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Увод
Преглед и анализа стања у области друштвени развој
Надлежности локалне самоуправе, као и друга питања од значаја за остваривање њених права и
дужности, дефинисане су Законом о локалној самоуправи. Приликом управљања, општина Кула је
стога одговорна за квалитетно и ефикасно вршење својих и поверених надлежности (АПВ или РС).
Исто тако, ради задовољења општих, заједничких и свакодневних потреба локалног становништва,
посебну пажњу у планирању треба да посвети оним областима у којима има директну надлежност и
да настоји да их уреди и обезбеди неометано обављање делатности унутар њих. Када је реч о
области друштвених делатности, предмет анализе су сектори предшколског васпитања и основног
образовања, социјалне и здравствене заштите, културе и спорта.

Издвајања из буџета општине Кула за друштвени развој
Када је реч о значају области друштвеног развоја, исти се може проценити на основу удела издвајања
за наведене области кроз локални буџет Општине. У наставку су приказана издвајања за ове области,
конкретно узимајући податке из финансијских планова/завршних рачуна, и то из програма 8 предшколско васпитање, 9 - основно образовање, 10 - средње образовање, 11 - социјална и дечија
заштита, 12 - здравствена заштита, 13 - развој културе и информисања, 14 - развој спорта и омладине.
Програм
8- Предшколско васпитање
9- Основно образовање
10- Средње образовање
11- Социјална и дечија заштита
12- Здравствена заштита
13- Развој културе и информисања
14- Развој спорта и омладине
Програм
8- Предшколско васпитање
9- Основно образовање
10- Средње образовање
11- Социјална и дечија заштита
12- Здравствена заштита
13- Развој културе и информисања
14- Развој спорта и омладине

План 2018
(% буџета)
7,31%
4,57%
1,48%
5,82%
4,32%
0,42%
15,08%

Реализација 2018
(% буџета)
9,50%
5,40%
1,77%
6,61%
5,45%
0,55%
3,05%

План 2019
(% буџета)
9,88%
6,69%
2,67%
6,95%
2,30%
0,72%
19,35%

Реализација 2019
(% буџета)
12,28%
7,60%
3,04%
7,65%
2,01%
0,74%
13,84%
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Програм

План 2020
(% буџета)
8- Предшколско васпитање
9- Основно образовање
10- Средње образовање
11- Социјална и дечија заштита
12- Здравствена заштита
13- Развој културе и информисања
14- Развој спорта и омладине
Напомена: за 2020. годину није урађен програмски део буџета

Реализација 2020
(% буџета)
-

За Програм 8 - Предшколско васпитање, општина Кула издваја у просеку око 10,89%(узета у обзир
реализација за 2018. и 2019. годину, баш као и за остале програме) од укупног буџета, што је мало
испод упоредног просека1 од око 13,70%. Општина Кула према посматраним подацима, солидно
издваја за област предшколског васпитања. Овај износ троши на: функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања.
За Програм 9 - Основно образовање, општина Кула издваја у просеку око 6,50% од укупног буџета,
што је изнад упоредног просека од око 4,13%. Овај износ троши на: функционисање основних школа
као и за санацију зграда основних школа.
За Програм 10 - Средње образовање, општина Кула издваја у просеку око 2,41%, што је мало изнад
упоредног просека који износи око 2,34%. У односу према надлежностима које локална самоуправа
има у области, издвајања су очекивана. Износ се троши на: функционисање средњих школакао и за
финансирање превоза средњошколаца и студената. Општинска управа Кула из буџета издваја
средства за финансирање превоза ученика (средњошколаца) и студената:
2018. године буџетом је планирано 18.300.000,00, а потрошено 18.859.766,88 РСД
2019. године буџетом је планирано 18.500.000,00, а потрошено је 19.113.970,02 РСД
2020. године буџетом је планирано 19.000.000,00, а потрошено је 12.816.918,52 РСД.
Редни
број

Корисници

1.

