одлаже на сметлиштима која нису адекватно или уопште нису припремљена и уређена у
складу са прописима.
Дотрајалост водоводне мреже која постоји у свим насељима отежава квалитетну дистрибуцију воде.
Ово подразумева велики број дотрајалих азбестцементних цеви којима је истекао рок употребе и нису на
време замењене, те су сада склоне пуцању, јер не могу да издрже прописани притисак воде. Такође је у
неким насељеним местима, нарочито у Сивцу, плански лоше урађена мрежа. Непостојање подземног
катастра водоводне и канализационе мреже додатно отежава и успорава инфраструктурне радове (нпр.
током изградње гасоводне мреже).
Квалитет пијаће воде је недовољан. Пијаћа вода у Кули је хемијски неисправна и 100 одсто не
задовољава по параметру амонијака и 30 одсто не задовољава по параметру гвожђа. По осталим
парамерима задовољава прописе. У насељеним местима Крушчић и Руски Крстур детектовано је присуство
отровног арсена и тешких метала. У тим насељима вода је најлошијег квалитета у целој општини.
Канализациона мрежа је недовољна и постоји у Кули и Црвенки, уз одсуство пречистача фекалних вода, где
се отпадне воде директно истачу у Велики бачки канал, односно у латералне канале И-64 и И-61 без икаквог
третмана. Огромна количина се испушта у канал зато што је канализациони систем општи и долази до
мешања атмосферске и фекалне канализације. Стање загађености Великог бачког канала је катастрофално
и канал представља један од најзагађенијих водотокова Европе.
Лоша техничка опремљеност јавних комуналних предузећа додатно отежава одржавање јавних
зелених површина.
Када је реч о здравственој заштити у кулској општини уочљив је недостатак стручних кадрова и
појединих служби (патронажна и служба кућног лечења).
Слаба је здравствена едукација грађана кроз саветовалишта.
Оно што је чак и неетички је постојање нелегалне приватне праксе на коју се закон не примењује, а
у којој ради углавном исто особље као и у државној установи.
Један од проблема је и недовољно организовано уклањање коровске биљке амброзије која изазива
поленску алергију и лоше утиче на здравље великог броја грађана. Општина Кула је једна од најмање
пошумљених општина у Србији што је карактеристика углавном свих војвођанских општина. Непостојањем
ветрозаштитних појасева додатно се појачавају ефекти еолске ерозије и односе знатну количину плодне
земље.
SWOT анализа
- Радна група за инфраструктур
инфраструктуру
структуру –
СНАГЕ





Комунална предузећа у Црвенки, Сивцу, Кули
Железничка, друмска и пловна повезаност три
највећа насељена места (Кула, Црвенка и Сивац)
Општину пресецају магистрални путни правци
(Богојево-Београд)
Гасификација Куле и Црвенке

СЛАБОСТИ






МОГУЋНОСТИ





Пројекат пречистача Црвенка, Сивац, Кула-Врбас
Пројекат заобилазнице Кула – Црвенка – Сивац –
Сомбор
Стратегија ревитализације железнице
Велики бачки канал који није плован

Непостојање заобилазница
Непостојање депоније (сметлишта)
Дотрајалост
водоводне
мреже,
немогућност
квалитетне дистрибуције воде (цеви не могу да
издрже довољан притисак воде)
Сивац – плански лоше урађена мрежа
Непостојање подземног катастра водоводне и
канализационе мреже
ПРЕТЊЕ






Политичка нестабилност
Слабо развијена свест становништва о ресурсима
Недовољно
ефикасно
спровођење
казнене
политике (уништавање путева од претоварених
камиона ш. репом)
Неадекватна цена комуналних услуга
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SWOT анализа
- Радна група за заштиту
заштиту животне средине СНАГЕ




СЛАБОСТИ

Развијен сектор невладиних организација
Заштићени природни ресурси
Добра сарадња Фонда за заштиту животне средине
са јавним комуналним предузећем















Недовољно ефикасна локална еколошка инспекција
Недовољна информисаност грађана и еколошко
образовање
Недостатак стручног кадра у локалној самоуправи и
привреди
Недовољно зелених површина
Недовољна пошумљеност
Неконтролисана номадска испаша
неспровођење мера за санацију отпадних
индустријских вода
Недовољно организовано уклањање амброзије
Непостојање система канализационе мреже на
целокупној територији општине
Нерешено питање паса луталица
Недовољно еколошко образовање грађана
Непостојање одлука и локалних прописа из области
заштите животне средине
Одсуство јавне здравствене контроле загађивања
отпадним водама

МОГУЋНОСТИ







ПРЕТЊЕ

Јаке државне и регионалне иницијативе за
решавање питања отпада на регионалном нивоу
Постојање законске основе за реализацију свих
питања везаних за екологију
Доступност фондова и донација
Коришћење позитивних искустава кроз пројекте
НВО
Могућност повезивања са другим општинама
Постојање пројеката ревитализације Великог
бачког канала ("Канал за живот"...)




Неспровођење Закона о заштити животне средине
Недовољно добра сарадња између различитих
нивоа власти

Swот
Swот анализа
- Радна група за здравствену
здравствену заштиту
заштиту 




СНАГЕ
Специјалистички центри
Центар за физикалну терапију у Црвенки
Добро опремљена Хитна помоћ
Квалитетна служба опште медицине
насељеним местима




у

свим







МОГУЋНОСТИ






Јединствени информатички систем и умрежавање
Приватна пракса
Саветовалиште за младе
Оснивање Центра за превентивне здравствене
услуге
Патронажна служба



СЛАБОСТИ
Недостатак стручних кадрова
Лоша инфраструктура и опрема
Недостатак појединих служби (патронажна служба
кућног лечења)
Неусклађено радно време
Слаба здравствена едукација
Неорганизованост стоматолошке службе
Неприлагођени правилници
Недовољан број средстава за санитет и ампуларне
лекове
Непостојање информатичког система
ПРЕТЊЕ
Спорост спровођења реформи у здравству
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* УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Приказ постојећег стања
У општини Кула је у току израда Просторног плана општине.
Комисија за планове општине Кула је 10.08.2007. године усвојила Стратегију развоја планског
подручја (елаборат број: Е-2240 и 468/05) као I фазу у изради Просторног плана општине.
Садржај и основна решења Стратегије развоја планског подручја утврђени су одредбама Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 47/03 и 34/06) и Правилником о садржини и изради
планских докумената ("Службени гласник РС", број 60/03) и Законом о Просторном плану Републике Србије
("Службени гласник РС", број 13/96).
Наведеном законском регулативом је утврђен садржај Стратегије развоја планског подручја који
садржи анализу постојеће документације за планско подручје, резултате урађених експертиза по разним
областима, опис стања, потенцијала и ограничења на планском подручју, предлог основних и посебних
циљева, предлог основних правила коришћења, уређења и заштите и развоја планског подручја, евиденцију
и могућност решавања конфликата у простору на принципима одрживог развоја, варијанте развоја,
смернице и избор приоритета развоја и друге елементе који су од значаја за израду Просторног плана.
Основни изводи из Просторног плана Републике Србије, као планског документа вишег реда, односе
се непосредно или посредно на територију општине Кула, за коју се израђује План.
У Просторном плану Републике Србије утврђен је просторни модел мреже центара на територији
Србије и знатно јасније хијерархијски диференцирана мрежа градова на територији Војводине, где је
насеље Кула сврстана у развијене градске центре са израженим централним функцијама, и насеље
Црвенка према истом моделу мреже је сврстана у већи градски центар са развијеном структуром
делатности и услуга. Кула припада субрегионалном центру Сомбор и функционалном подручју
макрорегионалног центра Нови Сад.
За развој сеоских подручја по Просторном плану Републике Србије постављени су следећи циљеви:
~ стварање душтвено-економских и тржишних услова за убрзани економски и социјални развој села;
~ заустављање депопулације и погоршања демографске и социјалне структуре сеоских подручја;
~ активирање локалних потенцијала;
~ побољшање комуналног и социјалног стандарда;
~ обезбеђивање социјалне и економске сигурности сеоских домаћинстава;
~ очување и унапређење еколошких, културолошких и других вредности у сеоским насељима.
Просторни план општине Кула је донет 1984. године. Када је донет био је плански документ којим су
се уређивали односи у простору у складу са тадашњим условима, потребама и законском регулативом.
Овај план је значајним делом и реализован, али тренутно смернице из овог плана нису у складу са
потребама и важећом законском регулативом.
Стога се у складу са исказаним потребама и новом законском регулативом приступило изради новог
Просторног плана општине. План генералне регулације насеља Црвенка донет је у складу са Законом о
планирању и изградњи 12.12.2007. године ("Службени лист општине Кула", бр. 32/07).
Анализа капацитета (институционалних и људских)
Кадровска структура
Јавно предузеће "Завод за урбанизам Кула-Оџаци" из Куле је основано са циљем да врши израду
урбанистичких планова на територији општине Кула и општине Оџаци. Предузеће је технички опремљено са
свим неопходним апаратима и уређајима неопходним за брз и ефикасан рад.
У предузећу је запослен довољан број стручних кадрова способних да изради квалитетне
урбанистичке планове:
~ 2 дипл. инжењера архитектуре - одговорни урбанисти за руковођење израдом урбанистичких
планова и урбанистичких пројеката,
~ 1 дипл. инж. саобраћаја - одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова за
саобраћајнице,
~ 1 дипл. инж. шумарства - одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова,
~ 1 дипл. инж. грађевинарства - одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова
инфраструктуре,
~ 1 дипл. инж. архитектуре - приправник,
~ 1 дипл. инж. географије,
~ 1 дипл. инж. грађевинарства - одговорни пројектант и одговорни извођач радова за пројекте
високоградње,
~ 4 грађ. техничара,
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1 архит. техничара,
1 геометар,
2 административна радника.
Приликом израде планова, предузеће ангажује спољне сараднике свих струка као дипломиране
инжењере архитектуре, електротехнике, машинства, пољопривреде, хидрограђевинских објеката и
економисте.
~
~
~

Генерална проблематика
За просторно уређење територије општине примењује се Просторни план општине Кула, који је
урађен још 1984. године, и представља у појединим деловима ограничавајући фактор развоја и коришћења
површина изван грађевинских реона насеља. Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр
47/2003 и 34/2006) у члану 170 утврђена је обавеза израде просторних и урбанистичких планова.
Скупштина општине Кула донела је 17.05.2006. године Одлуку о изради Просторног плана општине
("Сл. лист општине Кула", бр. 11/06), чија је израда у току и којим ће се, поред уређења општинског простора
кроз правила уређења и грађења, детаљније разрађивати простори насеља Крушчић и Нова Црвенка.
Поред Просторног плана општине за просторно и урбанистичко уређење општине Кула до 2003.
године, односно до доношења новог Закона о планирању и изградњи, било је израђено и примењивано
преко 90 урбанистичких планова којима је било обухваћено свако насеље на територији општине (Кула,
Сивац, Нова Црвенка, Крушчић, Руски Крстур и Липар), као и делови насеља и делови општинске територије
за које је била потребна детаљна урбанистичка разрада. Ови планови су преиспитани у складу са чланом
169. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/05 и 34/06) и примењују се у
деловима који нису у супротности са законом.
Наведени планови примењују се само у деловима који нису у супротности са Законом и делом су
превазиђени и представљају сметњу у уређењу и коришћењу простора.
Потребно је израдити генерални урбанистички план Куле, Сивца, Руског Крстура и Липара, као и
планове детаљне регулације појединих зона у местима.
Један од проблема представља и слаб одзив грађана и стручних људи приликом увида у планове.
Непостојање дугорочних и годишњих планова уређења грађевинског земљишта, доводи до стихијске
примене већ донетих планова и неблаговременог доношења нових. Неопходна је израда географског
информационог система (ГИС) који би био доступан грађанима ради брзог и потпуног информисања о
елементима за парцеле за које су заинтересовани.
Доношењем планова и даље остаје проблем нерешених имовинских односа, што представља велику
сметњу за реализацију планова.
SWОТ
SWОТ АНАЛИЗА
- Радна група за урбанизам
урбанизам и просторно планирање 









СНАГЕ
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Урађена стратешка процена утицаја на животну
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су на снази
МОГУЋНОСТИ
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Завршетак стратешке процене утицаја просторног
плана општине Кула на животну средину
Привођење намени планираних индустријских зона
са приоритетима:
- Блок 66 (зона Кула-Врбас)
- Блок 73 (Сивац)
- Блок 3, 4, 5 и 10 (близу "Истре")
- Блок 30 (Руски Крстур)
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Постојећи закони и процедуре (неусаглашеност
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* ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПОЉОПРИВРЕДА И ТУРИЗАМ
Приказ постојећег стања
Економски развој
Привреда општине Кула значајно се развила у периоду од 1971-1980. године и обухвата већи број
грана. Стагнација привреде у друштвеном сектору је у свим гранама, у периоду од 1980-1990. године, након
чега наступа пад производње који је нарочито изражен доношењем Закона о својинској трансформацији
1997. године и Закона о приватизацији из 2001. године. Паралелно са стагнацијом и падом производње у
друштвеном сектору оснивају се мала и средња предузећа која побољшавају ниво услуга и производње.
Табела:

Структура предузећа по гранама и својини

Привредна грана

Укупан
број
број предузећа

Друштвена
предузећа

Приватизована
предузећа

Приватна
предузећа
од оснивања

1. Пољопривреда

36

8

3

25

2. Прехрамбена

8

1

4

3

3. Текстилна

2

1

0

1

4. Инд. коже и обуће

2

0

2

0

5. Дрвна

1

1

0

0

6. Индустрија метала

6

0

3

3

7. Пластика

3

0

1

2

8. Грађевинска

6

0

3

3

9. Трговина

5

1

1

3

10. Саобраћај

5

1

1

3

11. Пројектовање

5

1

1

3

79

14

19

46

УКУПНО:

Нема поузданих података колико је учешће појединих привредних области у оствареном бруто
производу, али се на бази података о броју запослених у пољопривреди, индустрији и услугама, може
закључити да учешће пољопривреде није преовлађујуће, односно да је највеће учешће индустрије, потом
пољопривреде и на крају терцијалне делатности и државне управе. Према подацима о оствареној добити по
годишњем рачуну за 2004. годину, највише добити је остварено у индустрији, потом у пољопривреди и на
крају у терцијалним делатностима.
Према подацима НБС - Одељење за регистре у 2004. години је било 318 привредних друштава која
су била дужна да поднесу годишњи рачун. Према подацима Пореске управе - филијала Кула, 2005. године је
било регистровано 1.092 предузетника различитих делатности.
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Приказ броја запослених у општини Кула по областима у 2002. години

Предвиђене количине природног гаса по радним зонама у насељима општине Кула.
За целокупну територију општине Кула је дефинисана гасна мрежа високог, средњег и ниског
притиска. За све радне зоне у насељима су предвиђене количине природног гаса пројектним задацима.
Табеларни приказ укупних количина природног гаса се односи на тренутне подешене вредности
високог, средњег и ниског притиска:
~
~
~

дистрибутивна мрежа ниског притиска (1 бар)
градска мрежа средњег притиска (4 бар, радне зоне и индустрија)
високи притисак (ван насеља) магистрални гасовод (35 бар)
Индустријски
потрошачи cm ³

Место
Кула

Укупно cm³
cm³

Статус

12.790

24.890

изграђено

Црвенка

6.800

13.000

изграђено

Сивац

3.000

9.000

грађ. дозвола

Руски Крстур

1.267

4.000

пројекат

Крушчић

600

1.100

пројекат

Липар

600

1.000

пројекат

25.
25.057

52.
52.990

Укупно:
Укупно:

Поред набројаног могуће је обезбедити и било које друге знатно веће количине за било коју локацију
потенцијалне изградње индустријског потрошача.
Насеље Липар биће снабдевено гасом преко ГМРС Кула, Крушчић преко ГМРС Црвенка, Сивац преко
ГМРС Сивац ("Србијагас" за 2009. годину је планирао изградњу), а Руски Крстур преко ГМРС Руски Крстур
која се прикључује на гасовод за Оџаке. Основни правац развоја општине Кула базира се на индустријским
зонама које су већ формиране или је започет процес њиховог формирања.
Постоје бројни проблеми:
~ драстично смањење физичког обима производње;
~ недовољна искоришћеност производних капацитета;
~ неадекватна запосленост радне снаге;
~ недовољно добра квалификациона структура запослених радника;
~ слаба мотивисаност радника;
~ неадекватан однос између укупног броја запослених у производњи радно ангажованих радника;
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~
~

у организацији процеса производње са становишта набавке основних сировина, репроматеријала и
са становишта пласмана готове робе;
у обезбеђењу квалитетних обртних средстава потребних за нормално одвијање процеса производње
и одржавање текуће ликвидности (такав приступ предузећа на нашој територији чини
неконкурентним на домаћем и иностраном тржишту и неатрактивним у процесу приватизације).
Радне зоне - општина Кула

Кроз општину Кула пролази регионални путни правац Келебија-Томпа (Република Мађарска) Суботица-Бачка Топола-Кула-Бачка Паланка-Илок (Хрватска). Овај пут вертикално пролази кроз општину Кула
и омогућава транзит људства и роба на правцима север (Република Мађарска) - запад (Хрватска).
Простором општине пролази државни пут првог реда (М-3) правцем: гранични прелаз БогојевоОџаци-Кула–Врбас-Србобран-аутопут Е75-Бечеј-Кикинда-граница са Србије са Румунијом, који дијаметрално
пресеца територију општине на правцу запад (Република Хрватска)-исток (Република Румунија).
Блок 66 – Кула
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Простор обраде обухвата 85,85 ха 85 а и 12 км², од чега је изграђено 28 ха 18 а и 69 км², а
неизграђено је 57 ха 66 а и 43 км².
Индустријска зона Блок 66 у Кули се налази 66 км од граничног прелаза Бачки Брег-Hercegszanto
(Мађарска). Поред овог граничног прелаза постоје још два гранична прелаза са Републиком Мађарском.
Гранични прелаз Келебија-Томпа који је удаљен 66 км и гранични прелаз Хоргош-Roszke (Мађарска) удаљен
83 км.
Раздаљина од индустријске зоне Блок 66 у Кули до луке Богојево путном мрежом износи 38 км.
Треба напоменути да је недалеко од Богојева гранични прелаз са Хрватском, а то је Богојево-Ердут
(Република Хрватска). Други гранични прелаз са Хрватском-Бездан мост-Батина је удаљен 58 км.
Поред индустријске зоне Блок 66 у Кули налази се канал који протиче од Врбаса до Бездана.
Локална железничка пруга Сомбор-Сивац-Црвенка-Кула-Врбас удаљена је 300 м од индустријске
зоне Блока 66 у Кули.
Блок 64, 65 и 66 Кула

Простор обраде се налази на југоисточном делу насеља непосредно уз железничку пругу СомборВрбас и заузима укупну површину од 136 ха 91 а и 35 м².
Највећи део простора обраде је неизграђен, чини га пољопривредно земљиште које се тако користи.
Уз рационално формирање железничких и друмских коридора на простору обраде је формирано 46
грађевинских парцела за потребе радних зона и складишта.
Величина планираних грађевинских парцела се креће у распону од 49.900 м² до 75.225 м² уз
могућност обједињавања планираних грађевинских парцела.
Поред индустријске зоне Блок 64, 65 и 66 у Кули пролази државни пут првог реда (М-3) правцем:
гранични прелаз Богојево-Оџаци-Кула–Врбас-Србобран-аутопут Е75-Бечеј-Кикинда-граница са Србије са
Румунијом. Ауто пут Е-75 је удаљен од индустријске зоне Блок 64,65 и 66 у Кули 14 км.
Локална железничка пруга Сомбор-Сивац-Црвенка-Кула-Врбас пролази поред индустријске зоне Блок
64, 65 и 66 у Кули.
Пловни канал Врбас-Бездан удаљен је 200 метара од индустријске зоне Блок 64, 65 и 66 у Кули.
Индустријска зона Блок 64, 65 и 66 у Кули се налази 66 км од граничног прелаза Бачки БрегHercegszanto (Мађарска). Поред овог граничног прелаза постоје још два гранична прелаза са Републиком
Мађарском. Гранични прелаз Келебија–Томпа који је удаљен 66 км и гранични прелаз Хоргош-Roszke
(Мађарска) удаљен 83 км.
Раздаљина од индустријске зоне Блок 64, 65 и 66 у Кули до луке Богојево путном мрежом износи 38
км. Треба напоменути да се недалеко од Богојева налази гранични прелаз са Хрватском, а то је БогојевоЕрдут (Република Хрватска). Други гранични прелаз са Хрватском је Бездан мост - Батина који је удаљен 58
км.
Блокови 3, 4, 5 и део блока 10 у Кули.
Простор обраде се налази у северном делу насеља Кула, заузима укупну површину од 78 ха 9 а 15
м².
Нове радне површине су организоване уз постојећу ФА "Истра" за изградњу привредних,
складишних и сличних објеката.
Поред индустријске зоне Блок 3,4,5 и део блока 10 пролази регионални пут Р-140 (Суботица-Бачка
Топола-Липар-Кула-Црвенка-Сивац-Сомбор). Ауто пут Е-75 је удаљен од индустријске зоне Блок 3, 4, 5 и део
блока 10 Кула 14 км.
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Локална железничка пруга Сомбор-Сивац-Црвенка-Кула-Врбас удаљена је 2 км од индустријске зоне
Блок 3, 4, 5 и део блока 10 у Кули.
Индустријска зона Блок 3, 4, 5 и део блока 10 у Кули се налази 66 км од граничног прелаза Бачки БрегHercegszanto (Мађарска). Поред овог граничног прелаза постоје још два гранична прелаза са Републиком
Мађарском. Гранични прелаз Келебија-Томпа који је удаљен 66 км и гранични прелаз Хоргош-Roszke
(Мађарска) удаљен 83 км. Раздаљина од индустријске зоне Блок 3, 4, 5 и део блока 10 у Кули до луке
Богојево путном мрежом износи 38 км. Треба напоменути да се недалеко од Богојева налази гранични
прелаз са Хрватском, Богојево-Ердут (Република Хрватска). Други гранични прелаз са Хрватском Бездан
мост - Батина је удаљен 58 км.