Ученичке наградеКонкурси
Домови ученика

2.
3.

1

Број
корисника
2019/20.
138/150

Планирано у Утрошено
2019.

Планирано
за 2020.

1.260.000,00

1.082.460,00

1.500.000,00

24/33

1.500.000,00

1.382.817,10

1.900.000,00

17.000.000,00

15.494.896,50

19.000.000,00

Превоз ученика по 923/930
Одлуци

СКГО је израдио за 2021. буџетску годину просек на основу узорка од 20 ЈЛС на територији РС
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4.

Превоз-треће дете

5.

00

1.500.000,00

577.347,00

Превоз студената, 33/25
самохрани

500.000,00

415.360,00

Све
је
у
превозу по
Одлуци
500.000,00

6.

Студентске награде- 69/70
Конкурси

4.440.000,00

4.140.000,00

4.400.000,00

7.

Трошкови боравка 170/189
за
треће
и
св.наредно дете

3.600.000,00

3.534.250,00

4.000.000,00

УКУПНО:

37.800.000,00

39.800.000,00

Извор: Подаци достављени од стране представника општине
За Програм 11 - Социјална и дечија заштита, општина Кула издваја у просеку око 7,13% од укупног
буџета, што је изнад упоредног просека који износи око 5,43 %. Према томе, може се рећи да
општина Кула значајан удео буџета у области друштвеног развоја издваја за ове програмске
активности, а у складу са својим надлежностима. Овај износ троши се углавном на: једнократне
помоћи и друге облике помоћи, подршку реализацији програма Црвеног крста, подршку деци и
породици са децом, подршку рађању и родитељству и друго.

За Програм 12 - Здравствена заштита, општина Кула издваја у просеку око 3,73% укупног буџета, што
је изнад упоредног просека који износи око 0,60%. Издвајање је у потпуности у складу са тим што
локална самоуправа нема више директне надлежности у области. Средства се издвајају за:
функционисање установа примаре здравствене заштите и мртвозорство.
Општинска управа Кула је 2018. године из буџетских средстава за Дом здравља у Кули
издвојила 216.000,00 динара за финансирање Meditech-softver za EKG и за израду пројектне
документације Metro energy 300.000,00 динара.
Током 2019. године општинска управа Кула из буџетских средстава издвојила је 425.000,00
динара за куповину возила за Дом здравља Кула. Затим, исте године, издвојена су средства
за санацију дечијег диспанзера у Сивцу односно 237.600,00 динара. Даље у 2019. години
купљена је нова рачунарска опрема запосленима у Дому здравља Кула у износу од 290.760,00
динара буџетских средстава.
2020. године у Дому здравља у Кули и Сивцу уведено је грејање на гас и општина је за ту
намену издвојила 13.022.777,76 динара.
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За Програм 13 - Развој културе и информисања, општина Кула издваја у просеку око 0,64% укупног
буџета, што је значајно испод упоредног просека који износи око 5,50 %. Средства се издвајају за:
функционисање локалних установа културе, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
унапређење јавног интереса у области јавног информисања.
Током 2018. године, општинска управа Кула расписала је јавни позив за финансирање и
суфинансирање пројеката у области култура и за ту намену из буџетских средстава издвојила
4.000.000,00 динара.
У 2019. години општинска управа Кула расписала је јавни позив за финансирање и
суфинансирање пројеката у области култура за шта је издвојено 4.000.000,00 динара
буџетских средстава.
Током 2020. године, општинска управа расписала је јавни позив за суфинансирање и
финансирање пројеката у области јавног информисања у 2020. години на језицима
националних мањина и за ту намену издвојено је 1.000.000,00 динара буџетских средстава.
2020. године општинска управа расписала је јавни позив за суфинансирање пројеката у
области јавног информисања и за ту намему издвојено је 6.600.000,00 динара.
У 2020. години, општинска управа Кула расписала је јавни позив за финансирање и
суфинансирање пројеката у области културе и за то определила 1.800.000,00 динара
буџетских средстава.
За Програм 14 - Развој спорта и омладине, општина Кула издваја у просеку око 8,44% укупног буџета,
што је значајно изнад упоредног просека који износи око 2,39 %. Средства се издвајају за:
функционисање локалних спортских установа, подршку локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима.
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Кључне уводне напомене о јединици локалне самоуправе
Анализа територијалних показатеља
Општина Кула се налази у северозападном делу Аутономне Покрајине Војводине, у Западнобачком
округу, а чини је седам насељених места: Кула, Крушчић, Липар, Нова Црвенка, Руски Крстур, Сивац и
Црвенка. Подручје општине обухвата територију од 481km2, на прелазу Бачке лесне заравни на северу
и Бачке лесне терасе на југу. Општина се налази на раскрсници између Новог Сада, Сомбора и
Суботице и граничи се са следећим општинама: Бачка Топола, Врбас, Мали Иђош, Оџаци и Сомбор.
Општину Кула одикује веома повољан географски положај у плодној војвођанској равници, на
удаљености 53 km од Новог Сада и око 135 km од Београда, као значајних територијалних центара.
Слика 1. Општина Кула