Блокови 71, 72 и 73 у Кули

Блок 71 је намењен за изградњу објеката за обављање привредних делатности. Привођење намени
условљено је израдом Урбанистичког пројекта. Земљиште је неизграђено и налази се у приватном
власништву.
Поред индустријске зоне Блок 71,72 и 73 у Кули пролази државни пут првог реда (М-3) правцем:
гранични прелаз Богојево – Оџаци – Кула – Врбас – Србобран - аутопут Е75 - Бечеј – Кикинда - граница
Србије са Румунијом.
Ауто пут Е-75 је удаљен од индустријске зоне Блок 71, 72 и 73 у Кули 15 км.
Локална железничка пруга Сомбор-Сивац-Црвенка-Кула-Врбас налази се поред индустријске зоне
Блок 71, 72 и 73 у Кули.
Индустријска зона Блок 71, 72 и 73 у Кули се налази 66 км од граничног прелаза Бачки БрегHercegszanto (Мађарска). Поред овог граничног прелаза постоје још два гранична прелаза са Републиком
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Мађарском. Гранични прелаз Келебија-Томпа који је удаљен 66 км а гранични прелаз Хоргош-Roszke
(Мађарска) је удаљен 83 км.
Раздаљина од индустријске зоне Блок 71,72 и 73 у Кули до луке Богојево путном мрежом износи 38
км. Недалеко од Богојева налази се гранични прелаз са Хрватском, Богојево-Ердут (Република Хрватска).
Други гранични прелаз са Хрватском Бездан мост - Батина је удаљен 58 км.
Црвенка
Блок 87 у Црвенки

Површина простора обраде је 40 ха 4 а 44 м².
Планирана је 61 грађевинска парцела чија је величина различита и креће се од 10 а до 70 а.
Земљиште је углавном неизграђено. Ауто пут Е-75 је удаљен од индустријске зоне Блок 87 у Црвенки
20 км. До регионалног пута Р-147 (Сомбор-Сивац-Црвенка-Кула) Блок 87 је удаљен свега 1 км.
Непосредно уз железничку пругу формиран је простор који ће се користити као веза између
друмског и железничког саобраћаја. Читав комплекс је саобраћајно повезан са постојећом саобраћајницом,
локалним путем Црвенка-Крушчић.
Индустријска зона Блок 87 у Црвенки је удаљена 58 км од граничног прелаза Бачки Брег Hercegszanto (Мађарска). Гранични прелаз Келебија-Томпа (Мађарска) налази се 65 км од радне зоне.
Постоји још један гранични прелаз са Мађарском, Хоргош-Roszke (Мађарска) који је удаљен 82 км.
Раздаљина од индустријске зоне Блок 87 у Црвенки до луке Богојево износи 38 км. Недалеко од
Богојева се налази гранични прелаз са Хрватском, Богојево-Ердут (Република Хрватска), а други гранични
прелаз са Хрватском Бездан мост - Батина је удаљен 50 км.
Блок 75 у Црвенки
Простор обраде се налази у јужном делу насеља, непосредно уз железничку пругу Сомбор-Врбас и
заузима површину од 17,86 ха. На датом простору је планирана 21 грађевинска парцела свака око 85 а за
рад предузећа у области трговине, производње и других привредних делатности складишне површине са
свим потребним саобраћајним и манипулативним површинама и осталом неопходном инфраструктуром.
Непосредно уз железничку пругу ГУП-ом Црвенке је планирана теретна железничка станица за
потребе радне зоне као и насеља. Читав простор је саобраћајно повезан. Обезбеђен је манипулативни
простор уз железничку пругу за утовар и истовар робе. Ауто пут Е-75 је удаљен од индустријске зоне Блок 75
у Црвенки 20 км. До регионалног пута Р-147 (Сомбор-Сивац-Црвенка-Кула) Блок 75 је удаљен свега 1 км.
Индустријска зона Блок 75 у Црвенки је удаљена 58 км од граничног прелаза Бачки Брег-Hercegszanto
(Мађарска). Гранични прелаз Келебија-Томпа (Мађарска) налази се 65 км од радне зоне. Такође, постоји
још један гранични прелаз са Мађарском, Хоргош-Roszke (Мађарска) који је удаљен 82 км. Раздаљина од
индустријске зоне Блок 75 у Црвенки до луке Богојево износи 38 км. Недалеко од Богојева је гранични
прелаз са Хрватском, а то је Богојево-Ердут (Република Хрватска), а други гранични прелаз са Хрватском
Бездан-Батина је удаљен 50 км.
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Блок 73 у Сивцу
Планирано је 19 грађевинских парцела радне зоне укупне површине 13 ха 40 а 14 м² и 13
грађевинских парцела јавне намене укупне површине 19 ха 32 а 51 м².
Поред радне зоне у Сивцу пролази регионални пут Р-140 (Суботица - Бачка Топола – Липар - КулаЦрвенка – Сивац - Сомбор). Ауто пут Е-75 је удаљен 26 км од индустријске зоне у Сивцу.
У непосредној близини радне зоне Блок 73 у Сивцу се налази локална железничка пруга СомборВрбас.
Индустријска зона 73 у Сивцу се налази 53 км од граничног прелаза Бачки Брег-Hercegszanto
(Мађарска). Поред овог граничног прелаза постоје још два гранична прелаза са Републиком Мађарском.
Гранични прелаз Келебија–Томпа који је удаљен 73 км и гранични прелаз Хоргош-Roszke (Мађарска)
удаљен 90 км.
Раздаљина од инд. зоне број 73 у Сивцу до луке Богојево путном мрежом износи 30 км путним
правцем Сивац-Крушчић-Оџаци-Богојево, док раздаљина путним правцем М-3 од Сивца (преко Куле) до
Богојева је 46 км. Недалеко од Богојева се налази гранични прелаз са Хрватском, Богојево-Ердут, други
гранични прелаз са Хрватском Бездан-Батина је удаљен 43 км.
Руски Крстур
Урбанистички пројекат сточних фарми у Руском Крстуру
Простор обраде обухвата 46 ха и 42 а и намењен је изградњи сточних фарми за различите врсте
стоке:
~ фарме за узгој свиња,
~ фарме крава,
~ перадарске фарме,
На простору обраде планирано је проширење постојећег рибњака.
Формирано је укупно 24 неизграђених грађевинских парцела (12 за фарме за узгој говеда, 8 за
фарме за узгој свиња, 3 за фарме за перадарство и 1 за рибњак).
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Блок 30 у Руском Крстуру
Простор обраде омеђен је са северозапада и североистока границом грађевинског реона и са југа
главном саобраћајницом М-3 Кула-Богојево.
Грађевинске парцеле намењене су изградњи објеката услужних делатности и изградњи производних
објеката, складишта и слично.
Изградња објеката услужних делатности трговина, занатство, угоститељство и слично врши се на
основу документације условљене овом врстом делатности.
Дата је могућност спајања две или више грађевинских парцела.
Формирано је 28 парцела.
Земљиште је власништво 1. маја из Руског Крстура.
Индустријска зона Блок 30 у Руском Крстуру се налази поред магистралног пута М-3 (гранични
прелаз Богојево-Оџаци-Кула–Врбас-Србобран-аутопут Е75-Бечеј-Кикинда-граница Србије са Румунијом). Ауто
пут Е-75 је удаљен 22 км од индустријске зоне Блок 30 у Руском Крстуру.
Индустријска зона Блок 30 у Руском Крстуру се налази 69 км од државне границе са Мађарском,
прелаз Бачки Брег-Hercegszanto (Мађарска). Поред овог граничног прелаза постоје још два и то: Келебија–
Томпа који је удаљен 76 км, и гранични прелаз Хоргош-Roszke (Мађарска) удаљен 93 км.
Раздаљина од индустријска зоне Блок 30 у Руском Крстуру до луке Богојево је 28 км, недалеко од Луке
Богојево је гранични прелаз са Хрватском, други гранични прелаз са Хрватском Бездан-Батина удаљен је 61
км.
Блок 23 у Руском Крстуру
Простор обраде је опредељен за изградњу објеката привредних и услужних делатности.
Грађевинске парцеле за изградњу објеката услужних делатности организоване су непосредно уз
магистрални пут М-3 и бензинску пумпу. Намењене су организацији објеката и површина за потребе
услужног занатства, трговине, угоститељства и слично. Планирано је 19 грађевинских парцела за ову врсту
делатности. Површина истих је у распону од 4480 м2 до 7780 м2.
Унутар простора обраде су формиране грађевинске парцеле за реализацију објеката и површина за
потребе привредне делатности дуж армираног уличног коридора са приступом на јавну саобраћајницу поред
постојеће бензинске пумпе.
Формирано је укупно 26 грађевинских парцела, од 2720 м2 до 7320 м2.
У циљу организације објеката и површина већег капацитета дозвољено је спајање 2-3 грађевинске
парцеле у једну производну целину.
Земљиште је власништво "1. маја" из Руског Крстура.
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Липар

Локација блока 10 је јужно од блока Г 2 - од истог је раздвојен планираном обилазницом регионалног
пута.
Унутар блока планирано је 6 грађевинских парцела величине од 6.100 м² до 14.000 м² за потребе
изградње привредних објеката.
Земљиште је делимично општинско власништво, а већи део је приватно власништво. Блок није
комунално опремљен.
Регионални пут Р147 (Сомбор-Сивац-Црвенка-Кула-Липар-Бачка Топола-Суботица) пролази поред
индустријске зоне. Ауто пут Е-75 је удаљен 14 км од индустријске зоне у Липару.
Гранични прелаз са Мађарском, Бачки Брег - Hercegszanto (Мађарска) удаљен је 69 км од
индустријске зоне у Липару, док су остала два прелаза удаљена: Келебија-Томпа 72 км и Хоргош-Roszke 90
км.
Раздаљина од индустријске зоне у Липару до луке Богојево износи 43 км, у близини луке Богојево се
налази гранични прелаз са Хрватском, Богојево-Ердут. Други гранични прелаз са Републиком Хрватском
Бездан-Батина је удаљен 55 км.
Крушчић
Велики проблем хране обавезује целокупну нашу привреду да посвети посебну пажњу овом
проблему. Из тих разлога насеља на нивоу месних заједница, међу које спада и Крушчић, управо у том
правцу треба да траже решење свога развоја.
Крушчић је у том смислу већ почео да се развија, а и убудуће то треба да настави, само
осмишљеније и организованије. Потребе развоја своде на повећање капацитета кока носиља, за које у
постојећем комплексу има довољно простора.
Производња шестонедељних кока носилица са инкубаторском станицом има већ дефинисан и
обезбеђен простор у насељу.
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Поред ових садржаја и подручје целе катастарске општине је велика радна зона насеља која је са
насељем добро повезана атарским путевима, а преко њих и са планираном мрежом саобраћајница.
Ауто пут Е-75 је удаљен 27 км од индустријске зоне у Крушчићу.
Индустријска зона у Крушчићу се налази 66 км од државне границе са Мађарском, прелаз Бачки
Брег- Hercegszanto (Мађарска). Поред овог граничног прелаза постоје још два, и то: Келебија–Томпа који је
удаљен 72 км, и гранични прелаз Хоргош-Roszke (Мађарска) удаљен 90 км.
Раздаљина од индустријска зоне у Крушчићу до луке Богојево је 46 км, недалеко од Луке Богојево се
налази гранични прелаз са Хрватском, други гранични прелаз са Хрватском Бездан-Батина удаљен је 56 км.

Нова Црвенка
У оквиру насеља Нова Црвенка у делу блока 15 планирано је 10 грађевинских парцела за развијање
производње, складишта и других садржаја као што су: дрвнопрерађивачки капацитети, мини погони за
прераду и дораду примарних пољопривредних производа, мини млекара са откупним местом и мини млин
са мини пекаром, мини погон за прераду воћа и производње сока и џемова, мини погон за прераду поврћа
као и складишни простор за зрнасте пољопривредне производе - силоси челичних капацитета 4 пута 200
тона са сушаром.

Ауто пут Е-75 је удаљен од индустријске зоне у Новој Црвенки 24 км.
До регионалног пута Р-147 (Сомбор-Сивац-Црвенка-Кула) индустријска зона је удаљена свега 4 км.
Индустријска зона у Новој Црвенки је удаљена 63 км од граничног прелаза Бачки Брег-Hercegszanto
(Мађарска). Гранични прелаз Келебија - Томпа (Мађарска) налази се 70 км од радне зоне. Такође, постоји
још један гранични прелаз са Мађарском, Хоргош-Roszke (Мађарска) који је удаљен 87 км.
Раздаљина од индустријске зоне у Новој Црвенки до луке Богојево износи 43 км. Недалеко од Богојева
се налази гранични прелаз са Хрватском, а то је Богојево-Ердут (Република Хрватска), а други гранични
прелаз са Хрватском Бездан-Батина је удаљен 55 км.
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Пољопривреда
Општина Кула због својих природних карактеристика земљишта, климе и водних ресурса има велики
потенцијал у пољопривредном сектору који није у потпуности искоришћен. Адекватном аграрном политиком
пољопривреда може дати значајан допринос економском развоју општине Кула. Због своје повезаности и
утицаја на остале секторе пољопривреда има изузетан значај за развој. Поготово када је познато да се у
овој области запошљава директно или индиректно велики број људи.
Пољопривреда у општини Кула суочава се са многим проблемима који су, између осталог, резултат
аграрне политике вођене после Другог светског рата до распада СФРЈ и тешкоћа насталих у протеклих
петнаестак година транзиције.
У општини Кула по значају за пољопривреду, пре свега убрајамо квалитетно земљиште које је
погодно за узгој пољопривредних култура. Општина Кула се простире у централном делу Бачке и припада
Западнобачком округу. Подручје је према карактеру изразито равничарско, а у централном делу је благо
заталасано, брежуљкасто са Телечком висоравни на истоку. Просечна надморска висина је 90 м.
Земљишна површина је изграђена на лесу и лесним терасама. Веома је високог производног
квалитета (то је ливадска црница и карбонатни чернозем са израженим хумусним слојем), те се већим
делом и користи у ораничне сврхе. Садржај калцијум-карбоната је у границама 7-12 одсто. Дакле, наша
земљишта су богата калцијумом и то је битно за исхрану биљака и хемијске процесе у земљишту који се
дешавају приликом уношења минералних ђубрива. Пх-а је неутрална до благо алкална што је битно код
избора врсте минералног ђубрива. Фосфор и калијум су углавном у количинама средње обезбеђености.
Анализе присуства пестицида и тешких метала у земљишту не постоје.
~ Укупна површина општине Кула износи 48.146 ха.
~ Укупна површина пољопривредног земљишта на територији општине Кула је 43.957 ха.
~ Од тога 9.664 ха је земљиште у државној својини то је око 16 пољопривредних организација.
~ Број евидентираних корисника земљишта је 40.340.
~ Укупан број парцела је 53.159.
~ Број регистрованих пољопривредних газдинстава је 2.393.
~ У свим катастарским општинама је спроведен поступак комасације.
~ Комасациона површина је 44.233 ха.
~ Просечна величина поседа је 4,4 ха.
~ Просечна величина парцеле је 1,9 ха.
Пољопривредно земљиште
Пољопривредно земљиште у структури укупног земљишта заузима 43.797,06 ха или 90,97% укупне
територије општине, што је изнад просечних вредности за АП Војводине (83,20%). Такође је и учешће
обрадивог и плодног земљишта, у укупном, изнад просечних вредности за АП Војводину, док је учешће
шумског земљишта знатно испод просечне вредности за Покрајину.
Табела :

Структура коришћења земљишта по катастарским категоријама

Ред. бр.

Општина Кула
површина у ха
учешће укупном %

Катастарске категорије

А
А1
А2
Б
А+Б
Б
А+Б+В

Пољопривредно земљиште
- обрадиво
- необрадиво
Шумско земљиште
Плодно земљиште
Неплодно земљиште
У к у п н о:

43.797,06
42.818,51
978,55
177,38
43.974,44
4.171,67
48.146,11

90,97
88,93
2,04
0,37
91,34
8,66
100

АПВ
(учешће у укупном %)

83,20
76,57
6,63
6,64
89,84
10,16
100

Табела: Пољопривредно земљиште у општини Кула по катастарским општинама
Ред. бр.

Катастарска општина

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кула
Црвенка
Сивац
Руски Крстур
Крушчић
Липар
У к у п н о:

Површина к. о.
у ха

10.955, 32
6.552, 22
15.313,06
7.318,79
3.959,08
4.047,64
48.146,11

Површина пољоп.
земљишта у ха

9.940,24
5.743,15
14.134.04
6.548,01
3.603,29
3.828,33
43.797,06

% пољопривредног
земљишта

% пољоприв. замљ. у
укупном пољ. у оп.

20,65
11,93
29,36
13.60
7,48
7,95
90,97

22,70
13,11
32,27
14,95
8,23
8,74
100
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Из табеле се уочава да су највеће површине под пољопривредним земљиштем у к.о. Сивац (32,27%
од укупног пољопривредног земљишта у општини), потом к.о. Кула са 22,70%, Руски Крстур са 14,95%,
Црвенка са 13,11% Липар са 8,74% и Крушчић са 8,23% и да је тај однос у пропорцији са величином атара.
Табела: Пољопривредно земљиште-структура коришћења по катастарским категоријама
Ред. бр.
Пољопривредно земљиште

1.
2.
3.
4.
А
5.
6.
Б.
А+Б

Општина Кула
површина у ха
учешће укупном %

њива и врт
воћњак
виноград
ливада
обрадиво
пашњак
рибњаци, трстици, мочваре
необрадиво
пољопривредно

41.379,52
98,28
93,31
1.247,40
42.818,51
819,35
159,20
978,55
43.797,06

94,48
0,23
0,21
2,85
97,77
1,87
0,36
2,23
100

АПВ
(учешће у укупном %)

87,97
0,77
1,00
2,30
92,04
6,94
1,02
7,96
100

Извор података РГЗ - Служба за катастар непокретности општине Кула 2005.
Када је реч о структури коришћења пољопривредног земљишта у општини, површине исказане за
њиве и вртове веће су од просечне вредности за АП Војводину, површине исказане за воћњаке, винограде,
пашњаке и рибњаке су мање у односу на просечне вредности исказане за АП Војводина.

Укупно обрадиво земљиште учествује са 97,77% (АПВ-92,04) у укупном пољопривредном земљишту,
оранице (њиве и вртови) покривају 94,48% (АПВ 87,97%), док је под необрадивим пољопривредним
земљиштем 2,23% што је мање од просека за АП Војводину (7,96%).
У структури обрадивог земљишта воћњаци и виногради покривају свега 0,44%. Анализирајући
учешће пољопривредног земљишта у општини, као и структуру коришћења овог земљишта, може се
закључити да је она веома повољна и да представља значајан потенцијал за даљи развој пољопривредне
производње као сировинске базе прехрамбене индустрије.
Укупно пољопривредно земљиште у општини Кула износи 43.948 ха тј. око 92% површине
територије.
Пољопривредни производи са територије општине Кула се користе као главна сировина у
производном процесу већег броја фабрика, као што су:
"Витал""Витал"-Врбас

Прерадни
капацитет

6.000т
(месечно)

Култура

1.сунцокрет
2.соја

Површине

Преко 23.000 ха сунц.
Преко 12.000 ха соје

Жито Бачка

Шећерана
Црвенка

30.000 т
пшенице
годишње
1.пшеница

6-6.500 т
(месечно)
шећерне репе
1.шећерна репа

Од 6.500 ха
до 7.000 ха

Од 15.000 ха
До 15.500 ха

1. мај
Руски Крстур

5.000 т грашка;
8.000 т кук.шећерца;
3.000 т остало поврће
1.грашак,
2.к.шећерац
3.мрква
4.паприка
5.кромпир 6.лук 7.карфиол
Око 800 ха грашка;
2.000 ха к. шећерца и
остале поврт. културе
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На основу овог прегледа можемо да приметимо колика је предност постојања ових прехрамбених
гиганата у нашој општини, који на основу својих потреба диктирају сетвену структуру.
Табела 3: Приказ пролећне сетве у општини Кула 2003., 2004., 2005. и 2006. године.
Културе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2003. год.

Кукуруз меркантилни
Кукуруз семенски
Јари јечам
Поврће укуп.
Крмно биље
Шећерна репа
Сунцокрет
Соја
Остале културе
Укупно:

7.697 ха
210 ха
519 ха
425 ха
175 ха
4.375 ха
5.440 ха
2.440 ха
583 ха
21.864 ха

2004. год.

2005. год.

6.545 ха
127 ха
620 ха
107 ха
170 ха
3.560 ха
3.705 ха
862 ха
29 ха
15.698 ха

11.964 ха
182 ха
860 ха
677 ха
340 ха
3.750 ха
4.192 ха
1.925 ха
150 ха
24.040 ха

2006. год.

17.855 ха
295 ха
640 ха
810 ха
270 ха
4.930 ха
1.800 ха
2.100 ха
420 ха
29.120 ха

На основу ове табеле видимо заступљеност појединих култура у пролећној сетви у протекле четири
године. Због адекватних земљишних и климатских фактора производња поврћа на територији општине Кула
добија све већи значај. Мада је производња поврћа заступљена на ситним парцелама и у екстензивним
условима у последње време све више повртара опредељује се за савремену производњу раног поврћа у
пластеницима и на већим површинама и уз примену интезивнијих услова производње са савременом
агротехником (употреба квалитетног декларисаног семена, минералних ђубрива, пластичних фолија,
система за наводњавање и средстава за заштиту биља).
Наводњавање
Пољопривредна производња је угрожена због суше и често пољопривредници због тога трпе велике
губитке као што је био случај у 2007. години. Стручњаци новосадског Института за ратарство су оценили да
је род меркантилног и семенског кукуруза могао бити вишеструко увећан, да су усеви благовремено
наводњавани.
У Војводини се од два милиона хектара обрадиве површине наводњава тек сваки педесети. То је
око 40.000 ха. Вода стиже само до повртњака, воћњака и парцела под семенском робом. Меркантилне
културе не добијају ни кап "вештачке кише". Кроз општину Кула пролази Велики бачки канал и канал ДТД
(само кроз Руски Крстур). Канали су некад били пловни, коришћени су за превоз терета и претежно
житарица. Због тога имамо млинове и силосе близу канала. Коришћени су и за наводњавање. Системи за
наводњавање у општини Кула нису у употреби више деценија. Недостаје опрема, резервни делови, кварови
су на систему.
Воде има, али нема организованог наводњавања. Покрајински секретаријат за пољопривреду
расписује конкурсе за опрему, али је то недовољно. Предузеће "Воде Војводина" нуди програм
двонаменског коришћења канала (систем одводњавања се паралелно користи за наводњавање) и до сада
је изграђено око 4.000 ха.
Миграције становништва
Карактеристичне су миграције становништва у град и то због веће могућности запошљавања.
Према пописима становништва у Војводини из 1991. и 2002. години број активног пољопривредног
становништва смањен је за 16,10% (са 149583 на 125506), а удео активног пољопривредног становништва
у укупном радно активном становништву за 20,35% (стање на дан 31. 03. 2006.)
Анализа кретања запошљавања у пољопривреди посебно је спроведена за сељачка газдинства, а
посебно за пољопривредна предузећа у Војводини.
Кретање пољопривредног становништва према прописима становништва из 1991. и 2002. године
приказано у табели:
Категорија

Пољопривредно становништво
Активно становништво
Удео активног у пољопривредном становништву
Удео активног пољопр.у укупном активном становн.
Удео пољопропривредном у укупном становништву

1991.

269.438
149.583
55,52
17,2
13,7

2002.