Извор: www.kula.rs

Општина Кула има добар геостратешки положај. Територију општине Кула пресецају елементи
основне саобраћајне инфраструктуре Србије иВојводине, друмског, железничког и водног вида
транспорта. Овим саобраћајницама, као и мрежомсаобраћајне инфраструктуре локалног значаја
омогућено је повезивање подручја општине Кула са околним, ширим и ужим подручјем као и
међусобно повезивање насељених места. Територијом општине Кулапролази пут Ib реда правцем:
државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) – Бездан – Сомбор – Кула – Врбас –
Србобран – Бечеј – Нови Бечеј – Кикинда – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково).
Као и путеви IIa реда, пут 108: Бачка Топола – Кула – Деспотово – Силбаш – Бачка Паланка – државна
граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка), затим пут 110: Кула – Оџаци.2Према Уредби о
утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2013. годину3,
општина Кула припада другој групи развијености, чији је степен развијености у распону од 80% до
100% републичког просека развијености.
2

Одредба о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015)
гласник Републике Србије“, број 62/2013

3„Службени
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Слика 2. Мапа општине Кула

Извор: Google maps
Табела 1. Основни територијални показатељи општине Кула

Општина

Област

Степен
развијености

Кула

II група (80%Западнобачка 100%
област
републичког
просека)

Назив индикатора

Јединица
мере

2017 2018 2019

Површина

км2

481

481

481

Број насеља

Број

7

7

7

Густина насељености

Број

83

82

81

Извор: Аналитички сервис ЈЛС
Општина Кула према степену развијености спада у II групу јединица локалне самоуправе (80%-100%
републичког просека) и дефинише је густина насељености, 81 становник на км2.

Демографска структура
Основни демографски показатељи
У општиниКула према последњим подацима из 2020. године живи 38.630 становника. Посматрајући
период од 1961. године па до данас, број становника је смањен за 16,13%, те се може извући
закључак да је присутан негативан демографски тренд. Када је у питању старосна структура
становника, према подацима из 2019. године, просечна старост у општини Кула износи 44,08година,
што посматрамо као повољну статистику у односу на ниво области (Западнобачка) где просек износи
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45 година и као неповољну статистику у односу на национални просек, где вредност износи 43
године.
Табела 2. Природно кретање становништва општине Кула

1961.

2020.

46062

38630

1047

268

Умрли, број

463

724

Природни прираштај, број

584

-456

Умрла одојчад, број

68

1

Живорођени, на 1 000 становника

23

7

Умрли, на 1 000 становника

10

19

Природни прираштај, на 1 000 становника

13

-12

Умрла одојчад, на 1 000 живорођених
Извор: Витална статистика, РЗС
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Уочава се да је број живорођених у односу на доступне податке из 1961. године па до 2019. године
драстично опао, за чак 74,40%, док је број умрлих у великом порасту од 56,37%. Витални индекс
према томе износи 41,08 (однос броја живорођених на 100 умрлих).Посматрајућиподатке, можемо
рећи да општину Кулакарактерише негативна стопа природног прираштаја која у 2019. години
износи -10,3 промила, што је знатно неповољније када податак посматрамо у односу на стопу
националног нивоу чија је вредност -5, такође је и благонеповољније у односу на област, где је
вредност стопе природног прираштаја -10 промила.

Графикон 2. Живорођени, умрли и природни прираштај у општини Кула

1200
1000
800
600
400
200
0
1961

1966

1971

1976

1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

2016

-200
-400
-600
Живорођени

Умрли

Природни прираштај

Извор: Витална статистика, РЗС
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Табела 3. Основни демографски показатељи

Општина

Кула

Назив индикатора

Јединица
мере

2017

2018

2019

Број становника

Број

40055

39609

39141

Број становника, мушко

Број

19680

19488

19262

Број становника, женско

Број

20375

20121

19879

Просечна старост становништва

Број

43.68

43.89

44.08

Очекивано трајање живота, мушкарци

Број

71.3

72

71.2

Очекивано трајање живота, жене

Број

77.3

77.3

77.6

Извор: Аналитички сервис ЈЛС

Удео мушког становништва у укупном становништву општине Кулаза 2019. годину износи 49,21%, док
је удео жена 50,79%,а изражено у бројкама: мушкарци (19.262) и жене (19.879), где је очекивано
трајање живота мушкараца краће у односу на жене за 6,4 година.

Сложени демографски показатељи
Табела 4. Сложени демографски показатељи

Општина

Кула

Назив индикатора

Јединица
мере

2017

2018

2019

Стопа маскулинитета

Однос

0.97

0.97

0.97

Стопа феминитета

Однос

1.04

1.03

1.03

Индекс старења

Индекс

147.8

150.7

152.7

Стопа наталитета

Промил

7.34

7.6

7.18

Стопа морталитета

Промил

15.55

16.08

17.48

Стопа природног прираштаја

Промил

-8.21

-8.48

-10.3

Витални индекс

Индекс

47.19

47.25

41.08

Стопа укупног фертилитета

Коефицијент

1.28

1.33

1.29

Стопа укупне зависности
становништва

Број

50.9

51.6

52.1

Стопа зависности млађег
становништва

Број

20.3

20.1

19.9

30.6

31.5

32.2

Стопа зависности старијег
становништва
Извор: Аналитички сервис ЈЛС

Број
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Међу сложеним демографским показатељима, препознајесе стопа наталитета са карактером благог
пада у последње три посматране године, као однос живорођених и процењеног броја становника
средином године на 1000 становника и иста износи 7,18‰, што је ниже него посматрана вредност на
нивоу Републике од 9,3‰.Када је реч о индексу старења, као процентуалном учешћу особа старих 60
више година према становништву млађем од 20 година, општина Кула бележи вредност од 152,7
индексних поена, што је повољнији податак у односу на област (166), док је неповољнији у односу на
посматран национални ниво (144).Међутим, тај податак је врло неповољан, јер вредност овог
индекса показује да је становништво општине Кула веома старо.
Оно што је овде посебно значајно нагласити је стопа укупне зависности која је мало виша у односу
на податке са националног нивоа, која износи 50 у 2019. години. Ова стопа означава број деце (0-14)
и старих лица (65 и више година) на 100 особа радног узраста, од чега је иста зависност млађег
становништва као и старијег. Ова стопа на нивоу Републике Србије износи 53,8 (у 2019. години), али
има узлазни тренд, што представља велику развојну претњу. Овде посебно треба напоменути да овај
коефицијент не узима у обзир економску активност, већ је искључиво демографска мера, због чега је
ситуација далеко гора, уколико се у обзир не узима укупно радно способно становништво, већ само
радно активно.