215.147
125.506
58,33
13,7
8,6

Индекс

79,85
83,9
105,06
79,65
62,77

% промене

-2,02
-1,58
0,45
-2,05
-4,14
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На основу података из табеле може се видети да је пољопривредно становништво у периоду између
два пописа смањено за преко 1/5. Приметно је смањење удела активног пољопривредног становништва у
укупном активном становништву у Војводини, тако да је проценат учешћа опао на мање од 14%. Смањен је
удео укупног пољопривредног становништва у укупном становништву Војводине на мање од 9%. Очекује се
да ће се ове тенденције наставити и у наредном периоду. Такође, миграција у Војводини се може пратити и
кроз смањење запослених људи у пољопривредним предузећима. Анализиран је период од 2001-2006.
године, у којем је број запослених у пољопривредним предузећима смањен за преко 10.000 радника тј.
мањи је за 22%, а учешће запослених радника у укупном броју запослених је смањено са 11,4 % на 6,79%.
Услед незавршеног процеса приватизације пољопривредних предузећа и њиховог спорог развоја, реално је
очекивати да ће се у наредних неколико година и даље смањивати број запослених у пољопривредним
предузећима. Једна од карактеристика садашње ситуације у пољопривреди је недостатак едукације
пољопривредника. Стога већина индивидуалних пољопривредника ради на старински начин што негативно
утиче на квалитет. Проблем представља и то што се не врши испитивање квалитета земљишта помоћу којег
би пољопривредник знао коју врсту ђубрива треба биљци додати, а коју треба изоставити.
Пољопривредници немају довољно могућности за едукацијом путем радионица и семинара. Не
постоји довољно стручних лица који би едуковали пољопривредне произвођаче. Такође, недовољно се улаже
у модернизацију производње.
Туризам
Туризам у општини Кула никада није био организован и никада му се није придавао значај који би
реално могао имати. Стога ће радна група за туризам заправо имати пионирски посао да сагледа и
анализира полазно стање за остварење одрживог развоја туризма, идентификује кључне проблеме као и да
дефинише жељено стање. Истовремено радна група за туризам ће изабрати приоритете када је реч о
врстама/облицима туризма који би се у нашој општини могли развијати и промовисати.
Анализа ресурса (природних и привредних)
Економски развој
Потенцијали развоја индустрије на територији општине се темеље на расположивим природним
ресурсима и радом створеним условима. Због тога су основни развојни приоритети у области прехрамбене
индустрије, металопрерађивачке индустрије, индустрије коже и обуће, израде намештаја, индустрије
грађевинског материјала, израде текстилних предмета и нових технологија.
Основни циљ у области привреде је обезбеђивање просторних услова за развој стабилне и развијене
привредне структуре која одражава могућности и потребе овог простора и које ће омогућити у дугом року
одрживи развој уз оптимално коришћење природних и радом створених услова. У том смислу основно
стратешко опредељење будућег развоја привреде општине представља адекватно валоризација веома
великих природних потенцијала и антропогених услова ради комплексног развоја агроиндустријског
комплекса, грађевинарства, саобраћаја, туризма и угоститељства.
Пољопривреда
Општина Кула има природне ресурсе и изузетно добре услове за развој пољопривредне производње.
Евентуални недостатак је количина падавина која се креће од 550-650 мм годишњег талога, што је мала и
неравномерно распоређена количина падавина током године. Тада усеви трпе сушу и имамо велике штете
на усевима као и пад пољопривредне производње.
У општини Кула постоји неколико прехрамбених фабрика које се баве прерадом пољопривредних
производа.
Шећерана – "Црвенка" - ЕБЗ, једна од највећих прерађивача шећерне репе у земљи. Њени
прерадни капацитети су 6–6.500 тона шећерне репе годишње. Главна сировина за прераду је шећерна
репа. Заузима око 15.000 до 15.500 ха под шећерном репом да би испунила свој прерадни капацитет.
"АБЦ Food" - Руски Крстур - фабрика смрзнутог воћа и поврћа. Дугогодишњи је извозник грашка и
кукуруза шећерца у земље ЕУ. Прошле године је значајно инвестирано у проширење ове фабрике, тако да је
скоро дуплирала своје капацитете. У оквиру фабрике постоји фонд земљишта који се користи за производњу
сировина за ову фабрику, значајна количина сировина се произведе. Недавно је приватизовано ово
предузеће.
"Жито Бачка" – Кула - Пекара, сушара и млин. Прерадни капацитет је 30.000 т пшенице годишње.
Основна сировина је пшеница. Врши се откуп од других пољопривредних предузећа и индивидуалних
пољопривредника рода са 6.500 до 7.000 ха обрадиве површине. Предузеће је приватизовано и
власништво је „МК". Запошљава велики број радника пекарске, млинарске и технолошке струке.
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"Јафа" – Црвенка је фабрика за производњу кекса. Препознатљива је због прозводње кекса "Јафа" и
"Мunchmallow". Недавно је отворен још један погон за производњу еуро крема. Главне сировине су брашно,
шећер и какао. Фабрика запошљава значајан број радника прехрамбене струке.
Развој задругарства у пољопривреди
Одређен број пољопривредних задруга је приватизован, а на територији општине Кула тренутно је
регистровано 18 мањих задруга.
Изузев едукације, пољопривредни произвођачи увиђају потребу за формирањем савремених
задруга.
Земљорадничке задруге задржавају створени економски капитал унутар одређеног подручја (села,
групе села, итд.).
1989, 1990. и 1996. године држава је донела низ нових закона о задругама што је створило
могућност да, први пут после скоро пола века, сељаци сами формирају задруге.
Значај удружења пољопривредника
Удружења су су такође један од начина заједничког деловања пољопривредника. На територији
општине Кула постоји велики број удружења пољопривредника која сарађују са «Агенцијом за развој»
општине Кула на пројектима едукације.
Туризам
Просторни план општине Кула издваја као веома погодан, локалитет "Развала" за бањско туристичке и рекреативне садржаје и активности. Веза са местом Кула према генералном плану остварује
се саобраћајницом регионалног пута. Геотермални извори воде представљају природне потенцијале за
развој туризма у кулској општини. Садашњи термални извори углавном су контролисане термалне
бушотине, бунари дубине од 500 до 1200 метара и температуром воде од 30°Ц до 70°Ц или чак и 90°Ц.
Хемијска анализа минералне воде показује да се углавном ради о алкалној муријатично јодној хипотерми.
Лековита својства ове воде користе се код обољења локомоторних органа, реуматских обољења,
стерилитета код жена, хроничних упала као и код обољења цревног тракта и појединих кожних обољења.
Природне лепоте Малог Стапара представљају значајан природни ресурс за ово подручје. На Малом
Стапару се налази устава која нивелише ниво воде на каналу. Комплекс објеката старог млина са
преводницом и управном зградом са заштићеном околином, налази се на листи Савета за заштиту
индустријског наслеђа, као комплекс од историјског, техничког, друштвеног, архитектонског и научног
значаја на територији Републике Србије и реперна је тачка за изучавање историје регулације воде у
Војводини. Планови ЈП "Воде Војводине" из Новог Сада, усмерени су у правцу ревитализације подручја уз
истовремено укључење у културни туризам региона.
Ни на овом подручју не постоје адекватни смештајни капацитети за сврхе наутичког и излетничког
туризма.
Многи лагуми (подземни ходници) Телечке висоравни поред свог етнолошког значаја делују и као
потенцијална туристичка атракција.
Нашу општину настањују бројне врсте дивљачи: срндаћи, зечеви, фазанска дивљач, афрички голуб,
дивље патке, дивље гуске, јаребице, дивљи голубови, лисице, сове, орлови, соколови, јастребови, роде,
галебови, чапље. У већини места с обзиром на богатство воде присутан је привредни и спортски риболов.
Воде су богате шараном, штуком, амуром, сомом, басом и смуђом. Постоји велики број риболовачких
друштава.
Животна средина је угрожена због загађења Великог бачког канала и негативно утиче на развој
туризма. Урађен је динамички план чишћења Великог бачког канала, којим је предвиђена ревитализација
до 2011. године.
Општина Кула се налази на плодној војвођанској равници и има веома повољан туристичкогеографски положај. Кула се налази на раскрсници путева између Новог Сада, Сомбора и Суботице, на
чворној позицији саобраћајних веза Бачке. Кроз територију општине пролази магистрални пут М-3, као и
регионални путеви: Р-101 и Р-119. Територијом општине Кула пролази железничка пруга Нови Сад - Врбас Кула - Сомбор са добрим могућностима повезивања са другим већим центрима и привредним подручјима.
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Анализа капацитета (институционалних и људских)
Економски развој
Од укупног броја становника општине (49.531 становника) према подацима из пописа 2002. године,
активног становништва је било 20903 или 42,2% од укупног, од тог броја обављало је занимање 14.029
становника или 28% од укупног броја, издржаваног становништва је било 16.923 или 34,1% од укупног
становништва.
Лица са личним приходом је било 10.203 или 20,6% од укупног, а на привременом раду у
иностранству се налазило 74 лица.
Према подацима Националне службе за запошљавање, филијале Сомбор, испоставе у Кули на
евиденцији овог Завода се у 2005. години налазило 7.424 лица.
Табела И -13: Преглед броја запослених по делатностима

Насеље

Укупно

Укупно
општина:
Кула

14.029
м 8.548
6.035
м 3.579
713
м
464
472
м
313
129
м
78
1.727
м 1.088
2.265
м 1.393
2.688
м 1.055

Крушчић
Липар
Нова
Црвенка
Руски
Крстур
Сивац
Црвенка

Насеље

Укупно
општина:
Кула
Крушчић
Липар
Нова
Црвенка
Руски
Крстур
Сивац
Црвенка

Пољоп.,
лов и
шумар.

2.786
1.887
710
529
330
215
157
108
31
19
744
479
621
398
193
54

Саобр.
складиш.
и везе

Финанс.
послови

648
544
275
м 228
34
м
32
20
м
17
11
9
м
26
22
136
м 116
146
м 120

175
70
126
48
6
2
6
3
17
8
20
9

м

РибарстРибарство

Вађ. руда
и немет.

13
12
3
3
7
6
3
3
Актив.
са
некрет.
и посл.

200
115
97
51
9
7
1
1
3
2
13
7
27
16
50
31

Прерађ.
инд.

7
3
5
3
2
-

Произв.
снабдев.
ел. ен.
гасиф.

4.665
3.063
1.976
1.243
118
81
163
120
39
27
432
314
658
432
1.279
846

ГрађевиГрађевинарство

156
132
70
57
3
3
2
1
2
2
11
9
35
30
33
30

Тргов. и
оправ.

526
472
221
193
42
42
9
8
3
3
55
54
72
66
124
106

1.891
874
1.039
521
54
21
43
20
20
4
133
70
255
116
347
122

Хотели и
рестор.

474
257
275
146
17
8
11
6
5
3
32
16
57
31
77
47

Држ.
управа и
одбр
одбра
брана

ОбразоОбразовање

Здравс.
социјал.
рад

Ком
друштв.
и личне
актив.

При.
дом. са
зап. лиц.

Екст.
организ
ац.

561
357
338
208
19
13
15
11
4
4
37
25
75
54
73
42

672
207
304
89
25
8
17
5
9
1
104
36
99
36
114
29

638
132
325
72
20
3
11
2
2
87
13
109
26
84
15

220
143
107
70
7
5
4
3
24
21
29
13
49
31

5
2
2
1
2
1
1
-

-

НепозНепознато

392
278
162
117
33
25
13
9
16
13
70
48
98
32

У структури активног становништва највише је активних у прерађивачкој индустрији 33,25%, затим у
пољопривреди 19,85%, трговини 13,47%, што чини две трећине укупног броја запослених (66,57%) и у
осталим делатностима, запослена је преостала трећина укупног броја активних становника.
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Пољопривреда
Наша земља која се налази у процесу транзиције и приступања ЕУ као стратешком опредељењу
жели да нашу пољопривреду учини конкурентном и равноправном европској пољопривреди, да нашег
произвођача постави у равноправан положај са осталим пољопривредним произвођачима у Европи и свету.
Влада Републике Србије и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, улажу све веће
напоре да унапреде пољопривреду у Србији, тако да буде конкурентна на тржишту ЕУ, али и на другим
тржиштима. Да би се то постигло, било је неопходно створити инстутиционалне оквире, усвојити стратешке
документе и донети системске законе у области пољопривреде.
Основни документ из ове области, из кога проистичу сви преостали јесте Стратегија развоја
пољопривреде у Србији. Промене које је нопходно извршити у пољопривредном сектору, а које су у основи
ове стратегије обухватају три најважнија елемента, и то:
~ завршетак транзиције из социјалистичке ка потпуној тржишној економији,
~ интеграцију и придруживање Европској Унији,
~ радикалну реконструкцију и модернизацију целог пољопривредног сектора.
Треба споменути и два веома важна закона који треба да допринесу квалитетнијем приступу
пољопривредној производњи:
~ Закон о пољопривредном земљишту,
~ Закон о органској производњи.
Веома важан докуменат који је донела Влада Републике Србије и који ће омугућити стварање базе
података о пољопривредним културама, робним фондовима, сточним фондовима и људским потенцијалима
у пољопривредним газдинствима јесте Уредба о регистрацији пољопривредних газдинстава. Уредба је
донета 2004. године ("Службени гласник Републике Србије", бр. 45/04) и од јуна месеца те године почела је
организована регистрација пољопривредних газдинстава. Регистар се води у Управи за јавна плаћања са
главном базом података у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.
У општини Кула постоји "Агенција за развој" општине Кула, која ради као посредник између грађана
и Покрајинског фонда за развој пољопривреде.
Канцеларија даје правовремена обавештења грађанима о расписаним конкурсима, даје упутства
код припреме документације за конкурисање, прикупља документацију од апликаната и доставља је Фонду.
Пољопривредни произвођачи су такође упућивани од стране "Агенције за развој" општине Кула на
кредите Гаранцијског фонда - за набавку минералних ђубрива, механизације.
Много су коришћени и краткорочни кредити Министарства за пољопривреду који су аплицирани
преко 12 банака одабраних од стране Министарства.
Шанса се огледа у још већој информисаности пољопривредника како би могли на време да поднесу
захтев и припреме документацију.
Локална самоуправа би требала да формира локални пољопривредни буџет. Типични сервис који би
подстицао развој Агробизниса не постоји. "Агенција за развој" општине Кула делимично ради на развоју
Агробизниса. "Агенција" промовише кредите за подстицај развоја пољопривреде Фонда АП Војводине и
Фонда за развој Републике Србије. Обезбеђен је стручни кадар за обављање тих послова.
Туризам
Од основних смештајних капацитета је заступљен само мотел "Родић МБ" који се налази у Кули, на
релацији Нови Сад-Сомбор. Мотел је прве категорије, што значи да је категоризован са две звездице и
добитник је највишег домаћег признања у области угоститељства за 2005. годину – Туристички цвет. Мотел
располаже са 25 соба опремљених телефоном, клима уређајем и мини баровима у апартманима. Мотел
има 2 сале за ручавање – "Атриум" (76 места) и "Президент" (76 места), терасу (50 места) и салу за
пансионске оброке. Гостима је на располагању Плава сала са 16 места за пословне састанке.
У склопу Спортско забавног центра Кула се налазе 4 тениска терена, кошаркашки терени и картинг
стаза која је прва професионална стаза у Србији и дуго је била једино место одржавања првенства у
картингу. Капацитет ресторана "Чарда" је 160 места, а "Купола је" са капацитетом од 650 места добар
простор за концерте.
У склопу фабрике вунених тканина "Кулски Штофови" се налази "Рекреативни центар" који је
тренутно у веома лошем стању и под хипотеком је "Металс банке". "Рекреативни центар" представља
комплекс објеката. Тренутно је у функцији ресторан који се користи искључиво за организовање разних
свечаности и прослава. Базен у склопу овог комплекса је отвореног типа и нередовно ради. "Металс банка"
је ставила на продају поменути објекат.
У скоро свим насељеним местима општине Кула постоје културни центри у којима се одржавају
традиционалне културне манифестације. Републички фестивал аматерских позоришта Србије са традицијом
дугом 50 година одржава се у Кули.
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У општини Кула тренутно не постоје локалне структуре за развој, управљање и промоцију туризма. У
оквиру Економске школе у Кули постоји угоститељски смер у којем се образују конобари, кувари и
посластичари, тако да не оскудевамо са кадровима у тој области.
На евиденцији Завода за запошљавање се тренутно налази 268 угоститетеља поменутих струка, али
само један дипломирани туризмолог.
Гимназија "Петро Кузмјак" из Руског Крстура је покренула иницијативу за отварањем смера
туристички техничар. У општини Кула постоји шест ловачких друштава који чине удружење "Јаребица". Ово
удружење броји 600 чланова/ловаца. Ловни туризам је присутан на целој територији општине, али током
последњих 17 година у обиму који је само бледа сенка 80-тих година. Ловишта су богата ниском дивљачи
(зец, фазан, препелица), а присутна је и респектабилна популација срнеће дивљачи.
Покрајинско извршно веће (Секретаријат за привреду), као и Министарство за економију и
регионални развој располаже фондовима који подстичу развој сеоског и других видова туризма.
Генерална проблематика
Велики је број предузећа у приватном власништву која нису у стању да обезбеде одвијање чак ни
минимума процеса производње (" Ј. Крамер", "Кулски штофови", "Јединство", "Телечка").
У оквиру индустрије заступљена је металска индустрија ФА "Истра" Кула, која је тренутно у банкроту
са некадашњим капацитетом од 1.300 тона различите арматур. У кожарској грани Фабрика коже "Етерна"
у Кули са некадашњом производњом од 400.000 м² горње говеђе коже и 100.000 м² ђонске коже сада са
минималном производњом, јер се чека на поступак приватизације. Фабрика обуће "Аска" Кула са
производњом готове обуће 60.000 пари и горњишта 124.000 пари годишње је приватизована. Недавно је
отворена фабрика горњих делова обуће "Марија Каролина" која запошљава око 100 радника и извози робу
за елитне модне куће, као што су "Дона Каран", "Кристијан Диор", итд.
SWОТ АНАЛИЗА
- Радна група за економски развој, пољопривреду и туризам –






СНАГЕ
Добар гео-стратешки положај
Квалитетно обрадиво земљиште
Прехрамбена индустрија (Шећерана "Црвенка",
"Јафа"...)
Мултинационална средина

































МОГУЋНОСТИ
Браунфилд инвестиције
Кластери
Гаранцијски фонд
Субвенционисање каматних стопа
Бизнис инкубатор
Сајам
Хартије од вредности (ХОВ) општине
Природне лепоте Малог Стапара
Геотермални извори воде
Урађен пројекат "Развала"
Ловни и риболовни туризам
Ревитализација Великог бачког канала
Сеоски туризам, обнова салаша
Разноврсне традиционалне манифестације
Развој јавно приватног партнерства и стварање
повољне инвестиционе климе
Вински подруми у Црвенки
Побољшање услова живота на селу
Изградња система за наводњавање






СЛАБОСТИ
Незапосленост
Неопремљене индустријске зоне
Недостатак финалног производа
Нерешени имовински односи (катастар)
Нефункционална Општинска управа
Неадекватно квалификована радна снага
Недовољна информисаност привредника
Одсуство локалних структура за развој, управљање
и промоцију туризма
Неразвијени смештајни капацитети
Угрожена животна средина
Старачка домаћинства
Недостатак едукације пољопривредника
ПРЕТЊЕ
Одлив младих
Политичка нестабилност
Незаинтересованост за развој малих и великих
привредних субјеката
Неодговарајуће управљање заштитом животне
средине у функцији туризма, загађен Велики бачки
канал
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Пољопривреда
Пољопривредна производња у општини Кула се суочава са низом проблема. Локална самоуправа
није издвојила средства у виду локалног Фонда који би био на располагању пољопривредним
произвођачима и који би користио за унапређење пољопривредне производње. Не постоји локална
саветодавна служба која би омогућила да се произвођачи информишу о трендовима и могућностима
унапређења пољопредне производње. Системи за наводњавање су нефункционални. Механизација је стара
и дотрајала и потребна су велико улагање да би се овај проблем премостио. Лоша механизација
онемогућава квалитетну обраду земљишта, максимално искоришћење минералних ђубрива и реализацију
квалитета сетвеног материјала. У последњих 15 година недовољно се улагало у инфраструктуру села у
општини Кула.
Туризам
У општини Кула не постоје локалне структуре за развој, управљање и промоцију туризма
(непостојање повереника за туризам и туристичке организације општине Кула). Поред овог кључног
проблема важно је навести и следеће проблеме: не постоје одговарајући смештајни капацитети за сеоски,
ловни, наутички и излетнички туризам, (као ни за друге облике туризма, или ако и постоје нису у довољној
мери развијени) ; у појединим деловима општине је саобраћајна инфраструктура неразвијена; животна
средина је угрожена због загађења Великог бачког канала (најзначајнији хидрографски објекат у Бачкој,
који спаја Дунав код Бездана, са Тисом код Бечеја); не постоје неопходни услови за развој водног
саобраћаја, а самим тим и туризма у општини Кула; не постоје израђени планови и програми за развој
руралног туризма; геотермални извори нису искориштени; бесправна сеча дрвећа и бетонирање каналских
обала могу да спрече развој туризма на Малом Стапару. Проблем представља и то да што не постоје салаши
који су у функцији туризма; као и недовољна информисаност сеоског становништва како би и они видели
сврху укључивања у туризам и развоја капацитета сеоског туризма; недовољна финансијска подршка за
унапређење туристичке понуде, одсуство урбанистичког и инфраструктурног уређења интересантних
локација; многи лагуми Телечке висоравни су запуштени, а поред свог етнолошког значаја истичу се и као
потенцијална туристичка атракција. Општина Кула нема музејски простор, а то је неопходно уколико желимо
да развијамо туризам.
Важно је истаћи да у Стратегији развоја туризма Србије није укључена општина Кула, као и то да у
оквиру Просторног плана Републике Србије није обухваћена ни у један релевантни туристички реон.
Сеоски туризам, иако има услова за његов развој, уопште није заступљен и представљен у
туристичкој понуди општине.
Улога транзитног туризма је занемарљива, иако има услова за његово значајније активирање дуж
саобраћајнице М-3.
Излетнички туризам је већином био ограничен само на просторе око канала система ДТД (Мали
Стапар) или тзв. долове на Телечкој висоравни (Црвеначки до, Планинарски дом у Кули).
Туристичка понуда општине Кула у претходном периоду није била довољно развијена - скоро да није
ни постојала. Разлози за то су неидентификовани потенцијали, неизграђени објекти и несхватање улоге
туризма као сублимата привредног и друштвеног развоја средине. Већином је туристичка понуда била
усмерена само на ловни и излетнички туризам, а и то потпуно неорганизовано на неуређеним или
недовољно уређеним просторима.
* КУЛТУРА, ОБРАЗОВАЊЕ, СПОРТ И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Приказ постојећег стања
Општина Кула има разгранату мрежу културних, спортских, предшколских и школских објеката. У
општини Кула (седам насеља) по попису из 2002. године живи 49.531 становник.
У општини Кула је у последње две деценије присутан благ пад броја становника с тим да три насеља
општине (Кула, Липар и Нова Црвенка) по последњем попису бележе незнатан пораст броја становника.
Међутим, овај пораст броја становника није последица повећања природног прираштаја већ досељавања
избегличког становништва из Република бивше Југославије.
Кула је центар општине који је у систему мрежа градова на територији Војводине, у погледу величине
центара и у погледу територије коју покрива својим утицајем и везама, сврстана у развијени градски центар
и као такав има одређене функције примарне мреже јавних служби од значаја за целу општину: државна
управа и одбрана, социјална заштита, здравствена заштита, образовање, култура, физичка култура, спорт,
информације, комунални објекти и површине, саобраћај и инфраструктура, (канализација, депонија,
саобраћај).
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Култура
Општина Кула организује бројне манифестације. Јединствено стваралаштво мултинационалне
културе најбоље се види у институцијама, организацијама, удружењима грађана и националних заједница
које своје културно наслеђе негују у традиционалним манифестацијама. Музичка манифестација "Јесен
стиже дуњо моја", Фестивал песника за децу "Булка", музички фестивал "Фамус", Фестивал аматерских
позоришта Србије, Драмски меморијал "Петар Ризнич-Ђађа", али и многе друге манифестације су се
одржале упркос многим потешкоћама. Општина Кула остварује изузетне резултате у области аматеризма. У
последњих двадесет година неколико културно-уметничких друштава нема активности, а неки домови
културе (Крушчић и Липар) уступили су место културно-уметничким друштвима из истих разлога.
Образовање
Када је реч о структури становништва старог 15 и више година, по стручној спреми и писмености
(попис 2002. година) ситуација је следећа: од укупно 40.437 становника:
~ без школске спреме је 1.902 (4,7%), од тога броја, неписмених је 985;
~ од 1-3 разреда школе 883 (2,18%);
~ од 4-7 разреда основне школе 5.789 (14,31%);
~ основно образовање 9.513 (23,52%);
~ средње образовање 19.031 (47,06%);
~ више образовање 1.379 (34%);
~ високо образовање 1.452 (3,59%);
~ непознато 488 (1,2%).