Старосна структура становништва
Табела 5. Старосна структура становништва
Општина Назив индикатора

Кула

Једини 2017
ца мере

2018 2019

2274

2237 2195

Становништво - Предшколски узраст (0-6)

Број

Становништво - Предшколски узраст (0-6), као % укупног
становништва

%

Становништво - Основношколски узраст (7-14)

Број

Становништво - Основношколски узраст (7-14), као % укупног
становништва

%

Становништво - Средњошколски узраст (15-18)

Број

Становништво - Средњошколски узраст (15-18), као % укупног
становништва

%

Становништво - Пунолетно становништво (18 и више)

Број

Становништво - Пунолетно становништво (18 и више), као %
укупног становништва

%

Становништво - Млади (15-29 година)

Број

Становништво - Млади (15-29 година), као % укупног
становништва

%

Становништво - Радно способно становништво (15-64)

Број

Становништво - Радно способно становништво (15-64), као %
укупног становништва

%

5.7
3126
7.8
1754
4.4

5.6

5.6

3011 2927
7.6

7.5

1779 1757
4.5

4.5

3331 33016 3270
7
4
83.2

83.4

6890

6749 6603

17.2

17

83.6

16.9

2654 26125 2572
0
7
66.3

66

65.7
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Становништво - Жене у фертилном периоду (15-49)

Број

Становништво - Жене у фертилном периоду (15-49), као %
укупног становништва

%

Становништво - Старије становништво (65 и више)

Број

Становништво - Старије становништво (65 и више), као %
укупног становништва

%

Унутрашњи миграциони салдо

Број

8301

8155 8006

20.7

20.6

8115

8236 8292

20.3

20.8

21.2

-121

-107

-90

20.5

Извор: Аналитички сервис ЈЛС

Посматрајући старосну структуру становништва општине Кула, уочавамо да удео старијег
становништва 65 и више година као % укупног становништва износи21,2%, што је за 0,86% повољнији
податак у односу на Западнобачку област (22,06%). Радно способно становништво чини удео од
65,7%, док удео младих у укупном становништву посматраног подручја износи 16,9%.Када је реч о
миграционом салду становништва, који представља разлику броја досељеног и броја одсељеног
становништва, посматрано по регионима Републике Србије, у 2019. години поред Београдског
региона, Регион Војводине је остварио позитиван миграциони салдо. Миграциони салдо на нивоу
покрајине износи 519, на нивоу Западнобачке области износи -400, док је на нивоу општине Кула
такође остварен негативан миграциони салдо од -90, што је показатељ смањења броја становника
на датој територији.

Стопа смртности услед самоубиства
Када су у питању „Циљеви одрживог развоја – индикатор 3.4.2.“, према подацима Виталне
статистике (РЗС), стопа смртности услед самоубиства на 100.000 становника у општини Кула износи
25,5,са трендом растаод 70% у посматраном периоду од 2017. до 2019., док у Западнобачкојобласти
има тенденцију раста за око 5,21%. Када су у питању параметри који указују на стопу смртности на
нивоу Републике Србије, уочава се благи пад од око 5,6 %. На основу података, уочава се тренд
повећања стопе смртности услед самоубиства на територији општине Кула.
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Графикон 3. Стопа смртности услед самоубиства 2017-2019. на 100.000 становника у општини Кула
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Извор: Витална статистика РЗС

Стопа неонаталне смртности према полу
Када су у питању „Циљеви идрживог развоја – индикатор 3.2.2.“ према подацима Виталне
статистике (РЗС), уочава се раст стопе неонаталне смртности мушког пола у општини Кула у 2019.
години у односу на претходне две посматране године и износи 14,49 умрлих особа мушког пола, док
је стопа неонаталне смртности женског пола 0 особа на 1000 живорођених, што је више у односу на
ниво Западнобачке области, када се посматра мушки пол, где износи 5,99 умрлих особа мушког пола
и ниже када се посматра женски пол, где стопа износи 3,2 особеженског пола за исту посматрану
годину.

15

План развоја општине Кула 2022-2028.

Графикон 4. Стопа неонаталне смртности према полу
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Извор: Витална статистика РЗС

Унутрашње миграције
Табела 6. Унутрашње миграције у општини Кула

Укупно

Из
друге
област
и

Досељени
Из другог
града/општин
е у оквиру
исте области

407

244

45

Општина

Кула

Из другог
насеља у
оквиру истог
града/општин
е
118

Укупно

У другу
област

528

365

Одсељени
У други
град/општину
у оквиру исте
области

У друго насеље
у оквиру истог
града/општине

Миграциони
салдо

45

118

-121

Извор: РЗС, 2017. година
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Пројектовани број становника са и без миграторне компоненте
Табела 7. Пројектовани број становника

Пројектован број становника (средња варијанта - нулти
миграциони салдо)

34.502

(2041)

Пројектован број становника (средња варијанта са
миграцијама)3

34.706

(2041)

Извор: Дев Инфо

Домаћинства према броју чланова и типу насеља
Графикон 5. Домаћинства према броју чланова и типу насеља, 2011. (%)
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Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС
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ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Образовање
Надлежности јединице локалне самоуправе
Према Закону о основама система образовања и васпитања, у буџету ЈЛС обезбеђују се средства за
остваривање делатности предшколског васпитања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега
и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од економске цене по детету,
укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет
послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи, расходе за припремни
предшколски програм осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале
текуће расходе; Превоз деце и запослених.
У буџету јединице локалне самоуправе могу да се обезбеде средства за превоз ученика средњих
школа и ученика који похађају наставу у дуалном образовању који имају пребивалиште на територији
јединице локалне самоуправе на удаљености већој од четири километра од школе, односно од
просторија послодавца код којег обављају учење кроз рад, као и у случајевима када су школа,
односно просторије послодавца код којег ученици обављају учење кроз рад на територији друге
јединице локалне самоуправе.
Становништво старости 15 и више година према школској спреми
Табела 8. Становништво старости 15 и више година према школској спреми и полу %

Општина

Кула

Област

Западнобачка
област

Степен
развијености

II група (80%100%
републичког
просека)

Назив индикатора

Јединица
мере

2019

Становништво (15+) са
основним образовањем,
као % укупног
становништва (15+)

%

19.8

Становништво (15+) са
средњим образовањем,
као % укупног
становништва (15+)

%

56.3

Становништво (15+) са
вишим образовањем, као
% укупног становништва
(15+)

%

3.7

Становништво (15+) са
високим образовањем,
као % укупног
становништва (15+)

%

6.2

Извор: Аналитички сервис ЈЛС
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Посматрајући структуру образовања становништва старијег од 15 година, закључујемо да је ситуација
у општини Кула солидна, јер преко 56% становника има средње образовање.

Становништво старости 15 и више година према компјутерској писмености и полу
Графикон 6. Становништво старости 15 и више година према компјутерској писмености и полу %
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49