Школски објекти су у задовољавајућем стању и постоји континуитет у решавању ових проблема.
Неопходна је боља координација између локалне самоуправе, средњошколских установа, Службе за
запошљавање и бизнис сектора. Потребно је активирати и Савет за запошљавање општине Кула.
Спорт
Спортски објекти су изграђени у свим насељима. Фискултурне дворане изграђене у оквиру школа
користе се и за рекреацију грађанства и за тренинге спортских клубова. Већи број клубова су аматерски, а
мањи део су професионални и користе објекте спортских друштава. Професионални клубови немају своје
спортске објекте.
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У Кули су изграђена три фудбалска стадиона, три школске спортске дворане, шест отворених
спортских игралишта унутар школских комплекса, отворени базен, изграђени су и спортски терени ("терени
за баскет" у деловима стамбених зона по блоковима).
Црвенка има изграђен Спортски центар који је вишенаменски и користе га ученици, професионални
и аматерски клубови и грађани.
У склопу Спортског центра налазе се фудбалски терени са атлетском стазом, залетишта за скок у даљ,
скок у вис и бацалишта за куглу и кладиво, школска фискултурна дворана и два школска отворена спортска
терена, отворени рекреативни базен, стаза за трчање и рекреативни терен у стамбеној зони.
Сивац има изграђен фудбалски стадион и два отворена спортска терена, две школске фискултурне
дворане и два отворена спортска терена у склопу школа.
Руски Крстур, Крушчић и Липар имају изграђене фудбалске терене.
У Руском Крстуру је у изградњи спортско–школска хала, а средства су обезбеђена из Фонда за
капитална улагања Војводине.
- Приказ спортских објеката
објеката и терена у општини Кула Кула
~ Градски фудбалски стадион, ФК "Хајдук" - у функцији.
~ Два помоћна терена ФК "Хајдук" на "Вашаришту" - у употреби. Трим стаза и трим полигон;
~ Изграђен објекат за свлачионице, санитарне чворове и друге потребе; објекат је недовршен и није у
функцији;
~ "Гедер" - ФК Кула, један терен за велики фудбал - у функцији;
~ Комплекс терена за мале спортове (руиниран) - није у функцији;
~ Пионирски дом - комплекс терена за мале спортове (руиниран) - није у функцији;
~ "Јарош" - терени за мале спортове (без свлачионица) - делимично у функцији;
~ "Борачко насеље" - терени за мале спортове (без свлачионица), делимично у функцији;
~ ОШ "И. Бајић" - терени за мале спортове - у функцији;
~ Машинско-техничка школа "М. Пупин" Кула - терени за мале спортове - у функцији;
~ ОШ "И. Бајић" Кула - сала за физичко образовање - у функцији;
~ ОШ "Петефи бригада" Кула - школско-спортска хала са гледалиштем - у функцији;
~ МТШ "М. Пупин" Кула - спортска сала - у функцији;
~ Економско-трговинска школа - спортска сала - новоизграђена (још није довршена) - ван функције;
~ Отворени рекреативни базен - у функцији (потребно извршити грађевинске инвестиције; власништво
је Металс банке);
~ Куглана са 4 стазе - у функцији (власништво Металс банке);
~ Тениски терени (4 комада) и пратећи објекат у изградњи - терени у функцији, а објекат делимично
урађен;
~ Тениски терени (2 комада) - власништво Компаније "Родић МБ";
~ Стрељана за ваздушно оружје у школско-спортској хали ОШ "П. бригада" Кула - у функцији;
~ Објекат Карате клуба "Хајдук" Кула (започета изградња новог) - ван функције;
~ Терен за велики фудбал у Новој Кули (некултивисан) - ван функције;
~ Мото и картинг стаза - власништво Компаније "Родић МБ".
Црвенка
~ Градски фудбалски стадион (ФК "Црвенка") са стазом за атлетику - у функцији;
~ Отворени олимпијски базен - у функцији;
~ Спортска хала (спортски центар) - у функцији;
~ ОШ "В. Караџић" - терени за мале спортове - у функцији,
~ Средња пољопривредна школа - терени за мале спортове - у функцији;
~ ОШ "В. Караџић" - сала за физичко васпитање - у функцији;
~ Средња пољопривредна школа - сала за физичко васпитање - у функцији;
~ Нова Црвенка - терен за велики фудбал - ван функције;
~ "Зеленгора" и "Романија" - терени за мале спортове - у функцији.
Сивац
~ Стадион ФК "Полет" - за велики фудбал и терени за мале спортове - у функцији,
~ Тениски терен - у приватном власништву,
~ ОШ "20. октобар" - терени за мале спортове - у функцији;
~ ОШ "20. октобар" - сала за физичко васпитање - у функцији.
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Руски Крстур
~ Стадион ФК "Русин" (са помоћним тереном) - у функцији;
~ Гимназија "Петро Кузмјак" - терени за мале спортове - у функцији;
~ ОШ "П. Кузмјак" - терени за мале спортове - у функцији;
~ Гимназија "П. Кузмјак" - сала за физичко васпитање - у функцији,
~ Спортска хала - у изградњи;
~ Импровизовани пливачки базен на Малом Бачком каналу.
Крушчић
~ Стадион ФК "Младост" (са једним помоћним тереном) - у функцији;
~ ОШ "Вељко Влаховић" - терени за мале спортове - у функцији;
~ ОШ "Вељко Влаховић" - сала за физичко васпитање - у функцији.
Липар
~ Стадион ФК "Липар" (са помоћним тереном) - у функцији;
~ ОШ "Никола Тесла" - терени за мале спортове - у функцији;
~ ОШ "Никола Тесла" - сала за физичко васпитање - у функцији.
Локална самоуправа
Табела: Преглед јавних служби у локалној самоуправи приказан је табеларно
Врста јавне сл
службе

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
делатности и
комуникације
6. Физичка култура
~ Уређени спорт. терени
~ Уређени и опремљени
спортски терени
~ Рекреативни
центри
мултинаменског карактера
~ Базени купалишта
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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.
Анализа капацитета (институционалних и људских)
Култура
Анализирајући развој и бројност установа и организација у области културе на територији општине
Кула у последњих 20 година јасно се уочава неколико позитивних тенденција. Најпре, у свим насељеним
местима општине одржале су се организације у области културе. Друга битна позитивна тенденција јесте
пораст броја организација у области културе (1998. године – 14, 2008. године - 18 организација у области
културе). У претходном периоду изостало је значајније улагање од стране локалне самоуправе у једну од
најважнијих и једину законом обавезну установу (Народна библиотека) у области културе, што је довело до
пропадања инфраструктуре, али и до недовољно искоришћеног стручног потенцијала.
Детаљан преглед организација у области културе и њихове делатности јасно указује на велику
разноликост културног деловања и добру заступљеност различитих културних активности.
Један од значајних културних објеката у Кули је и Народна библиотека, која има огранке у свим
насељеним местима. Релевантни подаци у 2007. години за Народну библиотеку су следећи: број књига
95.066, број приновљених књига 2.446, број корисника 1.557, број књига по становнику 1,9, број
прочитаних књига 23.842, број прочитаних књига по кориснику 15, број одржаних манифестација 19, број
посетилаца манифестација 1.200.
За општину Кула је карактеристично да има бројне и разноврсне културно-уметничке манифестације
које имају дугогодишњу традицију и по којима је наша општина постала препознатљива.
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Поред традиционалних културно - уметничких манифестација на територији општине се сваке године
организује и велики број концерата, изложби и приредби. Такође се може уочити да су манифестације добро
распоређене по насељеним местима општине (Кула, Црвенка, Сивац, Руски Крстур).
Образовање
У општини Кула постоји осам основних школа и четири средње школе (Средња школа економско трговинске струке, Средња техничка школа "Михајло Пупин" у оквиру које постоји Виша електро-техничка
школа из Београда - посебно одељење, Средња пољопривредна школа и Гимназија "Петро Кузмјак"). У Кули
се налази и школа за музичко образовање.
Предшколска установа "Бамби" своју делатност обавља на једанаест локација у свим насељима
кулске општине. Ова установа има преко 120 година богате традиције у предшколском васпитању и
образовању деце. Предшколске установе се налазе у одличном стању и спадају у ред најбоље опремљених у
Војводини.
Територијални размештај образовних установа основног образовања задовољава потребе
становништва. Мрежу установа основног образовања чини седам основних школа са наставом од 1 до 8
разреда и једна са наставом од 1 до 4 разреда.
Некадашњи "Дом пионира" је објекат у функцији социјалне заштите - дечија установа, образовања и
здравствене заштита деце. У оквиру објекта се налази добро опремљена Школа за основно музичко
образовање.
Основна школа "Петефи бригада" у Кули је организована двојезично на српском и мађарском
језику. Уз школски објекат се налази објекат предшколске установе и дечијег вртића са уређеним
површинама.
Економско-трговинска школа изграђена је у центру насеља и похађају је ученици са територије свих
насеља општине Кула али и из општина Врбас, Србобран, Сомбор, Оџаци, Мали Иђош, Бачка Топола, Бачка
Паланка.
Средња техничка школа "Михајло Пупин" такође је изграђена у центру насеља и похађају је ученици
са територије општине Кула и суседних општина. Настава се образује за стручне службе електро и
машинске струке.
У Црвенки основна школа "Вук Караџић" има изграђене објекте и површине у функцији основног
образовања. Настава за ученике нижих разреда од 1 до 4 разреда одвија се у објекту заједно са
предшколском установом. Наставу виших разреда од 5 до 8 разреда заједно са ученицима из Црвенке
похађају и ученици из Нове Црвенке. Укупан број деце који похађају наставу је 1133.
Пољопривредно–машинска школа изграђена је у центру насеља. Школу похађа 320 ученика са
територије свих насеља општине и из насеља суседних општина (Сомбор, Врбас и Бачка Топола).
У Сивцу основна школа "20 октобар" има изграђене објекте школских комплекса на две локације у
Старом и Новом Сивцу. Настава је организована према потребама становништва, од 1 до 6 разреда
настава се одвија у Старом Сивцу, с тим да по једно одељење од 1 до 6 разреда наставу обавља у школи у
Новом Сивцу. У одељењима од 7 до 8 разреда у потпуности се настава одвија у школи у Новом Сивцу.
У Руском Крстуру основна школа "Петро Кузмјак" наставу изводи у објектима школског комплекса.
Гимназија"Петро Кузмјак" наставу држи у истом објекту - посебан павиљон, школском комплексу
припада и "Дом за ученике". Настава је двојезична, на русинском и српском језику.
У Крушчићу основно образовање се одвија у основној школи "Вељко Влаховић", објекти школе су
прилагођени потребама ученика од 1 до 8 разреда.
У Липару основно образовање од 1 до 8 разреда организовано је у основној школи "Никола Тесла",
коју похађа 160 ученика.
Предшколска установа "Бамби" има делатност у свим насељеним местима општине Кула, изузев у
Новој Црвенки, укупан број деце је 1214, васпитно-образовни рад обавља се на српском, мађарском и
русинском језику.
Спорт

Спорт на територији општине Кула карактерише бројност (69 клубова), али и изузетни резултати ФК
„Хајдук" Кула који је већ 17 година прволигаш. Куглашки клуб "Хајдук" Кула за жене је стандардни
прволигаш, карате клуб "Хајдук" Кула је такође прволигаш као и РК "Црвенка". Клубови су организовани
кроз Спортски савез и спортска друштва. Спортско друштво "Хајдук" Кула окупља 21 клуб из Куле
разврстаних у девет категорија. Спортско друштво "Црвенка" окупља 14 клубова из Црвенке, Спортско
друштво "Сивац" окупља 8 клубова, Спортско друштво "Русин" Руски Крстур окупља 10 клубова, Спортско
друштво "Младост" из Крушчића окупља два клуба и Спортско друштво "Липар" окупља 4 клуба из Липара.
Изузев спортских друштава, постоји још 9 клубова са територије општина Кула. Центар за физичку културу у
Црвенки је општинска установа која управља спортском халом у Црвенки и једина је установа чији је
оснивач општина, а везана је за спорт. Спортски клубови нису довољно добро опремљени, а стручни
кадрови нису едуковани и не прате нове трендове у овој области.
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Локална самоуправа
Општину Кула чини седам насељених места (Кула, Црвенка, Сивац, Руски Крстур, Крушчић, Липар и
Нова Црвенка). На територији општине функционише МЗ "Горњи град" Кула, МЗ "Доњи град" Кула, МЗ
Црвенка, МЗ Сивац, МЗ Крушчић, МЗ Липар, МЗ Руски Крстур тј. седам месних заједница. У претходном
периоду на територији општине постојало је 10 месних заједница, али због рационализације тај број је
смањен са четири месне заједнице у Кули на две и са две месне заједнице у Црвенки на једну. Укупан број
запослених у локалној самоуправи је 94 и довољан је за функционисање. Проблем представља недовољна
стручност запослених, непостојање перманентног усавршавања и непостојање јасне политике подстицаја за
најбоље службенике у општинској управи.
Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе. Послови Општинске управе
обављају се у основним организационим јединицама – одељењима.
Општину Кула чини шест катастарских општина:
~ Кула,
~ Црвенка,
~ Сивац,
~ Руски Крстур,
~ Крушчић и
~ Липар.
Генерална проблематика
Објекти физичке културе не задовољавају потребе становништва. У насељима су регистровани
спортски клубови и друштва који окупљају углавном млађу популацију становништва. Недостатак се
превасходно односи на уређене и опремљене спортске терене за спорт и рекреацију грађана. Кули је
потребан затворени базен и мултифункционална спортска дворана. За реализацију планираних активности
неопходна је подршка јавног и приватног сектора који ће допринети развоју постојећих и формирању нових
спортских клубова. Локација спортско-рекреативног центра "Вашариште" у Кули граничи се са помоћним
теренима ФК "Хајдук". Локација је неправилног облика и захвата површину од 5 ха. Један део локације је
под проређеном шумом, док је остатак под ливадом. Трим стаза и трим полигон се налазе на том простору,
али је простор и поред тога добрим делом неискориштен. Идеалан је за рекреацију, забаву, игру и шетњу.
Неопходно је урадити идејно решење и осмислити садржаје на поменутој локацији. Школски спорт је на
незадовољавајућем нивоу и не посвећује му се довољна пажња.
Општина Кула располаже добро опремљеним предшколским и школским објектима, али потребно је
завршити и санирати у потпуности све објекте. Инфраструктура у образовању највећим делом задовољава
потребе корисника. С обзиром да су у општини Кула бројне националне заједнице и културно-уметничка
друштва, потребно је наставити са улагањем. Украјинска национална заједница (КУД "Иван Сењук" у Кули) је
најбројнија у Србији, али нема одговарајуће услове за рад. Наравно, треба побољшати услове за рад и
другим националним заједницима. Сарадња и повезаност између школа, библиотека, Културног центра,
културно-уметничких друштава, спортских клубова и локалне самоуправе је незадовољавајућа. Образовна
структура запослених у установама културе је такође незадовољавајућа. Непостојање етно куће, историјске
собе, музеја и спомен обележја је такође један од проблема са којима се суочава ова средина која
претендује да буде културно препознатљива. У кулској општини (50.000 становника) не постоји класична
књижара у којој се продају књиге лепе књижевности. Непостојање имовине локалне самоуправе је један од
највећих проблема са којима се суочава свака локална самоуправа, а самим тим и општина Кула. Укупни
процењени губици на основу десетогодишње примене Закона о средствима у својини Републике Србије у
анализираним категоријама, дакле, не рачунајући губитке по основу реализованих инвестиција и неке друге
губитке, износе 1,3 милијарди ЕУР и више хиљада радних места. Процењени просечан период чекања на
решавање појединачног захтева износи 3 године и девет месеци. Најчешћи захтеви за добијање
сагласности који општине, као што је Кула, упућују Дирекцији односе се на закључење уговора о закупу
пословног простора.
Општина Кула, нема основану Канцеларију за локални економски развој (постоји "Агенција за развој" која
би могла да ради на томе) и није формирала Савет за економски развој. Такође, не постоји проактиван
приступ у привлачењу инвеститора. Поред тога локална самоуправа до сада није циљано представила
ресурсе и капацитете општине инвеститорима и различитим институцијама од значаја за ЛЕР. Непостојање
континуиране стручне обуке у локалној самоуправи је такође један од проблема. И поред недавно отвореног
општинског Услужног центра локална самоуправа мора да настави да се прилагођава потребама грађана и
да модернизује систем.
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SWОТ анализа
- Радна група за културу, образовање, спорт и локалну самоуправу СНАГЕ







Модерни Услужни центар
Добра мрежа школа и установа
Велики избор занимања тј. профила
Висок углед установа културе и школа
Квалитетни клубови (4 прволигаша)
Репрезентативци

СЛАБОСТИ














МОГУЋНОСТИ











Информациони систем
Промена законске регулативе која би се поштовала
Отварање одељења високе школе
за нове
рачунарске технологије у Кули
Професионализација у култури
Развој интернет инфраструктуре
Промена локалне политике о спорту
Промоција врхунских спортиста и спортских
радника
Едукација деце и грађана
Повратак угледа спорта и спортских радника
Реорганизација школског спорта

Лоша организација тј. систем располагања
буџетским средствима
Инертност, недостатак жеље за променама
Политизација уместо професионализације
Велика разлика у развијености насељених места
Инфраструктура
Непостојање пропагандног материјала, етно куће,
историјске собе, музеја и спомен обележја
Лоша сарадња и недовољна сарадња између
школа, библиотека, културног центра, културноуметничких друштава, спортских клубова и локалне
самоуправе
Образовна структура запослених
Начин запошљавања
Недостатак одговарајућег простора за рад (свечане
и конференцијске сале, атељеи...)
Лоше решено питање исхране у школама
Лоша сарадња привреде спорта и школа
Лоша информисаност ученика у спорту
ПРЕТЊЕ








Кадровска политика
Одлив становништва
Лоша информисаност
Пад наталитета
Лични интереси
Расипање буџетских средстава

* СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Приказ постојећег стања
При одабиру приоритетних циљних група којима ће се бавити социјална заштита општине Кула пошли
смо од анализе републичких стратегија у области социјалне заштите. Стратегија за смањење сиромаштва
Републике Србије, која је један од стратешких оквира у односу на који је израђена ова Стратегија,
препознаје седам приоритетних циљних група, и то:
~ Деца и млади,
~ Жене,
~ Особе са инвалидитетом,
~ Избегла, прогнана и расељена лица,
~ Стари,
~ Роми,
~ Незапослени.
Одбор за социјалну политику општине Кула је на својим седницама проценио да је за период од 5
година, који ће локална стратегија социјалне заштите обухватити, реално посебну пажњу посветити следећим
приоритетним секторским - циљним групама: Особе са инвалидитетом, Стара лица, Деца и млади са
поремећајима у друштвеном понашању и Дисфункционална породица.
55

Такође, наглашавамо да ћемо се у оквиру наших стратешких приоритета бавити и преосталим
циљним групама кроз покретање услуга које ће, осим четири приоритетне, обухватати и друге осетљиве
групе.
Особе са инвалидитетом (ОСИ)
На територији општине Кула живе, према евиденцији Центра за социјални рад, 492 особе са
инвалидитетом, али база података која би дала потпуне податке о бројности ове групе становника још увек
није израђена. Потребе ОСИ које су идентификоване задовољавају се на различитим нивоима.
Институционални смештај ОСИ и школовање особа са телесним инвалидетом се врши на регионалном или
републичком нивоу. Услуге из области социјалне заштите које се задовољавају на локалном нивоу углавном
се своде на програме невладиних организација или установа чија примарна делатност није брига о особама
са инвалидитетом. Тако, при Основним школама раде специјална одељења за образовање лако ментално
заостале деце, услуге саветовања и лечења у Дому здравља, смештај остарелих ОСИ у Дому за старе и
пензионере, подела помоћи и вршење услуга од стране Центра за социјални рад,итд. Програме намењене
искључиво особама са инвалидитетом, углавном на пољу организовања друштвених активности и културно
спортских манифестација имају невладине организације, попут Друштва за помоћ ментално недовољно
развијеним особама "Плава птица", Друштва инвалида за церебралну и дечју парализу, Удружења оболелих
од мултипле склерозе, "Каритаса", Савеза слепих и слабовидих, Удружења ратних војних инвалида, итд.
Програми дневног и полудневног боравка за особе са сметњама у менталном развоју делују у склопу
Друштва МНРО "Плава птица" и у оквиру предшколске установе "Бамби".
57%
35%
5%
2%
1%

ментално недовољно развијене особе
деца са вишеструком ометеношћу
особе са оштећењем слуха
особе са оштећењем вида
остала лица са инвалидитетом

Из овог графичког приказа стања на терену, према евиденцији Центра за социјални рад, особе са
тешкоћама у менталном развоју чине најбројнију групу међу особама са инвалидитетом (57% од укупног
броја ОСИ) на територији општине.
Анализа капацитета (институционалних и људских)
Кључни актери и институције у области социјалне заштите грађана општине су: Одељење за
друштвене делатности општине Кула, Центар за социјални рад општине Кула и Дом за старе и пензионере у
Кули. У оквиру Општинске управе Кула, у складу са Одлуком о Општинској управи, организовано је Одељење
за друштвене делатности. Ово одељење врши нормативне, стручне и административне послове непосредног
спровођења закона и других прописа чије спровођење је поверено општини у области друштвене бриге о
деци, породиља, основног и средњег образовања, ученичког и студентског стандарда, социјалне заштите,
примарне здравствене заштите, борачко инвалидске заштите. Скупштина општине Кула је до сада донела
донела две одлуке из области социјалне заштите:
~ Одлука о социјалној заштити грађана општине Кула ("Службени лист општине Кула", бр. 6/92)
~ Одлука о правима на помоћ породици са децом ("Службени лист општине Кула", бр. 2/07).
У складу са првом одлуком општина за социјалну и породичну заштиту издваја знатна новчана
средства. Иста су распоређена за финансирање трошкова: сахране материјално угрожених лица,
једнократне новчане помоћи породицама које се нађу у стању социјалне потребе, помоћи за огрев за
породице кориснике материјалног обезбеђења, уџбенике и школски прибор за децу и финансирање путних
трошкова ученицима из материјално угрожених породица, опреме штићеника при смештају у установу
социјалне заштите, за лекове и трошкове лечења, за одећу и обућу, за трошкове прихватилишта у Сомбору,
за кадровску помоћ.
Послови у спровођењу наведених права су поверени Центру за социјални рад општине Кула.
Одлука о правима на помоћ породици са децом подразумева:
~ помоћ породици за свако рођено дете ("Бејби пакет");
~ матерински додатак за треће и свако наредно дете;
~ накнада трошкова ужине у основној школи за треће и свако наредно дете;
~ накнада трошкова путовања до места школовања за треће и свако наредно дете.
Основна делатност Центра за социјални рад је пружање помоћи грађанима и њиховим породицама
када дођу у стање социјалне потребе односно када им је неопходна помоћ друштва у савладавању животних
тешкоћа. Центар се стара о обезбеђивању права грађана утврђених Законом о социјалној заштити и
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обезбеђивању социјалне сигурности грађана, а то су: материјално обезбеђење породице, додатак за помоћ
и негу другог лица, помоћ за оспособљавање за рад, смештај у прихватилиште, установу и другу породицу,
услуге социјалног рада и једнократне помоћи.
Делатност Центра реализује 16 запослених радника. Број и квалификациона структура је у складу са
Уредбом о организацији и броју стручних радника у установима социјалне заштите. У Центру ради 11
стручних радника ( 5 социјалних радника, 2 педагога, 2 психолога и 2 правника). Рад социјалних радника је
организован по територијалном принципу (по један социјални радник задужен на насељено место у
општини), чиме је олакшан приступ и доступност услугама социјалне заштите свим грађанима наше
општине. Основна активност запослених, осим старања о обезбеђивању права утврђених Законом о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, усмерена је ка смањењу сиромаштва,
односно санирању тешког економског стања угрожених породица; заштити и раду са породицом са
поремећеним породичним односима; заштити деце и омладине без адекватног родитељског старања;
стручној помоћи и заштити деце и омладине која испољавају асоцијално понашање; раду на збрињавању
одраслих и старих лица; стручној помоћи и подршци хранитељским породицама, итд.
Центар за социјални рад располаже базом података, с обзиром да води евиденцију о корисницима
услуга социјалне заштите, пруженим услугама и предузетим мерама у оквиру своје надлежности. Приступ
бази података је олакшан увођењем Интеграла (компјутерског програма интегралне обраде података у
социјалној заштити). Потребе Центра су се издефинисале нараслим и специфичним потребама грађана
наше општине за разноврснијим услугама ради побољшања квалитета живота корисника као што су:
породично саветовалиште, кућна нега и помоћ у кући старим особама, тим за превенцију насиља у
породици, клуб за хранитеље, кућа на пола пута, итд.
Центар за социјални рад ради у скромним просторним условима са недовољним бројем
канцеларија, без адекватне чекаонице за кориснике.
Дом за старе и пензионере је државна институција основана 1988. године у Кули којој је припојено
одељење за домски смештај у Руском Крстуру. У оквиру своје надлежности обавља послове институционалне
заштите - смештаја остарелих лица капацитета 115 места, од којих је 85 у објекту у Кули, а 30 у објекту у
Руском Крстуру. Крајњи корисници Дома за старе и пензионере су стара лица, пензионери и особе са
инвалидитетом. Својим корисницима Дом обезбеђује становање, исхрану, негу, здравствену заштиту,
рекреативне, окупационе и друге активности у зависности од способности и интересовања корисника, а
обезбеђено им је дружење са вршњацима. Битна карактеристика лица смештених у Дом је да имају
позитиван став о оваквој установи. Такође, породице лица смештених у Дом имају сигурност да су им
најмилији адекватно збринути и да се њихове потребе задовољавају на адекватан начин.
Дом има квалитетан стручни кадар оспособљен да пружи услуге крајњим корисницима, као и
одговарајуће просторне услове и опремљеност.
Потребе Дома за старе и пензионере су: организовање отворених облика социјалне заштите,
проширење спектра услуга, као и рад на стварању позитивног става о установи у локалној заједници.
Национална служба за запошљавање Републике Србије има статус организације за социјално
осигурање у којој се обезбеђује остваривање права грађана на запошљавање и осигурање за случај
незапослености, као и на друга права у складу са законом. У склопу ове службе функционише Филијала за
запошљавање Сомбор, а у оквиру Филијале - Служба за запошљавање Кула. На евиденцији Службе
пријављено је 6.656 лица. У општини Кула формиран је први Локални савет за запошљавање, а међу првим
општинама у Републици уведен је и протокол о раду Службе. У служби је запослено 10 радника који обављају
послове којима се обезбеђује остваривање права грађана као незапослених лица. Осим тога свакодневно
се обављају информативни разговори, информације о правима и обавезама за новопријављена лица, а
такође се два пута у месецу организује мотивациона обука за активно тражење посла.
Сви запослени су, у складу са Националном стратегијом запошљавања, прошли обуке саветодавних
вештина, пословне комуникације, израде индивидуалног плана запошљавања и профилисања у склопу
пројекта ЕУ Cards 2004. године. Ова знања и вештине унапредила су на професионлан и примерен начин
бригу о клијентима и излажење у сусрет њиховим потребама и праву на рад. Ради побољшања рада са
незапосленим лицима и послодавцима потребе Службе треба да обухвате: информативни пулт на улазу,
пријатну чекаоницу, канцеларије адекватне величине, корпоративни идентитет простора у коме се остварује
контакт, отворен приступ штампаним материјалима, лифлетима.
У општини Кула постоји 8 основних школа (у свим насељеним местима, осим у Новој Црвенки) које
похађа око 4.100 ученика, укључујући и Школу за основно музичко образовање. Поред наведених, на
територији општине Кула постоје и одељења при основним школама за образовање деце са сметњама у
развоју. Настава се одвија у објектима који су реновирани и у потпуности одговарају свим прописаним
стандардима, условима и нормама. Адекватно националном саставу општине настава се, осим на српском
језику, изводи и на мађарском и русинском језику (од првог до осмог разреда ОШ), као и допунска настава
на матерњем језику за друге националности. У 4 средње школе у општини (Економско-трговинска школа у
Кули, СТШ "Михајло Пупин" у Кули, Гимназија "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру и Пољопривредно-машинска
школа у Црвенки) - школује се око 2.200 ученика са територије општине Кула и других општина, те је
општина и значајан средњошколски центар. У оквиру Гимназије "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру
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функционише и средњошколски Дом ученика, у којем се у адекватним условима обезбеђује смештај,
исхрана и други услови за живот и школовање ученика.
Предшколска установа "Бамби" је организована на територији општине Кула и покрива сва
насељена места општине са 11 објеката. Ова установа пружа услуге деци узраста од 1 до 7 година, деци са
посебним потребама и родитељима. Потребе деце се задовољавају кроз васпитно - образовни рад у оквиру
којег им је омогућена социјализација, стваралачко изражавање, развијање различитих интересовања кроз
језичке, ликовне, музичке, физичке и друге активности. Деца са тешкоћама у развоју укључена су у васпитно
- образовни рад и омогућена им је територијална доступност и социјализација у групама кроз пројекат
Инклузије.
Потребе Предшколске установе "Бамби" су превасходно за едукацијом запослених, повећањем
капацитета, отварањем нових игралишта за децу, итд.
Дом здравља Кула је основан 1971. године. Пружа услуге примарне здравствене заштите, опште
медицине, хитне медицинске помоћи, медицине рада, стоматологије, здравствене заштите деце и омладине,
здравствене заштите жена, радника, лабараторијску, радиолошку и ултразвучку дијагностику, поливалентну
патронажу и здравствену негу, физикалне медицине и рехабилитације као и специјалистичко-консултативне
услуге из интерне медицине, пнеумофизиологије, офтамологије, оториноларингологије, неуропсихијатрије и
дерматовенерологије. Дом здравља са службом хитне медицинске помоћи налази се у Кули, а поред Дома
здравља у насељеним местима разграната је мрежа амбуланти. Здравствена заштита се пружа у 13
објеката, 4 здравствене станице, 3 амбуланте и 6 апотека. Дом здравља има одговарајући стручни кадар и
адекватан простор и опрему за рад.
Невладине организације и друштва на територији општине Кула су бројне: Општинска организација
Црвеног крста, Друштво за помоћ МНРО "Плава птица" општине Кула, Удружење грађана Рома Руски Крстур,
Удружење грађана Рома Сивац, Општинска организација инвалида рада Кула, Општинско удружење
пензионера Кула, Коло српских сестара, Међуопштинска организација Савеза глувих и наглувих Сомбор,
Међуопштинска организација слепих и слабовидих Кула, Врбас и Оџаци, Удружење ратних војних инвалида
општине Кула, Друштво инвалида за дечју и церебрални парализу Сомбор, Удружење оболелих од мултипле
склерозе "Средња Бачка" Кула, Удружење дистрофичара Западнобачког округа С. Милетић, Удружење ратних
војних инвалида Црвенка, Међународно удружење параплегичара Бачке - Сомбор, Удружење пензионера
радника ОУП-а Кула, Удружење омладина ЈАЗАС Кула, итд.
Удружења су препознала потребе за новим услугама корисника организовањем дневних и
целодневних боравака, саветовалишта, обезбеђивање специјалног превоза, патронажних служби, као и
програма персоналне асистенције и становања уз подршку и рад у заштићеним условима.
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Особе са инвалидитетом –
СНАГЕ









СЛАБОСТИ

Институције
Мотиви особа са инвалидитетом
Искуство организација ОСИ
Подршка локалне самоуправе
Људски ресурси
Простор за рад
Удруженост
Бројност циљне групе















МОГУЋНОСТИ








Формирање одбора за социјалну заштиту
Општинске одлуке
Пројекти и конкурси за донације
Побољшање информисаности и сарадње
медијима
Укљученост корисника
Пропагандне активности
Анимирање три сектора

Недостатак финансијских средстава
Сиромаштво ОСИ
Слаба законска регулатива
Неповезаност, недостатак информација
Неадекватна база података о ОСИ
Неактивност особа са инвалидитетом
Неповезаност три сектора
Неразвијена свест једног броја ОСИ о правима
Затварање у породице
Недостатак просторија за активности
Недовољно сервиса подршке
Неедукованост ОСИ
Немотивисаност једног броја стручњака
ПРЕТЊЕ

са









Архитектонске баријере
Недовољно развијена свест околине о ОСИ
Неактивност ОСИ
Предрасуде средине
Сиромаштво у друштву
Законска ограничења
Неодрживост програма за ОСИ
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Постојећи пружаоци услуга за особе са инвалидитетом
Услуге намењене особама са инвалидитетом пружају Центар за социјални рад Кула, Предшколска
установа Бамби, основне школе, Дом здравља Кула, Дом за старе и пензионере Кула, Национална служба за
запошљавање - Кула, Пензијско инвалидско осигурање запослених - Служба Кула, Друштво за помоћ
ментално недовољно развијеним особама "Плава птица" Кула, Друштво инвалида за церебралну и дечју
парализу Сомбор, парохијски "Каритас" Руски Крстур.
Дефинисање проблема и дијагноза стања
Укупан број ОСИ у општој популацији није могуће утврдити, према расположивим подацима на
територији општине Кула живи 492 ОСИ, што је далеко мањи број од реалног стања на терену због
неадекватне базе података. Ова група спада у најсиромашније и најрањивије слојеве међу становништвом.
На територији општине постоје услуге образовања предшколског инклузивног и специјалног образовања,
лако ментално заосталих при основним школама, дневни боравци са недовољно добром организацијом.
Недовољно је адекватних програма подршке самосталном кретању, раду, дневном збрињавању. Недовољно
је стручног кадра за ове програме.
ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ
ЗА ОСОБЕ
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ






Друштво за помоћ МНРО – дневни центар
(полудневно збрињавање 20 ОСИ – радионице
окупациона терапија, итд.)
Центар за социјални рад (брига о ОСИ у оквиру
редовног деловања МОП, туђа нега)
Рад удружења ОСИ (организовање друштвеног
живота, самопомоћ)
Образовање
лако
ментално
ометених
у
специјалним одељењима при ОШ, Предшколска
установа "Бамби" - програм предшколске инклузије
Смештај у Дому за старе и пензионере

НЕДОСТАЈУЋЕ УСЛУГЕ















Патронажна служба
Специјални (прилагођен) превоз за ОСИ
Персонална асистенција
Дневни боравци и центри по насељеним местима
Помоћ при набавци ортопедских помагала
Саветовалишта
Израда централне базе података
Програм оспособљавања и запошљавања ОСИ
Перипатолошке обуке
Прихватна станица
Програм становања уз подршку
Заступљеност свих профила дефектолога
Викенд боравак и краткотрајни смештај
Хранитељи специјализовани за децу са
инвалидитетом

Стари
Кула спада у општине са најстаријим становништвом, према последњем попису из 2002. године има
7650 лица изнад 65 година старости. У општини Кула постоји Дом за старе и пензионере са два објекта, у
Кули и Руском Крстуру, укупног капацитета 115 места. Дом пружа институционалне услуге смештај, исхрану,
медицинску негу старим лицима, и социјални рад (стручне саветодавне услуге, перманентно праћење
социјализације корисника), радно окупациону терапију. У оквиру Дома не постоје ванинституционални
облици социјалне заштите, те су стара лица која нису на смештају незаштићена и угрожена. Осим Дома не
постоје установе или организације које су специјализоване за рад са старим лицима, али друге установе
социјалне и здравствене заштите имају услуге намењене лицима преко 65 година као једној од својих
циљних група.
Установе и организације овог типа су: Центар за социјални рад Кула, Дом здравља Кула, Пензијско
инвалидско осигурање запослених, Служба Кула, као и неке невладине организације као што су: Удружење
пензионера и парохијски "Каритас" Руски Крстур.
На територији општине према евиденцији Центра за социјални рад регистроване су следеће
категорије старих лица:
12%
11%
27%
11%
39%

стари смештени у установе социјалне заштите
стара лица корисници МОП-а
стара лица корисници додатка за туђу негу и помоћ
стара лица без породичног старања
остарела теже хронично оболела лица

59

SWОТ
SWОТ АНАЛИЗА
- Радна група Стари СНАГЕ














Људски ресурси – стручно особље Дома за старе
Волонтери НВО ("Каритас", Удружење пензионера)
Бројност циљне групе
Подаци и искуство удружења
Простор за рад, клубови
Животно искуство корисника (очувана ментална
способност старих)
Мотивисаност пружалаца услуга
Подршка локалне самоуправе
Постојање институција
Међусистемска сарадња
Законска регулатива
Постојање одбора за социјалну заштиту
Искуство у писању и реализацији пројеката у
појединим установама

СЛАБОСТИ














Недостатак финансија за постојеће и за нове услуге
Лоша база података
Неадекватан простор
Неинформисаност корисника
Неповезаност корисника
Незаинтересованост дела корисника
Неспремност корисника на промене
Здравствено стање корисника
Недостатак сервиса (патронажна служба, достава
хране, геронто-домаћица, клуб за старе, Прихватне
станице, дневни центар)
Лоша слика и свест о себи старих лица
Занемаривање обавеза – старања од стране
сродника
Традиционалне предрасуде
Недостатак возила за превоз старих, ОСИ

МОГУЋНОСТИ














Националне стратегије развоја социјалне заштите,
ССС, стратегија за старе
Израда пројеката
Сарадња са другим општинама и секторима
Сарадња са медијима и подизање свести о
социјалној заштити старих
Укључивање приватног сектора у реализацију
стратегије
Едукација кадрова и волонтера
Развијање нових услуга социјалне заштите
Коришћење базе података
Цивилно служење војног рока
Унапређење постојећих услуга
Израда стандарда услуга
Анимирање и активирање корисника
Унапређивање сарадње сва три сектора

ПРЕТЊЕ
















Политичка нестабилност
Пораст популације старих
Низак стандард
Неинформисаност
Компликованост процедура за остваривање права
старих лица
Неповерење старих према променама
Високи порези на земљу старачких домаћинстава у
односу на приходе
Инертност и компликованост процедура за
остваривање права у социјалној и здравственој
заштити
Предрасуде, неразумевање околине
Архитектонске баријере
Затвореност и неадекватан однос установа према
старим лицима
Миграција младих
Високе стопе незапослености
Недостатак законске регулативе
Лоше здравствено стање

Дефин
Дефинисање проблема и дијагноза стања
Непостојањем ваниституционалних услуга социјалне заштите велики број лица изнад 65 година
остаје незбринут. Стари су најсиромашнији слој са најтежим здравственим стањем, те су потребе старих
лица веома наглашене, али нису задовољене, што негативно утиче на квалитет њиховог живота.
ДЕЦА И МЛАДИ СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У ДРУШТВЕНОМ ПОНАШАЊУ
Анализа стања
Општина Кула према попису из 2002. године има 11.308 деце и младих до 19 година старости. Овом
групацијом се у општини Кула бави Предшколска установа "Бамби", основне и средње школе уз стручну
помоћ педагога и психолога, а координатор свих активности је Центар за социјални рад Кула уз подршку
полицијске станице Кула, Општинског суда и јавног тужилаштва у Кули.
Број корисника услуга Центра за социјални рад из ове категорије у 2005. и 2006. години је 39,41%
од броја деце на територији општине и то:
~ 2005. година 2772 деце и младих,
~ 2006. година 1670 деце и младих.
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Деца и млади до 18 година старости из дисфункционалних породица су корисници услуга Центра за
социјални рад Кула и са њима раде три тима у саставу: педагог, социјални радник, психолог и правник. У
Центру делују тимови за заштиту деце и омладине без родитељског старања (смештај деце у хранитељске
породице); стручни тим за заштиту деце и омладине из породица са поремећеним односима (разводи);
стручни тим за заштиту деце и омладине са поремећајем у понашању (малолетничка делинквенција). Деца и
млади без родитељског старања, као угрожена категорија, али и деца и млади уопште подложни су
поремећајима у понашању (асоцијалном понашању, малолетничкој делинквенцији, болестима зависности),
утицају секти и захтевају посебну пажњу. Центар за социјални рад врши посебан надзор (лица смештена у
хранитељску породицу или у Дом за децу без родитељског старања).
Табела 4: Приказ кретања броја малолетника са поремећајима у понашању
Година
Са асоцијалним понашањем
кривично неодговорни
Кривично одговорни
~ кривично дело
~ прекршаји
У к у п н о:

2002.
2002.

2003.
2003.

40
8
41
39
2
89

27
11
16
6
10
54

2004.
2004.

25
11
67
45
22
103

2005
2005.

20
8
50
43
7
78

2006.
2006.

11
3
29
25
4
43

20062006-2005.
2005.

0,55
0,37
0,58
0,5
0,57
0,55

SWОТ
SWОТ АНАЛИЗА
- Радна група Деца
Деца и млади СНАГЕ















Спремност на промене и конкретне активности,
енергичност
Позитиван став
Интелектуални и физички потенцијал
Жеља за едукацијом код деце и омладине
Институције (васпитно-образовне, културне)
Аматерске организације, невладине организације
(организација ОСИ, омладине кулске општине, "Екулт",
"Каритас", ЈАЗАС )
Постојање мера подршке локалне самоуправе
Ентузијазам, креативност, мотивисаност
Одбор за социјалну заштиту
Постојећи програми у предшколским и школским
установама
Цивилно служење војног рока
Субвенције за запошљавање
Културно-уметничка друштва, спортске организације

СЛАБОСТИ





































МОГУЋНОСТИ
Одбор за социјалну заштиту
Оснивање нових омладинских организација
Доношење нормативних аката на нивоу локалне
самоуправе
Сарадња са медијима
Израда пројеката
Активно учешће младих
Едукација кадра и волонтера за рад са младима
Контакти са другим општинама и коришћење
позитивних искустава
Подизање
нивоа
свести
и
унапређивање
психофизичког здравља
Коришћење покрајинских и републичких стратегија и
фондова
Укључивање у културно-уметничка и спортска друштва
Законске регулативе
Мотивисани стручњаци
Спољни сарадник секретаријата за спорт и омладину
Опремање Омладинског дома
Умрежавање организација

Незапосленост
Одлазак младих у градове
Низак степен укључености у планирање
Недостатак превентивних програма
Предрасуде младих
Мала могућност за квалитетније слободно време
Недовољна финансијска средства
Неадекватан, недовољан простор
Недовољна информисаност
Недовољна координација сва три сектора
Неискуство, немотивисаност
Апатија
Непостојање програма за децу и младе
Недовољна база података о корисницима услуга
Могућност злоупотребе од стране корисника
Непостојање СОС телефона за децу и младе
Прихватна станица (24 сата)
Недостатак
бесплатних
културно-образовних
забавно-рекреативних садржаја за децу и младе
Недостатак игралишта

и

ПРЕТЊЕ

















Политичка нестабилност
Економска ситуација (сиромаштво)
Раст стопе незапослених
Миграција младих у градове
Предрасуде средине
Доступност опојних средстава
Деловање секти
Неадекватно коришћење слободног времена
Неадекватна законска регулатива
Утицај медија
Неинформисаност младих
Инертност младих
Мали број донатора
Недовољна координација институција меродавних за
бригу о деци и омладини (насиље у породици,
деликвенти, деца са поремећајем у понашању, итд.)
Дискриминација
Затвореност средине
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ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ
ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ







Предшколска установа
Основне школе
Средње школе
Центар за социјални рад Кула
Омладинске организације
општине, " Екулт")
Дом здравља Кула

ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ




(Омладина

кулске


















Информисање о могућностима и правима
Повезивање на партиципацију
Израда и имплементација превентивних програма
(превенција коришћења психоактивних супстанци,
ментално, физичко, социјално здравље)
Програми развијања социјалних вештина младих
Актив педагога и психолога школе
Умрежавање и повезивање
Организација коју воде млади
Саветовалишта
СОС телефон
Вршњачке едукације
Прихватна станица
Кућа на пола пута
Клубови за младе у МЗ
Рад са младима који су жртве насиља
Програми превенције насиље
Едукација
Волонтеризам, активизам
Рад са младима који врше насиље
Санирање незапослености
Програм за социјално депривирану децу

Дискфункционана породица
Општа друштвена криза свакако се рефлектује и на породицу, као основну ћелију друштва. Породица
постаје све мање способна да се адаптира на настале услове живота и кризне ситуације који су неминовни
пратиоци њеног развоја. Криза ствара породичну патологију, увећава се број породица са поремећеним
односима, функцијама, све су присутније појаве конфликта међу члановима породице, свађе и насиље у
породици. Према подацима Центра за социјални рад број лица из породица са поремећеним породичним
односима је следећи:
Табела 5:
Број лица из породица са
поремећеним односима

Породице са поремећеним породичним односима
2002.
2002.

2003.
2003.

2004.
2004.

2005.
2005.

2006.
2006.

Индекс
2006/2005

Деца

531

367

363

96

123

1,28

Родитељи

472

513

450

126

142

1,12

813

880

813

222

265

1,19
1,19

У к у п н о:

У току године Центар за социјални рад пружи велики број услуга породици које се односе на помоћ у
сређивању брачних и породичних односа. Поред грађана који се за помоћ у решавању породичних
проблема јаве Центру присутан је и велики број грађана који се јаве Центру са проблемима који немају
директну везу са поремећеним породичним односима, али се током саветодавног рада утврди да су они
узрок или последица поремећених односа међу члановима породице.
У овим и бракоразводним поступцима у Центру за социјални рад обезбеђене су услуге саветодавнотерапијског рада са паровима, процена потреба и интереса деце, заштита права деце, процена потенцијала
и функционалности родитеља за бригу о деци, правне консултације и стручна помоћ и подршка. У току
године се прими у просеку око 100 захтева за развод брака (у 2006. години Центар је доставио суду налаз и
стручно мишљење у поступку развода брака за 68 породица), од чега се у прошлој години 27 завршило
мирењем. Увођење поступка медијације показује да има своје оправдање, јер се показао делотворним у
наведеном броју случајева.
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Проблеми у раду са породицама са поремећеним породичним односима су:
недостатак превентивних породичних програма, намењених породицама у циљу превенције
дисфункционалности;
~ непостојање едукативног и саветодавно-терапијског рада циљано усмереног на проблематику.
Насиље у породици је све присутнија и видљивија појава у нашој општини. Применом новог
Породичног закона успостављена је сарадња Центра за Социјални рад са Одељењем унутрашњих послова у
Кули од којег Центар за социјални рад општине Кула добија податке на месечном нивоу о пријавама за
насилничко понашање у породици. У 2006. години забележено је 95 случаја насиља у породици. Центар за
социјални рад је у свим случајевима извршио опсервацију и пружио услуге саветодавног карактера, односно
правно - психолошку помоћ за заштиту од насиља у породици. Рад радника Центра је био усмерен, како на
жртву, тако и на злостављача. Радници полиције су у 57 случајева изрекли меру упозорења, опомене за
насилничко понашање, а такође су поднете 33 прекршајне и 5 кривичних пријава.
Жртве насилничког понашања, у највећем броју остају да живе у домаћинству са насилником.
Најчешће услуге социјалне заштите које се пружају жртвама породичног насиља у Центру за социјални рад
су:
~ саветодавне услуге (пружање помоћи око решавања конфликта у породици, психолошко оснаживање
жртве и рад на њеном самопоуздању);
~ давање правних савета;
~ пружање помоћи у новцу и натури.
~

Проблеми у раду са жртвама насиља су:
~ недостатак адекватних мера за помоћ жртвама породичног насиља: СОС телефон-мобилни тим за
увиђај и хитну помоћ, Прихватна станица, Регионална сигурна кућа;
~ групни саветодавно - терапијски рад са жртвама насиља;
~ индивидуални и групни рад са насилницима.
Шта се подразумева под дисфункционалном породицом:
~ дисфункционални родитељи;
~ поремећени партнерски односи;
~ поремећени породични односи;
~ насиље у породици;
~ непотпуна породица (самохрани родитељи и постбрачни период);
~ вишегенерацијске породице – сукоб генерација, поремећени породични односи.