20
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Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС (2011.)
Графикон приказује компјутерску писменост у општни Кула, где се уочава изузетно велика
компјутерска неписменост становништва, чак 54,7% жена и 49% мушкараца је комјутерски
неписмено. Стопа компјутерске писмености становништва је показатељ који представља
локализовани показатељ 4.4.1. Циља одрживог развоја 4 (оригинални показатељ: ”Стопа учешћа
младих и одраслих који поседују вештине у информационим и комуникационим технологијама, по
врстама вештина”).
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Неписмена лица старости 10 и више година према старосним групама и полу
Графикон 7. Неписмена лица старости 10 и више година према старосним групама и полу
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Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС (2011.)
Учешће неписмених у укупном становништву старости 10 и више година према полу и типу насеља
Графикон 8. Учешће неписмених у укупном становништву старости 10 и више година према полу и типу насеља
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Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС (2011.)
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Број неписмених лица старости 10 и више година према полу и старости представља локализовани
показатељ 4.6.1. Циља одрживог развоја 4 (оригинални показатељ ”4.6.1 Удео становништва
одређеног узраста које је достигло најмањи фиксни ниво постигнућа у функционалној (а) писмености
и (б) математичким компетенцијама, према полу”). Овај показатељ на подручју општине Кула указује
да је највише неписмених у категорији жена старијих од 65 година. Из горе представљених података
може се рећи да је у општини Кула, неписмено око 1,37 % укупне популације. По попису 2011. на
територији Републике Србије било је неписмено 3,5% укупног становништва старијег од 10 година,
док је тај податак на нивоу области 1,61 %.

Стратешка оријентација и исходи у образовању
Предшколско васпитање
- Кључни оквир 1-Важност предшколског васпитања
Предшколско васпитање (ПВ) је веома доминантно у мандату јединица локалне самоуправе (ЈЛС)
док за основно и средње образовање ЈЛС финансира углавном текуће одржавање школа4. Иако је
до сада у друштвеној заједници улога ПВ најчешће везивана за „боравак и чување деце ван куће”,као
позитивно препознајемо то што се у новије време све више указује на веома важну улогу
предшколског васпитања која подстиче развој и образовање деце у најранијем узрасту. Ипак,
Стратегија образовања констатује да је свест грађана о васпитној и образовној улози ПВ ипак
недовољно развијена, јер се ПВ још увек у већој мери посматра као „систем за чување
деце“предшколског узраста него као део васпитно-образовног система РС, што је неопходно у
перспективи превазићи као недостатак. Због тога се стратешко опредељење Републике Србије односи
на повећање обухвата деце ПВ и потпуни обухват деце старије од 4 године. Стратегијом образовања
до 2020. године је предвиђено да обухват деце узраста од 0,5 – 3 година износи 30%; да се за сву
децу узраста од 4 – 5,5 година обезбеде бесплатни скраћени (полудневни) програм у току једне
школске године што значи потпун обухват деце тог узраста; и потпуни обухват деце узраста од 5,5 –
6,5 година укључених у припремни предшколски програм. Осим тога, предвиђен је систем који ће
омогућити значајно већи обухват све деце и посебно деце из маргинализованих група која остварују
право приоритета при упису. Издвајамо као веома значајан предлог Стратегије развоја образовања и
васпитања у Републици Србији до 2030. године, који не даје кватитативне циљеве већ само повећање
обухвата. Дакле, повећање обухвата ПВ остаје стратешки приоритет.
Кључни оквир 2-Циљеви одрживог развоја, циљ 4. обезбедити инклузивно и квалитетно
образовање и промовисати могућности целоживотног учења;
У сагласности са УН циљевима одрживог раста (ЦОР), издвајамо потциљ 4.2. До краја 2030.
обезбедити да све девојчице и дечаци имају приступ квалитетном развоју у раном детињству,
бризи и предшколском васпитању како би се припремили за основно образовање, као посебно
важан за ниво локалних самоуправа када је реч о предшколском васпитању. Поред већ дефинисаног
-

4

Надлежност финансирања образовања је оквирно регулисана Законом о основама система образовања и
васпитања (ЗОСОВ), “Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и
6/2020)
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индикатора 4.2.2 Стопа учешћа у организованом учењу (годину дана пре званичног узраста за упис
у основну школу), што је заправо обухват ППП-ом (припремним предшколским програмом), треба
посматрати и индикаторе обухвата деце током читавог ПВ, од јасленог узраста до ППП. Локализацији
циљева и неопходним локалним иницијативама ће бити посвећено посебно поглавље.