SWОТ
SWОТ АНАЛИЗА
- Радна група Дисфункционална
Дисфункционална породица СНАГЕ













Постојање институција
Едукован кадар
База података
Сарадња са ОУП-ом и правосудним органима
Интелектуални и физички потенцијал чланова
породице
Подршка локалне самоуправе (подршка услугама и
материјална давања)
Заинтересованост
корисника
за
решавање
проблема
Рад одбора за социјалну заштиту
Медијска пропраћеност
Сензибилирана средина (одређени проценат
стручњака и грађана)
Свест грађана и стручњака о породици као
основној ћелији друштва
Ентузијазам и мотивација свих заинтересованих
страна

СЛАБОСТИ
СЛАБОСТИ












Недовољно финансијских средстава
Затвореност породице
Недовољан простор и опрема унутар институције
Неспремност и незаинтересованост породице
могућност злоупотребе деце од стране чланова
породице (свесно/кривично; несвесно/вршење
родитељског права, није задовољен интерес детета)
Недовољна координација између институција
(школе, СУП, општина, суд, тужилаштво, Центар за
социјални рад, Дом здравља, НВО)
Недовољно едукованих кадрова
Немотивисаност кадрова
Неодрживост пројеката
Неинформисаност породице о правима и
могућностима за остваривања права
Недостатак три основна механизма заштите (СОС
телефон, мобилни тим за превенцију насиља,
Прихватна станица)
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МОГУЋНОСТИ













Анимирање јавног, приватног и цивилног сектора
Учешће у пројектима
Осетљивији закони (породични закон и др.)
Умрежавање пружаоца услуга социјалне заштите
породици
Сарадња са медијима на локалном нивоу
Подизање нивоа свести грађана о постојању
проблема
Реализација постојећих пројеката (саветовалиште,
тим за превенцију насиља у породици)
Рад на новим пројектима за потпунију заштиту СОС
телефон, Прихватна станица, сигурна кућа, итд.
Едукација и укључивање волонтера
Организовање трибина, предавања
Могућност пружања услуга на регионалном нивоу
Одабир приоритета (селекција услуга)

ПРЕТЊЕ












Недовољна финансијска средства
Политичка нестабилност
Лош економски положај породице и друштва
уопште
Маргинализованост породице
Неинформисаност
Предрасуде средине, поремећен систем вредности
Незаинтересованост јавности
Досадашња пракса и приступ решавању проблема
(неажурност)
Висока стопа незапослености
Недовољно формулисане конкретне акције и
одговорност појединих институција ("пребацивање
лоптице")
Диспропорција потреба и могућности

Дефинисање проблема и дијагноза стања
Према евиденцији Центра за социјални рад утврђен је велики број породица у којима се врши
насиље над њеним чланом. Подаци не осликавају реално стање, јер одређени број насиља није регистрован.
Не постоје мере смештаја и заштите жртава на територији општине.
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
Инфраструктура, заштита животне средине и здравствена заштита
Анализа трендова и тенденција у скоријој будућности
У наредном планском периоду простор општине Кула опслуживаће три вида саобраћаја: друмски као примарни, железнички и водни - као секундарни, уз могућност интегралног повезивања при вршењу
транспортног рада већег обима.
Основно стратешко опредељење у области друмског саобраћаја за наредни плански период је
успостављање два нова основна путна праваца, ван насеља: државни пут I реда на правцу од граничног
прелаза Богојево, до планираног магистралног пута Врбас (Е75) - Сомбор и даље: Бечеј-Кикинда до државне
границе Србије са Румунијом (постојећи коридор М-3) и државни пут I реда на правцу Бачки Брег (државне
граница са Мађарском) - Сомбор-Врбас (Е75) (постојећи коридор Р-101).
Ови нови саобраћајни капацитети ће привући сав транзитни саобраћај дуж ових праваца и
омогућити висок ниво саобраћајне услуге у међурегионалном и међународном повезивању, као и ниво
комфора и безбедности свим учесницима у саобраћају. Изградња ових путних праваца може се
реализовати по фазама (деоницама) које ће чинити функционални целину. Постојећи државни пут I реда (М3) добија ранг државног пута II реда за регионално повезивање. Постојећи државни пут II реда Бачка
Паланка–Кула-Бачка Топола (Р-119) се коригује код насеља Липар где је планирана обилазница ради
елиминације транзитног саобраћаја из ужег насељског ткива обезбеђујући виши ниво безбедности свих
учесника у саобраћају. Због све израженијих потреба за бољом повезаношћу територија општина Оџаци и
Кула, постојећи локални пут Оџаци - Б. Грачац – Крушчић – Црвенка - Н. Црвенка - Панонија, треба да добије
карактер пута II реда, те је неопходно подићи ниво експлоатационо-техничких елемената на потезу од Б.
Грачаца до Црвенке. На правцу Кула-Мали Иђош веза са Е-75 планиран је пут II реда. Реализацијом овог
путног правца обезбедиле би се боље везе западне и средње Бачке са Потиским регионом. За оптималну
повезаност насеља и атара општине, суседних насеља ван општине, поред трасе постојећег општинског пута
Сивац - Мали Стапар, планирани су општински путеви на правцима: Руски Крстур-Савино Село, Руски КрстурБачки Грачац, Кула-Куцура, Кула-Крушчић, Сивац–Крушчић-Бачки Брестовац, Сивац-Стапар веза Мали
Стапар, Сивац-Телечка веза Панонија, Нова Црвенка–Липар - веза са путем Е-75.
На путним правцима са израженим обимом моторизованог и бициклистичког саобраћаја неопходно
је изградити бициклистичке стазе, како би се повећала проточност и ниво безбедности на истим.
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Саобраћајну мрежу насеља треба доградити тако да задовољи одговарајући ниво услуга за меродавне
токове моторизованог и немоторизованог саобраћаја. По правилу, саобраћајнице намењене за
моторизована кретања треба физички одвојити од саобраћајница немоторизованог саобраћаја.
Железнички саобраћај на простору општине Кула у наредном периоду треба да доживи афирмацију
реконструкцијом пруге Сомбор-Врбас и обновом појединих демонтираних пруга.
У путничком саобраћају квалитет услуга треба повећати, увођењем нових возова, прилагођавањем
реда вожње потребама путника и задовољавајућим комфором и квалитетом услуга у возовима и станицама.
У теретном саобраћају неопходно је постићи нови квалитет услуга:
~ повећати брзину, пропусну моћ и поузданост;
~ квантитативно и квалитативно подмирити потребе привреде теретним колима и возним
локомотивама;
~ могућност коришћења нових робних терминала у Богојеву и Апатину;
~ веза са европским железничким Коридором Х (Салзбург – Београд – Ниш - Солун), дунавским
коридором VII и европским железничким коридорима IV и V који пролазе суседном Мађарском,
Румунијом и Бугарском, те Мађарском и Хрватском.
Број пружних прелаза ће се оптимизирати и опремити тако да одвијање оба вида саобраћаја буде на
сигурносно - безбедном нивоу.
Постојеће железничке пруге, које су ван употребе, задржавају коридоре док се не донесе коначна одлука о
потреби и економској оправданости за њихову ревитализацију (изградњу - с обзиром да је и доњи и горњи
строј уништен). Железничке станице и остали садржаји имају просторне могућности да задовоље потребе за
изградњом нових садржаја чак и за комбиновани транспорт.
Водни саобраћај на простору општине Кула треба да се афирмише захваљујући постојећим пловним
путевима: Врбас-Бездан, Бечеј-Богојево и Косанчић-Мали Стапар којима се остварује веза са мрежом
пловних путева ширег значаја. Посебно је значајна веза са међународним пловним путем - реком Дунав са
међународним лукама Богојево и Апатин. Постојеће пловне канале неопходно је довести на пројектоване
техничке елементе, како би се обезбедила пловност на целој дужини и изградили одговарајући теретни
терминали у Кули, Црвенки, Сивцу, Крушчићу и Руском Крстуру и путнички терминал - марину у Малом
Стапару, који има предуслове за развој наутичког и других облика туризма.
Водопривредна структура
Снабдевање водом
У наредном периоду, снабдевање водом система за наводњавање планира се и даље непосредним
захватањем воде из ОКМ ХС ДТД.
Снабдевање водом становништва полази од постојећих водозахвата - уз планирани општински
водозахват, све до регионалног система водоснадбевања. У складу са Просторним планом Републике
Србије, до изградње регионалног система водоснабдевања треба инсистирати на побољшању квалитета
воде локалних водозахвата. Планирано прелазно решење које ће се уклопити у регионални систем је
свакако општински систем водоснабдевања.
О тачној локацији ће се моћи говорити тек након детаљних хидрогеолошких истраживања која
свакако предстоје.
Одвођење отпадних вода
Већ је напоменуто да постојеће стање у смислу одвођења отпадних вода мора бити напуштено.
Апсолутни приоритет са аспекта заштите ресурса и осигурања повољног режима коришћења и заштите
подземних вода мора бити у потпуној санитацији насеља што подразумева изградњу (односно наставак
изградње) сеператног система колектора фекалне канализације по насељима са постројењима отпадних
вода као нераздвојним елементом, уз могућност повезивања два или више насеља на заједнички уређај за
пречишћавање отпадних вода.
Одвођење вишка атмосферилија ка мелиоративним каналима као крајњим реципијентима мора
бити императив у смислу одржавања постојећих и доградње нових колектора.
Хидротехничке мелиорације
Постојеће стање, када су у питању хидротехничке мелиорације (наводњавање и одводњавање) није
задовољавајуће с обзиром на велике површине у атару намењене пољопривредној производњи, као и већ
постојећу мрежу мелиоративних канала. Велику пажњу треба посветити повећању површина (у првом реду
најквалитетнијег земљишта) над којима треба устројити хидромелиоративне мере.
Остали потенцијали
Имајући у виду развијену мрежу пловних и мелиоративних канала која прожима целу територију
општине Кула, намеће се закључак да би се наведени потенцијали могли користити за веома перспективне
65

циљеве. Мрежа канала се појављује као изузетно повољан услов за развој привреде у смислу повољних
транспортних коридора, за рибњаке којима би на дохвату био довољан доток квалитетне воде, те туризма
као у сваком случају за сада недовољно развијене гране у Војводини.
Енергетска инфраструктура
Геотермална енергија
На основу светских и домаћих искустава, оцењује се да би се геотермалне воде Панонског басена
Војводине, с обзиром на физичко-хемијске и геотермалне одлике, могле користити у следећим областима: у
пољопривреди за загревање стакленика, у сточарству и живинарству за загревање фарми, у индустрији као
технолошка вода, у балнеотерапији и спортско-туристичким центрима, за загревање објеката, у рибарству и
сл.
Поред већ изграђених хидротермалних система, постоји читав низ термалних бушотина, које су
перспективне за коришћење како у енергетском тако и у смислу снабдевања корисника водом за пиће.
Неке од бушотина су бушене као истражне у циљу сагледавања геотермалног потенцијала
посматраног региона, тако да се није водило рачуна о евентуалном кориснику.
Геотермална енергија је вид енергије који није економски оправдано транспортовати на велика
растојања.
Електроенергетска инфраструктура
На простору општине Кула постоји изграђена преносна и дистрибутивна мрежа коју је у циљу
квалитетног и сигурног снабдевања потрошача електричном енергијом потребно ревитализовати и
обезбедити двострано напајање.
У том циљу, у складу са Просторним планом Републике Србије, предвиђа се изградња далековода
400 кВ Нови Сад-Сомбор 3, чији део трасе пролази кроз општину Кула и за чију изградњу треба планирати
коридор.
Електроенергетска мрежа ће бити углавном надземна на бетонским и челично-решеткастим
стубовима. У деловима насеља где је планирано вишепородично становање, радне зоне, централни
садржаји и спортско-рекреативне површине мрежу треба каблирати.
Побољшање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи треба решавати локално, по потреби,
изградњом нових средњенапонских и нисконапонских објеката, као и повећањем инсталисаних капацитета
у постојећим трафо станицама. Нове трафо станице биће, по правилу, монтажно-бетонске или стубне, а по
захтеву микролокације могу бити и уграђене у објекте.

ЕНЕРГЕТИКА

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

АКТИВНОСТИ:

Смањити потрошњу енергената буџетских корисника и јавних предузећа
 Објекти задовољавају стандарде у потрошњи енергената
 Добар квалитет енергената
 Успостављени механизми контроле потрошње
 Повећана искоришћеност обновљивих извора енергије (биомаса, енергија ветра...)
 Добро изоловати објекте
 Замена постојеће столарије ПВЦ столаријом добрих изолационих својстава
 Заменити постојећу расвету унутар и изван објеката са штедљивим сијалицама
 Смањити хаварије на ложиштима:
~ Добро одржавање ложишта
~ Благовремено ремонтовање
~ Модернизовати технологију
 Стручно изабрати добављаче
 Вршење контроле енергената
~ Набавити адекватну мерну апаратуру
~ Успоставити процедуру контроле
 Ангажовати стручни кадар
 Успоставити нормативну процедуру, систем стимулације одговорних корисника и казне
за неодговорне
 Израда студије изводљивости о обновљивим изворима енергије
 Израдити мере подршке и субвенција у коришћењу обновљивих извора енергије
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КОМУНАЛНИ ОТПАД И СТОЧНА ГРОБЉА
Депоновање отпада
Депоновање отпада на простору општине се врши по насељима и то на депонијама (сметлиштима)
која нису уређена према важећим прописима. Овим Планом је предвиђено да ће се одлагање отпада
вршити у складу са Националном стратегијом управљања отпадом. С тим у вези планира се санација и
рекултивација постојећих депонија (сметлишта).
У Националној стратегији управљања отпадом депонија у Кули је категорисана као званична
депонија - сметлиште које се може користити у периоду до пет (5) година под условом да се претходно
изврши санација са минималним мерама заштите. С тим у вези мора се извршити преиспитивање
могућности коришћења кулске депоније за депоновање отпада са територије општине за наредних пет
година (период 2004. - 2009. године).
Депоновање отпада ће се након реализације Националне стратегије управљања отпадом, вршити у
складу са споразумом за управљање отпадом на нивоу региона који мора бити усклађен са критеријумима
датим у Националној стратегији. Трансфер станица на територији општине биће лоцирана у складу са
важећим критеријумима.
Као потенцијална локација трансфер станице према Националној стратегији управљања отпадом
наведена је постојећа депонија у Кули. По насељима ће се организовати сакупљачке станице.
Ове станице могу да служе као сабирни центри за рециклабилне материјале.
Сточна гробља
Одлагање лешева угинулих животиња се у једном броју насеља на територији општине врши на
постојећим насељским депонијама (Сивац, Црвенка, Крушчић и Липар), што није у складу са важећим
прописима. У једном броју насеља одвоз угинулих животиња се врши у најближе кафилерије. Планира се
одвоз животињских лешева у кафилерију који мора бити организован у складу са ветеринарским и
санитарним прописима. У случајевима појаве епидемија сточних болести планира се отварање сточног
гробља на локацијама које ће бити у складу са важећим прописима.
ИНФРАСТРУКТУРА
ОПШТИ ЦИЉ:

Бољи квалитет живота
Здрава животна средина
Повећан туристички капацитет
Бољи квалитет пијаће воде
Смањен ризик од обољења проузрокованим неквалитетном водом
Здраво становништво
Одрживи развој
Смањен ризик од зараза

ОБЛАСТ:

Снебдевање водом

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

Обезбедити довољну количину квалитетне пијаће воде
 Функционална и савремена водоводна мрежа
 Грађани рационално користе воду
 Одредити економску цену воде
 Израдити пројекат за водоводну мрежу
 Плански одржавати водоводну мрежу
 Подизати свест грађана о потреби штедње воде
 Пренамена постојећег система за снабдевање техничком водом
 Набавка опреме (хлороген)
 Континуирано градити нове бунаре

АКТИВНОСТИ:

ОБЛАСТ:

Отпадне воде

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

Израдити адекватан третман отпадних вода
 Решен проблем загађивања са таложних поља шећеране
 Повећан ниво комуналне опремљености насеља
 Квалитет подземних вода доведен на прописан ниво
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АКТИВНОСТИ:







Вршити предтретман индустријских отпадних вода у појединачним индустр. објектима
Изградити канализ. мрежу и системе за пречишћ. отпадних вода у свим насељима
Извршити реконструкцију и изградњу уличне каналске мреже унутар насеља за прихват
и одвођење атмосферских вода
Припремити пројектну документацију
Смањити и контролисати коришћење пестицида и других хемијских препарата у пољоп.
производњи и постизање услова за производњу здравствено безбедне хране

ОБЛАСТ:

Чврст комунални отпад

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

Изградити адекватан третман комуналног отпада
 Функционална трансферна депонија
 Довољан број адекватних специјализованих возила – реорганизована ЈК предузећа
 Решено питање уклањања животињских лешева
 Припремити пројекат трансферне станице у Кули
 Припремити локацију за трансферну станицу
 Прикупити и доставити техничку документацију за ТС
 Остварити техничку сарадњу на нивоу региона
 Израдити план за реализацију набавке возила
 Оформити стручне тимове
 Специјализовати стручни кадар
 Побољшати процедуре уклањања животињских лешева

АКТИВНОСТИ:

ОБЛАСТ:

Отпадне воде

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

Смањити степен презасићености земљишта отпадним водама
 Смањен број септичких јама
 Прочишћена атмосферска канализација
 Контролисано испуштање градске канализације у каналску мрежу
 Адекватно одржавање постојећих пречистача
 Израдити фекалну канализацију
~ Иницирати придржавање прописа
~ Обезбедити одговарајуће техничке услове
~ Повећати број црпних станица
~ Обезбедити урбанистичке планове
~ Донети одговарајуће програме
~ Обезбедити бољу нивелацију
~ Обезбедити бољу техничку опремљеност
~ Обезбедити проходност појединих канала
~ Обезбедити довољан број пречистача отпадних вода:
- Увести бољу казнену политику
- Ангажовати стручни кадар
- Изградити централни уређај за пречишћавање

АКТИВНОСТИ:

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА - ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:
АКТИВНОСТИ:

Довести путну мрежу у задовољавајуће стање
 Побољшање техничке карактеристике путева
 Повећана проточност путева
 Измештен тешки теретни саобраћај из насеља
 Реконструисати све путне правце
 Поставити бранике на све пружне прелазе
 Санирати мостове
 Израдити План техничке регулације саобраћаја за сва насеља
 Реконструисати раскрснице
~ Проширити раскрснице
~ Поставити светлосну саобраћајну сигнализацију
 Урадити завршни слој на асфалтним коловозима локалних путева
 Израдити идејни и главни пројекат обилазнице
~ Израдити план парцелације и геодетски снимак
~ Израдити план генералне регулације обилазнице
~ Урадити експропријацију земљишта
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:
АКТИВНОСТИ:

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:
АКТИВНОСТИ:

Побољшати стање паркинг простора, тротоара и бициклистичких стаза
 Обезбеђен паркинг простор
 Eфикасан систем регулације и контроле паркирања
 Подесно испланиран пешачки саобраћај и израђене бицикл. стазе
 Изградити нове и проширити постојеће паркинге
 Ефикасна паркинг служба
 Прописно обележити паркинг простор
~ Донети одговарајуће прописе регулисања паркирања и остварити координацију
надлежних органа
~ Реконструисати и изградити тротоаре и бициклистичке стазе
~ Обезбедити квалитетно одржавање постојећих
Изградити довољан број јавних зелених површина
 Обезбеђен одговарајући простор за изградњу паркова и зелених површина
 Повећана свест и побољшан однос грађана према зеленилу
 Обезбеђено одржавање постојећег зеленила
 Израда планске документације
 Формирање локалне службе за зеленило
 Усаглашавање прописа у вези зеленила
 Континуирана едукација становништва
~ Адекватно опремити службу

Заштита животне средине
У циљу заштите животне средине на територији општине Кула у наредном планском периоду је
потребно реализовати следеће:
~ Довођење квалитета површинских вода на прописан ниво;
~ Ускладити поступање са токсичним и опасним отпадом са законском регулативом;
~ Решити проблем загађивања са таложних поља шећеране;
~ Вршити предтретман индустријских отпадних вода у појединачним индустријским објектима;
~ Санирати и рекултивисати сва сметлишта у општини и друге деградиране просторе;
~ Решити одлагање комуналног и нетоксичног отпада у складу са Националном стратегијом
управљања отпадом Владе Републике Србије;
~ Ускладити санитарно уклањање животињских лешева са законском регулативом;
~ Повећати ниво комуналне опремљености насеља;
~ Обезбедити водоснабдевање свих насеља довољним количинама питке воде;
~ Формирати зоне и појасеве заштите око изворишта, у складу са законском регулативом;
~ Изградити канализациону мрежу и системе за пречишћавање отпадних вода у свим насељима;
~ Извршити реконструкцију и изградњу уличне каналске мреже унутар насеља за прихват и одвођење
атмосферских вода;
~ Смањити и контролисати коришћење пестицида и других хемијских препарата у пољопривредној
производњи и постизање услова за производњу здравствено безбедне хране;
~ Доношење програма заштите и пошумљавања комплетног подручја;
~ Повећање површина под шумама и ваншумским зеленилом;
~ Доношење Програма уређења и заштите пољопривредног земљишта;
~ Реконструкцију и изградњу система за наводњавање;
~ Контролисати праћење квалитета површинских и подземних вода, земљишта и ваздуха;
~ Рационално газдовање и спровођење мера заштите у току експлоатације и коришћење природних
ресурса.

69

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОПШТИ ЦИЉ:

Здрава животна средина

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

Повећан степен пошумљености општине
 Извршено планирано пошумљавање
 Едуковано становништво
 Контролисана и планирана сеча
 Извршити пренамену земљишта
 Израдити пројекте пошумљавања
 Обезбедити услове за вршење послова пошумљавања
 Извршити едукацију и информисање становништва о важности шума као природног
ресурса
 Организовати и плански припремити сечу
 Санкционисати немар и непланску сечу шуме

АКТИВНОСТИ:

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:
АКТИВНОСТИ:

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:
АКТИВНОСТИ:

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

Побољшана еколошка свест грађана
 Урађена квалитетна едукација грађана
 Боља информисаност грађана
 Ангажовати стручни кадар
 Урадити квалитетан План едукације
 Успоставити сарадњу са школама, анимирати постојеће еколошке школске секције и
формирати нове
 Укључити невладин сектор у едукативне активности
 Успоставити сарадњу медија и надлежних органа
 Израда ЛЕАП-а
Ревитализација Великог Бачког канала
 Чист Велики Бачки канал
 Развијен водни саобраћај и туризам
 Успостављање сарадње са општином Врбас и надлежним органима у вези
ревитализације Великог бачког канала
 Изградња магистралног фекалног колектора
 Изградња ЦППОВ
 Изградња фекалног и индустријског пречистача у Сивцу и Црвенки
 Ремедијација и измуљавање канала
 Урађена потребна пловна инфраструктура

АКТИВНОСТИ:

Искорењивање
Искорењивање страних инвазивноинвазивно-алергених врста
 Мапиране површине под инвазивним коровом су адекватно истретиране
 Активно учешће грађана у решавању проблема инвазивно-алергених врста
 Израдити планове деловања и мапе подручја која су угрожена амброзијом
 Увођење строжијих казнених одредби у складу са републичким прописима
 Анимирати грађане
 Информисати грађане и укључити их у едукативне програме

ОПШТИ ЦИЉ:

Здрава животна средина

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

Очувана станишта природних реткости
 Изграђени и обезбеђени објекати и инфраструктура у функцији одрживог коришћења
ових просторних јединица, као и за рекреативне активности одобрени услови заштите
природе
 Усклађен постојећи режим вода са циљевима заштите станишта
 Обезбеђено одрживо коришћење травнатих површина за кошење и испашу у складу са
капацитетом станишта. Препоручује се очување старих раса и сорти, обнова
екстензивног сточарства и сл.
 Обновљени шумарци аутохтоних врста на одговарајућим ливадским стаништима до 20%
покровности по парцели, одн. до максималне величине појединачних површина до 0,3 х
 Забранити отварање површинских копова и промена морфологије терена
(нове
циглане и санација постојећих)
 Спречити изградњу и реконструкција објеката без услова Завода за заштиту природе

АКТИВНОСТИ:
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Спречити све видове загађивања, као и све остале радње које могу угрозити дивљу
флору и фауну и њихова станишта
Спречити уређење вода и осталих мелиорациони радова без услова заштите природе
Забранити преоравање, пошумљавање и изградњу рибњака на површинама под
травном вегетацијом
Забранити уклањање травног покривача са површинским слојем земљишта
Строго санкционисати уношење инвазивних врста биљака и животиња
Спровести промену намене површина, сем у циљу одржавања и ревитализације
станишта
Забранити подизање ваншумског зеленила без посебних услова Завода за заштиту
природе

Здравствена заштита
Зравствена заштите засниваће се на подизању квалитета примарне здравствене заштите, који
обухвата Дом здравља у Кули са мрежом здравствених станица и амбулантама у сеоским насељима. Виши
квалитет здравствених услуга у свим насељима захтева сталне услуге лекара опште праксе, стоматолошке
службе, лабораторије и редовно организовање прегледа лекара одређених специјалности у здравственим
објектима по насељима. Опремање савременом медицинском опремом представља један од предуслова за
ефикасан рад служби. Становништво општине Кула секундарну (специјализовану) здравствену заштиту
остварује у Сомбору и Врбасу ( углавном становници Куле и Црвенке) и у болницама у Новом Саду, Суботици
и ширем окружењу.
У Кули је планирана изградња бањско-рехабилитационог центра што не искључује и стационарно
лечење. Изградња болничког капацитета у Кули је потреба, а реализација ће зависити од развоја
здравствене заштите, интереса и економских могућности, без обзира да ли се ради о приватном или о
јавно- приватном партнерству).

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ОПШТИ ЦИЉ:

Побољшати здравствено стање становништва

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

Израдити адекватан и ефикасан систем здравствене заштите
 Довољан број стручно оспособљеног кадра
 Усклађено радно време
 Здравствене услуге се ефикасно пружају
 Смањен број оболелих од малигних болести
 Испланирати рад здравствених служби
 Извршити процену стања морбидитета
 Увести радну суботу у рад амбуланти
 Увести патронажну службу
 Изградити добар однос између здравственог радника и пацијента
 Опремити простор
 Поправити хијерархијску комуникацију
 Изградити систем превенција малигних болести

АКТИВНОСТИ:

На основу наведеног примећујемо да општина Кула има потенцијал за развој инфраструктуре и
индустрије и да нема ограничавајућих фактора. Да би се потенцијали што више искористили потребно је
обновити и доградити објекте водопривредне инфраструктуре, који би били од изузетног значаја за општину
као развијени пловни пут који би повезивао цео регион, а такође и као основа за изградњу заливног
система.
Комунална опремљеност насеља на територији општине је недовољна, што се првенствено односи
на фекалну канализациону мрежу и уређаје за пречишћавање отпадних фекалних и индустријских вода. Да
би се проблем одвожења и пречишћавања отпадних вода решио дошло је до склапања Споразума за
изградњу заједничког колектора и уређаја за пречишћавање отпадних вода са општином Врбас.
У складу са Националном стратегијом управљања отпадом, започете су активности решавања
проблема депоновања отпада, те је склопљен Споразум за формирање региона за управљање отпадом и
формирање регионалне депоније у Сомбору.
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Урбанизам и просторно планирање
Анализа трендова и тенденција у скоријој будућности
На основу наведеног може се закључити да територија општине Кула има природне и радом
створене потенцијале за развој пољопривреде и индустрије, као и других привредних грана
инфраструктурних система. Не постоје ограничавајуће околности.
Потенцијали развоја привреде на територији општине се темеље на расположивим природним
ресурсима - пољопривредном земљишту које чини 90,97% општинске територије, као и радом створеним
условима, пре свега прехрамбена и металопрерађивачка индустрија, пољопривреда, грађевинарство,
саобраћај, угоститељство и туризам и мала привреда. На нивоу целе привреде, носиоци развоја општине и
даље ће бити индустрија, пре свега прехрамбена због сировинске базе, пољопривреда, грађевинарство,
саобраћај, угоститељство и туризам и мала привреда. Да би се природни потенцијали општине искористили
потребно је одржавати и доградити инфраструктурне системе и то првенствено објекте водопривредне
инфраструктуре и представљају изузетно вредан, а уз то и нажалост недовољно искоришћен предуслов за
развој читавог региона.
Почевши од развијене мреже пловних и мелиоративних канала, преко изузетне локације
преводнице и уставе Мали Стапар, уставе Руски Крстур које је значајно не само за простор општине Кула,
већ за много шири регион наслоњен на простор обраде. У сваком случају треба напоменути да развијена
мрежа мелиоративних канала са ОКМ-ом чини окосницу, како у смислу пловног пута, тако и у погледу
изградње заливних система. Стога је поред постојећих акумулација, планирана изградња нових на
локацијама Телечких потока. Простор општине Кула, уз све предуслове постојећих објеката водопривредне
инфраструктуре, претендује да буде важан чинилац развоја ширег региона.
Демографске карактеристике становништва у насељима на територији општине нису
задовољавајуће, јер од седам насеља са територије општине, четири бележе пад броја становника, док је у
насељима где је забележен пораст броја становника (Кула, Липар и Нова Црвенка) исти настао првенствено
као резултат миграција становништва са простора република бивше Југославије.
Становништво општине је старо у просеку 39,6 година и уколико се тенденција старења
становништва општине настави може доћи до критичног момента када услед старења становништва долази
до смањења броја фертилног (плодног) становништва што представља опасност за демографску обнову
становништва. Стога се на простору општине морају предузети све мере социјалне, економске и развојне
политике да би се зауставили негативни демографски процеси.
Комунална опремљеност насеља на територији општине је недовољна, што се првенствено односи
на фекалну канализациону мрежу и уређаје за пречишћавање отпадних фекалних и индустријских вода.
Општина чини напоре да се ови проблеми почну решавати.

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

ОПШТИ ЦИЉ:

Обезбедити већи прилив инвестиција
Обезбедити адекватну изградњу и развој општине
Повећати запосленост

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

Унапредити систем просторног и урбанистичког планирања
 Решени имовински односи
 Географски информациони систем је у функцији
 Грађани активно учествују у планирању и спровођењу планских докумената
 Изградити едукативне програме и материјале за најширу јавност о важности и начину
решавања имовинских односа
 Едуковати постојећи и ангажовати нови стручни кадар за примену ГИС-а
 Израдити базу података
 Ажурирати постојеће податке и обезбедити њихово повезивање
 Обезбедити перманентно ажурирање и уношење података у базу
 Обезбедити адекватну опрему и софтвер за ГИС
 Информисати грађане о важности учествовања у изради планских докумената
 Обезбедити техничке могућности грађанима за ефикасан и лак увид у планска
документа (приступ ГИС-у и плановима)

АКТИВНОСТИ:
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Економски развој, пољопривреда и туризам
Анализа трендова и тенденција у скоријој будућности
Економски развој
Основни циљ у области индустрије је ревитализација постојећих индустријских капацитета који имају
тржишну перспективу и развој свих грана индустрије које имају сировинску базу или друге погодности, у
складу са захтевима заштите животне средине, као и контрола утицаја индустријске производње на животну
средину.
Посебан циљ је уређење простора ради алокације нових индустријских капацитета, првенствено у
мање развијене делове општине, ради смањења коефицијента оптерећења животне средине у
индустријским центрима и ради спречавања депопулације насеља водећи рачуна о саобраћајним и
туристичким капацитетима насеља.
Будућу просторну структуру привредних капацитета чиниће следеће области просторно-организационих
јединица:
~ радне зоне;
~ појединачни радни комплекси на парцелама у оквиру насељених зона са другом преовлађујућом
наменом;
~ појединачни производни капацитети у склопу парцела са другом преовлађујућом наменом.
Неликвидност друштвених предузећа, пад животног стандарда и либерализација законских прописа
допринели су да се грађани последњих година определе за покретање сопственог бизниса.
Заинтересованост за приватни бизнис на територији општине Кула је у порасту. На основу анализе према
делатностима највећи број радњи регистрован је у области трговине која је још увек најпривлачнија
делатност.
Jaчање каналске мреже, уз уважавање заштите животне средине, доприноси запошљавању, новим
инвестицијама, јачању транспортних потенцијала као и туризму.
Пољопривреда
Територија општине Кула са аспекта повољности природних услова (земљиште, клима, рељеф)
погодна је за ратарску, повртарску, воћарско–виноградарску, сточарску производњу, као и за производњу
цвећа. Да би се то остварило потребно је извршити правилан избор врсте, сорте, расе, као и технологију
гајења, како бисмо добили савремену, интензивну и робну производњу намењену европском тржишту.
Уз примену савремене агротехнике, укрупњавањем производње и финализацијом производа
можемо доћи до квалитетнијег развоја пољопривреде и пласмана производа. Треба искористити постојеће
прерађивачке капацитете, али изградити и нове. Уједно би требало искористити постојећу традицију у гајењу
паприке, парадајза, краставца, лубеница, кукуруза, пшенице, јечма, крмних легуминоза, али у производњу
увести и неке нове врсте. Посебну пажњу треба обратити на повећање приноса по јединици површине, јер
се тренутни приноси водећих гајених култура код нас налазе далеко испод генетичких могућности врста.
Од воћа на овом подручју са успехом се могу гајити неке јабучасте, коштуњаве и јагодасте воћне
врсте, као и винове лозе. Од јагодастих воћних врста требало би гајити јагоду, купину и малину, превасходно
због извоза. Од коштуњавих воћних врста предност би из сличних разлога требало дати шљиви, вишњи, а у
будућем периоду и тзв. индустријској брескви, тј. сортама брескве чији су плодови искључиво намењени за
прераду. У појединим микролокалитетима општине, могућа је успешна производња кајсија, уколико би
постојала могућност откупа.
Имамо потенцијал за гајење лековитог биља, лов, риболов и сеоски туризам.
Основ за даљи развој сточарства у општини Кула је интезивирање производње, повећање
продуктивности и квалитета сточарских производа, а то се може постићи:
~ Специјализацијом производње;
~ Укрупњавањем поседа;
~ Изградњом савремених објеката за смештај стоке;
~ Набавком савремене опреме и механизације за обраду земље и припремање сточне хране;
~ Куповином и одгајањем квалитетног приплодног материјала уз контролу и стручне савете селекцијске
и ветеринарске струке;
~ Формирањем удружења сточара ради унапређења производње, стицања и размене знања и
заједничког наступа на тржишту, ради постизања што бољег рејтинга прерађивачке индустрије
(млекара и кланица);
~ Органском производњом млека и меса без примене вештачког ђубрива, хемијских средстава,
лекова и адитива;
~ Очувањем животне средине: чиста природа, здрава храна, квалитетни производи.
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У наредном периоду треба изградити одржив и ефикасан пољопривредни сектор који може да се
такмичи на светском тржишту и доприноси порасту националног дохотка. Неопходно је обезбедити храну
која задовољава потребе потрошача у погледу квалитета и безбедности; осигурати подршку животном
стандарду за људе који зависе од пољопривреде (а нису у стању да својим развојем прате економске
реформе); осигурати подршку одрживом развоју села; сачувати животну средину од утицаја ефеката
пољопривредне производње.
Због структуре газдинстава удруживање произвођача се намеће као императив, те почињу да се
оснивају задруге модерног типа у којима произвођачи у потпуности одлучују и показују спремност да заједно
прихвате ризик освајања нових тржишта.
У општини Кула постоје добри природни и климатски предуслови за развој пољопривреде, али су
остали услови за њен развој неповољни. Реч је о недовољној искоришћености постојећих производних
капацитета, застарелој технологији, уситњености земљишних површина, недовољној примени агротехничких
мера у пољопривреди, неискоришћености природних ресурса у систему наводњавања, недостатку
квалитетних и квалификованих кадрова и мањку свежег капитала.
Циљеви стратегије развоја пољопривреде општине Кула се заснивају на следећим одредницама:
Формирати пољопривредни савет, као тело које би се пермантно бавило проблемима и питањима из
ове области;
~ Формирати базу података о пољоп. произвођачима (повр. коју обрађују, бр. грла стоке, стање објеката);
~ Организовати едукацију пољопривредника;
~ Афирмисати удруживање пољопривредника у циљу заједничког наступа на тржишту и инвестирања у
складишне и прерађивачке капацитете;
~ Подстицај за формирање удружења и задруга у пољопривреди;
~ Обнављање инфраструктуре села;
~ Формирање стручне институције која би информисала пољопривреднике (кредити, савети, едукације,
бесплатне услуге, итд);
~ Формирање Аграрног буџета општине Кула.
Константан проблем, недостатак свежег капитала постепено се решава средствима из Фонда за
развој пољопривреде АПВ. Неопходно је формирати Аграрни буџет општине Кула, али и стално подстицати
пољопривреднике да региструју своја пољопривредна газдинства. На тај начин регистровани
пољопривредници могу да конкуришу за краткорочне и дугорочне кредите и остале субвенције. Израда
Стратегије дугорочног одрживог развоја представља велики корак у сусрет савременим изазовима на путу
према европским стандардима и интеграцији у ЕУ.
~

Туризам
Тенденција развоја је усмерена ка очувању животне средине. Након планиране ревитализације
Великог бачког канала знатно ће се унапредити животна средина и на тај начин обезбедити неопходни
услови за здравље становништва, као и за развој туризма и водног саобраћаја. У општини Кула постоје
могућности за развој сеоског туризма који је један од трендова на туристичком тржишту. Сеоски туризам се
може унапредити, пре свега санацијом и адаптацијом постојећих салаша у туристичке сврхе и укључивањем
локалног становништва у пружање туристичких услуга. Потенцијал за развој представља и околина Малог
Стапара као излетничка, рекреативна, риболовачка и ловачка зона. Локалитет Мали Стапар је стамбена
зона унутар које се, а у складу са овим планом могу планирати објекти или комплекси који би били у
функцији туризма (културног туризма, еко - етно туризма, наутичког, спортско-рекреативног и других видова
туризма). Унутар ове зоне могу се градити и објекти у функцији образовања и културе, школе у природи,
паркови, уметничке колоније, летње позорнице, амфитеатри и други садржаји. Динамика израде
одговарајућег Урбанистичког плана је дефинисана уговором тако да ће план детаљне регулације за овај
комплекс објеката бити завршен до краја 2008. године.
На постојећим објектима дозвољени су радови на реконструкцији и ограниченој доградњи (неопходни
пратећи објекти и површине), уколико то просторне могућности дозвољавају. Светска конференција о
каналским и водним токовима ће бити одржана 2009. године у Србији. Формиран је иницијативни одбор за
организацију Светске конференција о каналским и водним токовима. Након конференције се очекује даљи
плански развој туризма Малог Стапара, а као примарни видови туризма истичу се наутички и излетнички
туризам. Ловци који долазе из иностранства представљају шансу за развој ловног туризма у нашој средини.
За ловиште у општини Кула посебан циљ је газдовање на начин да се унапреди бонитет ловишта, који
изражава степен постојања оних услова средине у слободној природи који су неопходни или битно утичу на
живот и развој сваке врсте дивљачи унутар ловишта. Такође, предуслове за развој туризма имају простори
тзв. Телечког потока, Црвеначког потока, Планинарског дома и простор тзв. Родић језера, као и подручје
риболовне зоне канала ДТД и ловно подручје општине.
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Развојни потенцијали су хидротермалне бушотине које би се користиле за бањске и спортско –
туристичке садржаје. Урађен је пројекат "Развала" који укључује изградњу базена, рекреативног, бањског
центра и вештачког језера са спортским теренима, да би потенцијали термоминералних вода били
искориштени. За изградњу спортско - рекреативног центра код Планинарског дома, са вештачким језером,
на површини од 24 хектара, обезбеђени су сви комунални услови, струја, вода и пут, а општина је спремна
да то земљиште уступи инвеститору на коришћење у периоду од 99 година.
Иако су сва насеља у значајној мери урбанизована, а број салаша и стамбених објеката у
ванграђевинском реону веома мали, могуће је развијати специфичније облике сеоског туризма у
комбинацији са осталим облицима ради боље валоризације.
Као интересантне зоне могу се идентификовати објекти уз пут Кула - Липар, објекти на ободу Телечке
висоравни између Куле и Црвенке и Мали Стапар. Транзитни туризам има услова за развој само у зони
простирања државног пута М-3, док је на осталим правцима од маргиналног значаја.
У циљу туристичке промоције општине неопходне је осмислити и изградити музеј или искористити неки
постојећи објекат у те намене. Идеју о рестаурацији и ревитализацији "Винарских подрума" у Црвенки
покренули су Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина, МЗ Црвенка и
новоосновани фонд "Подруми Телечке висоравни" Најплодније доба "Винарских подрума" су тридесете
године двадесетог века када је број винограда досегао 630 винограда. Разноврсне културне и друге
манифестације које се одржавају у насељеним местима требало би подићи на виши ниво и искористити их
у туристичке сврхе. Мултикултуралност и мултиетничност је одлика овог простора које такође треба
значајније промовисати. Туризам у општини Кула не сме да буде изолован од свих осталих привредних
потенцијала и активности већ они међусобно треба да се надопуњују.
Када је реч о саобраћајној инфраструктури, у наредном периоду планирана је санација путева и
изградња заобилазница око Куле. Тренутно је у изради идејно решење којим ће се уредити тј. формирати
пешачка зона, као и парк у центру Куле али и у другим насељима општине. Такође планира се и реализација
студије "Ревитализација пруга и железничког саобраћаја у Западнобачком округу". Студију су израдили
стручњаци Института Саобраћајног факултета у Београду.
Општина Кула располаже природним и привредним ресурсима који се могу искористити у туристичке
намене и има све предуслове за развој ловног, риболовног, транзитног, сеоског, здравственог, наутичког и
спортско-рекреативног туризма. Неопходно је оснивање туристичке организације која би преузела улогу
организатора и промотера туристичке понуде општине. Подршка локалне самоуправе (усвајање Стратегије
одрживог локалног развоја) и добра координација са разним фондовима и институцијама које финансирају
ову област је веома битна.
Ако се има у виду да туризам креира и продаје већ акумулирана искуства, онда је од највећег
значаја креирање стратегије развоја која полази са тачке гледишта и интересовања потенцијалног госта.
Истраживања треба усмерити у правцу потенцијалних туриста, посетилаца да би се дошло до сазнања шта је
то што може привући савременог туристу и анимирати га за што дужи боравак и већу потрошњу. Један од
таквих фактора је јединственост туристичке понуде, треба понудити нешто што је ново и занимљиво.
Неопходно је знати пласирати оно са чиме се располаже и то представити у најбољем светлу (ловни туризам,
културно-историјско наслеђе, природна богатства у окружењу, специјални догађаји, фестивали, спорт), нешто
што ће привући пажњу и подстаћи жељу за путовањем у општину Кула. С обзиром да је инфраструктура
незадовољавајућа, неопходно је развој туризма поставити/усмерити тако, да се у први план стави оно што
већ постоји, а може привући пажњу, а касније или успут дефинисати локалитете и услуге које би могле
привући интересовање будућих гостију да се управо то место посети. Стратешки посматрано, туризам,
развојем на локалном нивоу може бити начин за очување, истицање и промоцију културно - историјског
наслеђа, али и начин за очување старих заната и рукотворина. Такође веома је важно радити и на стручном
усаваршавању запослених у овој области, јер су људски ресурси битни чинилац укупног стања и слике
туризма неког места. Стратегија развоја туризма у општини Кула мора бити усклађена, на пример, са
аграрним сектором и у складу са просторним планом општине Кула. На овај начин се може постићи
максимално искоришћење постојећих природних ресурса, али ипак у складу са одрживим развојем. При
формирању туристичке понуде општине Кула, неопходно је активирање и неговање следећих видова
туризма:
~ ловни туризам;
~ рекреативни туризам (израдити регулациони план овог простора и изградити потребне садржаје).
Изградња мултифункционалног хиподрома који обједињује традиционалне садржаје са ових простора
(етно салаш са музејском поставком, простор за едукативни центар старих заната, простор за
културно уметничке манифестације и простор за одржавање осталих манифестација-вашари и сл.) и
спортско рекреативне садржаје (касачка стаза, школа јахања, терапеутско јахање) ;
~ излетнички (уредити просторе Црвеначког потока, Планинарског дома у Кули и друге потенцијалне
просторе, претежно уз водотокове или шумовите пределе);
~ манифестациони - изградити потребне смештајне капацитете, ловног и риболовног, утврдити ловне и
риболовне основе за територију општине, уредити простор изградњом потребних објеката (ловачке
куће, риболовачки кампови);
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наутички туризам, реконструисати основну каналску мрежу да постане поново пловна и решити
питање прераде и евакуације отпадних вода, изградити потребне наутичке објекте;
здравствени туризам, општина Кула располаже ресурсом термоминералних вода који до сада нису
искоришћени, а могу послужити за развој здравственог туризма који је један од најдинамичније
развијајућих грана туризма.
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,
РАЗВОЈ, ПОЉОПРИВРЕДА И ТУРИЗАМ

ОПШТИ ЦИЉ:
ОБЛАСТ:
СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:
АКТИВНОСТИ:

Висок животни стандард становништва
Повећање запослености
Пољопривреда
Унапредити капацитете и организациону структуру за подршку развоја пољопривредне
производње
 Искоришћен пољопривредни потенцијал
 Aграрни буџет
 Формирати пољопривредни савет, као тело које би се пермантно бавило проблемима и
развојем пољопривреде
 Формирати базу података о пољопривредним произвођачима (површина коју обрађују,
број грла стоке, стање објеката...)
 Афирмисати удруживање пољопривредника у циљу заједничког наступа на тржишту и
инвестирања у складишне и прерађивачке капацитете
 Обезбедити константну едукацију пољопривредника и размену искустава са
пољопривредницима из региона
 Дефинисати зоне за измештање постојећих и изградњу нових фарми и складишних
капацитета
 Формирати пољочуварску службу
 Уредити пољске путеве
 Изградити препознатљивост у пољопривредној производњи и афирмисати
специјализацију производње (формирати бренд)
 Дефинисати мере и програме подршке малим и средњим пољопривредницима
~ Субвенционисање каматне стопе за кредите намењене куповини нове
механизације
~ Субвенционисати куповину вештачког ђубрива
~ Регресирати куповину приплодног материјала у циљу побољшања генетског
материјала
∼ Обезбедити планирање и контролу трошења средстава аграрног буџета

ОБЛАСТ:

Туризам

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

Достићи препознатљивост општине Кула као туристичке средине
 Развијен манифестациони туризам
 Постојање дугорочних планова развоја туризма
 Развијена свест људи о туристичким потенцијалима општине
 Основати туристичку општинску организацију
 Развити дугорочан програма развоја туризма
 Изградити туристичку инфраструктуру (бањско-рекреативни центар, мултифункционални
хиподром - етно кућа, коњичка стаза, простор за манифестације и вашаре...)
 Повећати улогу локалне самоуправе у правцу развоја туризма
 Укључити све заинтересоване стране у програмирање и спровођење планова развоја
туризма
 Боље информисати и едуковати потенцијалне предузетнике у области туризма

АКТИВНОСТИ:

ОБЛАСТ:

Економски развој

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

Изградити индустријску зону
 Решен статус земљишта
 Извршена теничка опремљеност индустријске зоне
 Повећана конкурентност
 Формиран Технолошки парк
 Информисати становништво о важности изградње индустријске зоне
 Обезбедити стимулативне мере регулисања статуса земљишта

АКТИВНОСТИ:
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ОБЛАСТ:
СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:
АКТИВНОСТИ:

Обезбедити локацију за индустријску зону (планским докум.)
Обезбедити примарну комуналну инфраструктуру
Унапредити активности на промоцији и привлачењу инвестиција
Формирати службу, Савет за економски развој
Успостављање јавно - приватног партнерства

Мала и средња предузећа

Конципирати програм подстицања МСП
Добро организован и координисан сектор задужен за развој МСП
Заинтересована локална самоуправа за развојне програме МСП
Обезбедити едукацију предузетништва
Изградити механизме информисања предузетника
Организовати руководећи кадар удружења предузетника – привредника
Изградити систем подстицања удруживања произвођача
Обезбедити промоцију предузетништва









Култура, образовање, спорт и локална самоуправа
Анализа трендова и тенденција у скоријој будућности
Култура
У свим местима наше општине налазимо се у фази адаптација и реконструкција објеката културе.
Адаптацијом и реновирањем позоришне сале у Кули, као и читавог објекта, културни садржаји ће бити
знатно богатији. Буџетом за 2008. годину повећана су знатно издвајања за спорт и физичку културу.
Прошле године је за културу уложено око милион евра, што представља 12 одсто општинског буџета, на тај
начин се сврставамо у ред општина које највише улажу у културу.. Неопходно је наставити улагања у
постојеће објекта културе али и у нове објекте. У наредном периоду треба наставити са улагањима у културу,
спорт и у образовање и оспособити нове просторе за културне садржаје, али и у потпуности санирати мрежу
објеката културе и спорта у свим насељеним местима. Потребно је створити предуслове да би се грађани
масовније укључили у разне програме. Ради активнијег укључивања грађана у друштвени живот, неопходно
је веће ангажовање културних и других институција у општини на изради квалитетније организације
културних и спортских манифестација. Организациону структуру у установама културе је потребно
унапредити и осавременити. Потребно је стално усавршавање запослених, али и осмишљена организација
радионица, курсева и семинара. Техничка опремљеност, компјутери, интернет, информатички системи
морају да буду један од приоритета. Неопходно је додатно радити на афирмацији културе мањина.
Промовисање истинских културних и уметничких вредности ће бити један од приоритета у наредном
периоду. Исидор Бајић, чувени композитор из Куле који је компоновао једну од првих српских опера, није
адекватно третиран у нашој општини, стога ће се уложити велики напори и унапредити организација
"Бајићевих дана" који су тек од 2003. године почеле да се одржавају у нашем граду. Предвиђено је да се у
те сврхе оспособи музеј. Оснивање креативних радионица за децу и одрасле је само један од начина да се
надомести проблем недостатка садржаја или усмеравања енергије и стваралачког потенцијала младих у
малим градовима. Ликовна, вајарска, луткарска, керамичка радионица, само су неке од великог броја
могућих радионица које би потпомогле остварењу креативног слободног времена и стварању потпуније и
свестраније личности. Едукација деце са акцентом на "tееn" популацију уз предавање педагога, психолога,
социолога итд, путем отворених разговора, трибина на све горуће теме. У оквиру Културног центра путем
модерних форми изражавања треба промовисати урбани менталитет омладине (рок и поп концерти,
перформанс, видео арт, итд.). Књижара би се могла наметнути као најповољнији продавац уџбеника за
основну и средњу школу. С обзиром на број ученика у нашој средини, као и на одређени број нових
предмета у оквиру образовања, зарада не би изостала. Издавачка делатност не сме бити запостављена,
напротив њен рад се мора унапредити. У нашој средини са некада веома развијеним занатством, готово да
није очуван ниједан традиционални занат.. Ови занати би могли бити основа из које би се могло изродити
приватно предузетништво, јер у својој основи садржи уметничку компоненту, а на западном тржишту
представљају тренд и у њима се очитавају особености наше културе. Ово би могло бити и пут настанка
свејеврсног завичајног музеја који би уместо "мртвих алата" чувао "живе занате", а који би требало да имају
градови у којима се држи до културе. Наравно, изузев заната овај музеј би покривао и историју места и
општине.
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Спорт
Стратешки циљ у области физичке културе и спорта је изградња и санирање спортско–рекреативних
објеката и спортских терена у свим местима општине Кула. Уколико изузмемо школске хале које су у лошем
стању (ОШ "Петефи бригада" и др.) у Кули не постоји ниједна спортска хала.
Неопходно је извршити адаптацију и и реконструкцију постојећих објеката и самим тим побољшати
њихову функционалност. Средња Економска школа у Кули ће напокон добити нову спортску халу. Такође је
неопходно изградити базен јер је постојећи у веома лошем стању и тренутно је под хипотеком "Металс
банке".
Веома је важан спортско-рекреативни центар "Вашариште" у Кули на којем се тренутно спроводе
разни садржаји али много простора је неискоришћено. Простор у целости припада општини Кула. У Кули се
налази и други спортско-рекреативни центри који су такође неискориштени за разне спортске садржаје. С
обзиром да општина Кула има четири прволигаша и постиже веома добре резултате у фудбалу, рукомету,
каратеу и куглању у наредном периоду је неопходно омогућити адекватне услове поменутим клубовима - у
складу са могућностима са којима располаже општина Кула.
Систем организовања у спорту треба унапредити и модернизовати. Спорт и физичка култура морају
добити већи значај.
Планови за развој спорта се морају ускладити са Законом о спорту Републике Србије. Претпоставља
се да ће нови Закон о спорту прецизно дефинисати финансирање спорта и механизме развоја. У складу са
могућностима општина Кула мора спремно да дочека приватизацију у спорту и помогне клубовима да
успешно спроведу приватизацију. У спорт и физичку културу треба и даље улагати и наставити сарадњу са
Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину АП Војводине, али и са Министарством спорта и
омладине Републике Србије.
Наравно, треба успоставити сарадњу и са другум институцијама и организацијама које се баве овом
облашћу. Посебно треба подстаћи али и реорганизовати школски спорт који је тренутно недовољно активан.
Треба обезбедити континуирано и усавршавање стручног кадра и помоћи у допунском усавршавању
тренерског кадра. Веома је важно изградити и санирати терене за мале спортове у свим школама, али и за
особе са посебним потребама.
Промовисање спорта, физичке културе, рекреације и здравог начина живота кроз разне акције и
манифестације је неопходно уколико желимо да унапредимо развој спорта у годинама које долазе.
Локална самоуправа
Након доношења Закона о имовини локалне самоуправе, општина Кула ће бити ефикаснија када је
реч о управљању, располагању и коришћењу своје имовине. Захваљујући новом информационом систему
месне канцеларије ће у наредном периоду постати "Мини услужни центри" у којима ће грађани моћи да
обаве послове на прибављању потребне документације и тако избегну непотребне трошкове и губљење
времена путујући за Кулу.
Нови концепт и приступ економском развоју на локалном нивоу подразумева и флексибилност.
Канцеларија за ЛЕР може да служи као ефикасно средство за привлачење инвестиција. Ово тело може да
служи и као подршка процесу и имплементацији стратешког планирања.
Регионални развој и прекогранична сарадња
Афирмација општине Кула у ширем регионалном окружењу захтева ангажовање свих актера у
развоју, односно корисника простора, инвеститора, власника некретнина као и јавних служби у општини.
Поред докумената на општинском, покрајинском и републичком нивоу, значајно упориште за остваривање
развоја пружају и документа, програми и смернице Европске уније и Уједињених нација.
Остваривање развоја и афирмацију општине омогућиће: јачање интеррегионалних веза са суседним
и другим општинама (Сомбор, Апатин, Бач, Оџаци, Врбас, Мали Иџош, Бачка Топола) у складу са испољеним
економским социокултурним интересима.
Значај сарадње са суседним општинама је уједно од великог значаја:
~ за јачање и афирмацију узајамних веза Бачких региона (Западнобачког региона, Севернобачког
региона и Јужнобачког региона);
~ за развој и јачање сарадње са регионима у ширем окружењу и прекогранична сарадња посебно
економских веза (индустрије, пољопривреде, терцијалне делатности), културних веза, заштита
животне средине и др.
Локална самоуправа мора да подстиче прекограничну сарадњу на заједничким пројектима којима
се успешно јачају економски капацитети.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

АКТИВНОСТИ:

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:
АКТИВНОСТИ:

Унапредити локалну самоуправу
самоуправу у функционалну, ефикасну и модерну
 Повећано учешће јавности у припремању и доношењу нормативних аката локалне
самоуправе
 Повећана ефикасност и координација рада локалне самоуправе и других институција
основаних од стране локалне самоуправе
 Остварена сарадња са општинама и земљама из окружења
 Стратегија локалног одрживог развоја
 Добијен сертификат за планирање и реаговање у ванредним ситуацијама и јачање
економске сигурности
 Коришћење програма и пројеката ЕУ за подстицање развоја локалне заједнице

Информисати јавност путем локалних медија о могућности њиховог учешћа у процесу
доношења нормативних аката
 Подизање нивоа информисаности грађана путем званичне веб презентације општине
Кула
 Изградити механизам партиципације грађана у доношењу одлука из надлежности
локалне самоуправе
 Организовати јавне расправе о нацртима нормативних аката који се предлажу СО Кула
на усвајање
 Формирање Савета за младе, Савета за пољопривреду, Савета за економски развој,
Савета за прогнана и расељена лица
 Имплементација Локалног акционог плана за младе
 Оснивање Центра за обавештавање
 Донети нову систематизацију радних места – адекватно изградити образовну структуру
запослених у управи
 Развити систем перманентног образовања запослених у складу са новим знањима и
модерним вештинама
 Успоставити систем награђивања и санкционисања запослених
 Успоставити бољу координацију локалне власти и јавних предузећа
 Успоставити систем електронске управе набавком рачунарске опреме и умрежавањем
свих локалних институција
 Развити тзв. систем 48 у решавању комуналних проблема грађана општине
 Подизање нивоа знања изабраних и постављених лица у Општинској управи у вези ЕУ
 Иницирати контакте са општинама из окружења
 Усвајање принципа добре праксе
 Обезбедити сагласност локалне скупштине за успостављање сарадње
 Израдити заједничке пројекте са другим општинама
 Формирати канцеларију за имплементацију локалне стратегије одрживог развоја
 Формирати тим за израду плана активности и процедура у кризним ситуацијама
 Израда програма за планирање и реаговање у ванредним ситуацијама и јачање
економске сигурности
ОБРАЗОВАЊЕ
Адаптирати и технички опремити школске установе уз побољшање квалитета образовања
и ученичког стандарда
 Добро технички опремљене школе
 Развијен механизам подстицаја и награђивања ученика и наставника
 Формирано одељење високошколске установе
 Адаптирати постојећи школски простор уз отклањање недостатака који угрожавају
наставни процес
 Иновирати опрему и наставни материјал у школским установама
 Осавременити организацију наставног процеса и створити услове за континуирано
стручно усавршавање наставника
 Побољшати ученички стандард и школовање учинити доступнијим и јефтинијим
 Побољшати активизам и рад секција
 Обезбедити простор за рад високо школске установе
 Обезбедити техничку опремљеност кабинета за одељење више или високе школе
 Обезбедити стипендије за школовање наставног кадра за новоформиранa одељења
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СПОРТ
СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

АКТИВНОСТИ:

Омасовљење
Омасовљење и развој спорта
 Добро развијена мрежа спортских терена и спортских хала
 Оспособљен и мотивисан стручни кадар
 Развијен школски спорт
 Функционалан облик удруживања спортских организација
 Утврдити детаљну анализу постојећег стања спортских терена и хала и утврдити потребе
за реконструкцију
 Утврдити потребе за новим спортским теренима на територији општине Кула и
успоставити контакт са потенцијалним корисницима
 Израдити пројектну документацију за реконструкцију постојећих и изградњу нових
терена
 Извршити пројектоване радове
 Извршити анализу постојећег стања спортске опреме и утврдити потребе за опремањем
 Опремити објекте са утврђеним приоритетима
 Обезбедити адекватно одржавање терена кроз развијен систем контроле стања терена,
редовно финансирање и волонтерски рад
 Развити систем одржавања спортских хала кроз редовно финансирање из буџета
општине али и из сопствених извора
 Анализа постојећег стручног кадра
 Утврдити потребе за организацијом едукативних семинара
 Организовати семинаре за тренере и спортске раднике
 Обезбедити учешће на семинарима
 Утврдити критеријуме за награђивање спортских радника
 Развити систем финансирања спортских тренeра
 Укључити тренере прволигашких клубова у рад и едукацију осталих клубова нижег ранга
и њихових спортских радника
 Извршити анализу школског спорта
 Успоставити сарадњу између одговарајућих школских спортских секција и спортских
клубова
 Укључити професионалне тренере у рад школских спортских секција
 Развити систем финансирања рада школских спортских секција и одговарајућих
спортских такмичења
 Идентификовање активних спортских организација и њихових потреба

КУЛТУРА

ОПШТИ ЦИЉ:
СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
РЕЗУЛТАТИ:

АКТИВНОСТИ:

Развијена свест грађана о културним потребама и значају укључивања у друштвени живот
локалне заједнице
Обезбедити адекватне услове за бољи и квалитетнији културни живот у локалној заједници
 Обезбеђени инфраструктурни услови за квалитетан рад
 Искоришћен кадровски потенцијал и бољи тимски рад
 Укључена популација младих у систем институција културе
 Остварени врхунски резултати у разним сегментима културе
 Сачувано културно наслеђе вишенационалне заједнице
 Реновирати постојеће објекте културе, уз побољшање организационе структуре и јачање
капацитета кадрова
 Изградити нове објекте културе
 Опремити све објекте потребним инвентаром
 Побољшање организационе структуре у институцијама и установама културе
 Јачање капацитета стручних кадрова са акцентом на библиотекарство
 Боља координација и умрежавање свих институција и релевантних организација у
области културе (повезати стручне кадрове у јединствени систем по делатностима:
култура, образовање, физичка култура)
 Увести институцију конкурса за рад у институцијама и установама у култури
 Мотивисати и подстицати укључивање младих у културни и друштвени живот
 Организовање разних видова усавршавања и едукација у области културе
 Организовање креативних радионица за децу и одрасле, ликовна, вајарска и друге
 Промовисање урбаног менталитета младих (поп и рок концерти, перформанс, видео арт,
итд.)
 Изградити завидан ниво стручног кадра у култури
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Побољшати рад разних секција у култури и у школама
Подстицати и награђивати таленте у области културе (годишње, јубиларне и друге
награде)
Повећати свест о богатству културног наслеђа и мултикултуралности локалне заједнице
Промовисати истинске културне и уметничке вредности локалне заједнице

Социјална заштита
Закључак о циљној групи Особе са инвалидитетом
Програми за ОСИ у општини Кула постоје у недовољној мери, али углавном делују као неформални
или као програми невладиних организација. Особе са инвалидитетом су најчешће социјално угрожене и
присутан је велики степен неинформисаности и затворености самих ОСИ и њиховог окружења. Због
непостојања адекватне базе података веома је тешко планирати врсту и обим услуге.
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Препоруке и стратешке интервенције:
Превенирати институционални смештај ОСИ кроз програме подршке у локалној заједници;
Радити на смањењу дискриминације;
Учинити средину приступачном за ОСИ;
Оснаживати ОСИ и организације особа са инвалидитетом;
Израдити базу података о ОСИ;
Унапредити међусекторску сарадњу у пружању услуга ОСИ;
Обезбедити плуралитет услуга и пружалаца;
Утицати на доношење позитивних прописа на локалном нивоу за ОСИ.
Специфични циљеви за групу ОСИ:
Унапредити квалитет живота ОСИ на територији општине Кула кроз програме ванинституционалне
подршке унапређивањем постојећих и оснивањем нових сервиса;
Обезбедити услове за самостално кретање ОСИ на територији општине Кула уклањањем
архитектонских баријера;
Јачати ОСИ ООСИ, породице са ОСИ и људске ресурсе за рад са ОСИ кроз едукације и саветодавни
рад у општини Кула.

- Особе са инвалидитетом -

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:
АКТИВНОСТИ:

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:
АКТИВНОСТИ:

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:

Унапредити квалитет живота ОСИ на територији општине Кула кроз програме
ванинституционалне подршке унапређивањем постојећих и оснивањем нових сервиса
сервиса
 Током 2008. године реорганизовати постојећи Дневни центар у Кули и проширити
спектар његових услуга
 Током 2009. и 2010. године отворити Дневне клубове за ОСИ у најмање два насељена
места, Кули и Руском Крстуру
 Током 2010. и 2011. године ангажовати персоналне асистенте за најмање 15 ОСИ са
територије општине Кула и даље континуирано развијати овај програм
 До краја 2012. године покренути програм викенд боравка и краткотрајног смештаја у
општини Кула
 До краја 2012. године отворити прву заједницу заштићеног становања за шест ОСИ на
територији општине
 Континуирано радити на информисању јавности о положају и проблемима са којима се
сусрећу ОСИ, као и на сензибилисању грађана општине
Обезбедити услове за самостално кретање ОСИ на територији општине Кула уклањањем
архитектонских баријера
 Током 2009. год. донети одлуке на нивоу општине Кула о обавези прилагођавања нових
објеката ОСИ, о адаптацији постојећих, и обавезу обележавања паркинг места за ОСИ
 До краја 2011. године уградити рампе за кориснике инвалидских колица на јавне
установе и амбуланте у насељеним местима и лифт у Дом здравља Кула
 Током 2011. године обезбедити и прилагодити једно комби возило за превоз ОСИ
 Током 2011. и до краја 2012. године прилагодити тротоаре и ивичњаке кретању телесно
инвалидних у ужем центру насељених места
Ојачати ОСИ, ООСИ, породице са ОСИ и људске ресурсе за рад са ОСИ кроз едукације и
саветодавни рад у општини Кула
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АКТИВНОСТИ:






Током 2008. године извршити испитивање потреба и анализу стања ОСИ на терену на
територији општине Кула и израдити јединствену базу података о потребама ОСИ
Током 2009. и до 2011. организовати за представнике различитих заинтересованих
група едукације у области инвалидитета
Током 2008.–2012. континуирано радити на едукацији ОСИ, њихових породица, као и
стручњака и волонтера који раде са ОСИ
Континуирано од 2010. до 2012. организовати програм саветовања и психо-социјалне
подршке ОСИ и породици

Закључак о циљној групи Стари
Стара лица су једна од најбројнијих корисничких група и спадају у најсиромашнији слој
становништва. Највећи број старих је здравствено угрожен, запостављен и зависи од помоћи других лица.
Упркос потребама, најмање су обухваћени услугама социјалне заштите.
Препоруке и стратешке интервенције:
~ Пратити и вршити анализу на терену о потребама и бројности старих лица;
~ Укључивати стара лица у социјалну заштиту кроз сарадњу сва три сектора;
~ Повећати износ финансијских средстава намењених за помоћ старим лицима;
~ Покренути ванинституционалне облике социјалне заштите за стара лица;
~ Обезбедити стручни кадар за рад са старима;
~ Бавити се информисањем и едуковањем корисника;
~ Покренути патронажну службу и службу неге и помоћи у кући.
Специфични циљеви за групу ОСИ:
~ Покренути нове ванинституционалне облике заштите у сва три сектора и укључити што већи број
корисника;
~ Јачати људске капацитете за рад са старим лицима кроз едукације и информисање;
~ Побољшати квалитет постојећих и оформити нове услуге у оквиру постојећих институција и
организација које се баве старима, обезбеђивањем нових алтернативних извора финансирања.
- Стари -

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:
АКТИВНОСТИ:

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:
АКТИВНОСТИ:

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:
АКТИВНОСТИ:

Покренути нове ванинституционалне
ванинституционалне облике заштите у сва три сектора и укључити што већи
број корисника
 Током 2008. године на територије општине Кула ангажовати 10 геронто-домаћица за
помоћ у кући
 Током 2009. године отворити Клуб за старе у Кули и Руском Крстуру
 Од 2008. до 2012. повећати број геронто-домаћица на територији општине
 До краја 2009. године отворити Прихватну станицу при Дому за старе и пензионере у
Кули за старе, жене и децу и друге жртве насиља, особе у скитњи
 До краја 2010. године отворити Дневни боравак за најмање 10 старих лица у Кули
 До краја 2011. године проширити мрежу клубова за старе на целој територији општине
Кула
 Током 2012. основати Дневни центар за најмање 10 старих лица у Кули
Јачати људске капацитете за рад са старим лицима кроз едукације и информисање
 Континуирано током трајања имплементације стратегије спроводити обуке и едукације
за особље, волонтере и сараднике који пружају услуге социјалне заштите старим лицима
 Континуирано информисати грађане, породице и потенцијалне кориснике о
могућностима које им се пружају путем медија и публикација
Побољшати квалитет постојећих и оформити нове услуге у оквиру постојећих институција и
организација које се баве старима, обезбеђивањем нових алтернативних
алтернативних извора
финансирања
 Током 2009. године обезбедити материјалне и људске ресурсе за покретање физикалне
терапије у Дому за старе и пензионере у Кули
 До 2012. године континуирано проширити лепезу нових/алтернативних услуга у оквиру
постојећих институција и организација
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Закључак о циљној групи Деца и млади са
поремећајима у друштвеном понашању
Деца и млади као најперспективнија и најкреативнија циљна група имају потребе за јачањем
потенцијала које се могу остварити, између осталог, кроз превентивне програме социјалне заштите. Нужно
је осмислити превентивне програме како би сузбили појаву поремећаја у друштвеном понашању код деце и
младих. Уз превентивне, потребни су и програми социјалне заштите намењени деци и младима код којих је
поремећај у понашању већ детектован.
Дефинисање проблема и дијагноза стања:
~ Најперспективнија и најдинамичнија циљна група;
~ Мало програма за квалитетније слободно време;
~ Висок степен малолетничке делинквенције;
~ Недовољно мера превенције и дневних боравака за децу са поремећајима у понашању;
~ Низак степен сарадње са родитељима.
Препоруке и стратешке интервенције:
~ У склопу развијања интегралног система социјалне заштите потребно је успоставити мрежу сарадње
институција и организација које се баве децом и младима;
~ Остварити сарадњу владиног и невладиног сектора који се баве децом и младима;
~ Развити нове услуге социјалне заштите из сфере превенције;
~ Едуковати стручњаке за рад са децом и младима;
~ Јачати финансијске капацитете са свих нивоа власти усмерене за услуге социјалне заштите
намењене деци и младима;
~ Спроводити мере превенције поремећаја у понашању.
Специфични циљеви за групу Деца и млади са поремећајима у друштвеном понашању:
Отварањем нових превентивних облика заштите на територији општине Кула смањити број деце и
младих са поремећајем у друштвеном понашању;
- Деца и млади са поремећајима у друштвеном понашању -

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:
АКТИВНОСТИ:

Отварањем нових превентивних и куративних облика заштите на територији општине Кула
смањити број деце и младих са поремећајима у друштвеном понашању
 Током 2008. до 2012. године израдити програм информативних и едукативних
активности за децу и младе и стручна лица за рад са младима
 До краја 2009. године оформити Саветовалиште за децу и младе са поремећајем у
друштвеном понашању са територије општине и СОС телефон за децу и младе
 До краја 2009. године отворити Прихватну станицу за децу и младе жртве насиља
 Покренути током 2010. године тимове за медијацију и вршњачку едукацију при
основним и средњим школама у општини Кула
 У оквиру програма за квалитетније слободно време деце и младих покренути програм
волонтирања до краја 2009. године
 Отворити дневни боравак током 2010. године за 15-оро деце и младих са поремећајима
у друштвеном понашању са територије општине Кула

Закључак о циљној групи Дисфункционална породица
Породица је основна ћелија друштва. Проблеми који погађају породицу дестабилизују друштво у
целини, те је неопходно превенирати, детектовати и санирати дисфункционалне односе који се у
породицама јављају.
Препоруке и стратешке интервенције:
~
~
~
~
~

За ефикасну заштиту и помоћ дисфункционалној породици од велике важности је:
рад на информисању о правима и могућностима грађана наше општине;
формирање саветовалишта и групних саветодавно-терапијских програма за лица са проблемима у
партнерском, родитељском и уопште животном функционисању;
перманентна едукација кадра за рад са дисфункционалним породицама;
превентивни и едукативни рад;
организовање саветодавно-терапијског рада индивидуалног и групног карактера;
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~
~

обезбеђивање интервентних мера за заштиту чланова породице над којима је извршена
злоупотреба и насиље;
усавршавања радника и волонтера.
Специфични циљеви за групу Дисфункционална породица:

~
~
~

Побољшање услуга социјалне заштите за помоћ дисфункционалној породици на локалном нивоу кроз
развијање нових система услуга које би поред саветодавно-терапијског рада и правне заштите
пружале и услуге прихвата и збрињавања жртава насиља;
Унапређење квалитета услуга социјалне заштите кроз обезбеђивање довољног броја перманентно
едукованих стручних радника и волонтера у односу на потребе грађана на локалном нивоу;
Развијање система перманентног и правовременог информисања грађана о правима, мерама и
услугама за породицу у локалној средини.

- Дисфункционална породица -

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:
АКТИВНОСТИ:

Побољшање услуга социјалне заштите за помоћ дисфункционалној породици на локалном
нивоу кроз развијање нових система услуга које би поред саветодавносаветодавно-терапијског рада и
правне заштите пружале и услуге прихвата и збрињавања жртава насиља
 До краја 2009. године отворити Саветовалиште за брак и породицу које ће пружати
услуге социјалне и правне заштите и саветодавно- терапијског рада
 До краја 2009. године основати мобилни тим за превенцију насиља у породици и
отворити Прихватну станицу за жртве насиља
 До краја 2010. године израдити програм пружања психо-социјалне подршке и помоћи
за жртве насиља кроз групне активности (искуствене групе) за најмање десет корисника
 До 2010. године израдити едукативне програме успешног родитељства и школе за
заинтересоване родитеље

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:
АКТИВНОСТИ:

Унапређење квалитета услуга социјалне заштите кроз обезбеђивање довољног броја
перманентно едукованих стручних радника и волонтера у односу на потребе грађана на
локалном нивоу
 Успоставити праксу перманентне едукације стручних радника усмерену на изражену
социјалну патологију породице

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:
АКТИВНОСТИ:

Развијање система перманентног и правовременог информисања грађана о правима,
мерама и услугама за породицу у локалној средини
 Континуирано информисати породице о услугама социјалне заштите које су им доступне
на територији општине Кула путем електронских и штампаних медија
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Стратегија одрживог развоја општине Кула усаглашена је са Миленијумским циљевима УН и са
Извештајем о реализацији Миленијумских циљева развоја у Србији за 2006. годину.

Електронска копија СТРАТЕГИЈЕ може се преузети
на сајту општине Кула www.kula.rs
рубрика Стратегије и планови
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