Статистика предшколског васпитања
Табела 9. Статистика предшколског васпитања
Број установа

1

(2019)

Број објеката

11

(2019)

Деца узраста 0─3 године у предшколском васпитању
Обухват деце узраста 0─3 године предшколским васпитањем (%)
Деца узраста од 3 године до поласка у ППП* у предшколском васпитању
Обухват деце узраста од 3 године до поласка у ППП* предшколским
васпитањем (%)
Деца која похађају припремни предшколски програм

238
26,6
611

(2019)
(2019)
(2019)

76,8
(2019)
378

(2019)

* ППП ─ припремни предшколски програм
Извор: Дев Инфо

Обухват деце ППП (предшколско-припремним програмом) је 116,1 % код девојчица и 111,6 % код
дечака, што значи да ППП похађају и деца ван територије Општине. Овај обуват представља
локализовани показатељ 4.2.2. Циља одрживог развоја 4 (оригинални показтељ: Стопа учешћа у
организованом учењу (годину дана пре званичног узраста за упис у основну школу), према полу.
Посматрајући национални ниво, стопа учешћа у организованом учењу (годину дана пре званичног
узраста за упис у основну школу) износи око 97,5 (Извор: Статистика образовања, РЗС).
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Графикон 9. Обухват деце ППП %
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Извор: Аналитички сервис ЈЛС

Табела 10. Запослени у ПВ и ППП

Општина

Кула

Назив индикатора

Јединица
мере

Број објеката предшколског васпитања

Број

11

Број деце у предшколском васпитању

Број

1181

Укупан број запослених у предшколском васпитању Број

129

130

131

80

80

80

Број васпитача у предшколском васпитању

Број

Број васпитача, као % укупног броја запослених у
предшколском васпитању

%

Деца која похађају припремни предшколски
програм

Број

Обухват деце припремним предшколским
програмом
Извор: Аналитички сервис ЈЛС

%

2017

62
329
107.9

2018 2019
11

11

1159 1150

61.5 61.1
390

378

111.1 113.9

Обухват деце јасленог узраста на нивоу општине Кула је око 26,6%, што је ниже у поређењу са
просеком Србије од 28,1%, док обухват вртићког узраста од 76,8% превазилази просек Републике
Србије који износи 66,4, док у поређењу са Западнобачком облашћу којој Кула припада и где је
обухват деце ПВ висок –20,6% за јаслени и 64% за вртићки узраст, општина Кула је изнад просека за
оба узраста.
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Предшколско васпитање капацитети
Табела 11. Предшколско васпитање капацитети
Укупно
Број примљене деце
Уписана деца преко
капацитета
Деца која нису примљена
због попуњености
капацитета

Градска насеља

Остала насеља

1197

764

433

22

0

22

0

0

0

Извор: Статистика образовања, РЗС (2019.)
Чланови радне групе за област друштвеног развоја, констатовали су да предшколска установа
„Бамби“ Кула заправо има проблема са капацитетом деце јасленог узраста и да постоји потреба за
проширењем истог. Такође, констатована је недовољна опремљеност предшколских установа,
односно недостатак средстава личне хигијене, одређене опреме и канцеларијског материјала.
Поменуте недостатке су финансирали родитељи, како би се деци обезбедили задовољавајући услови
за боравак у предшколским установама.

Деца у предшколском васпитању према дужини дневног боравка
Табела 12. Деца у предшколском васпитању према дужини дневног боравка %

До 6 сати дневно
До 6 сати дневно 3 пута
недељно
Од 9 до 12 сати
Дуже од 24 сата
У ППП 4 сата

2017

2018

2019

2,5

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

69,1

66,1

67,8

0,0

0,0

0,0

12,1

12,8

9,4

16,3

21,1

22,1

100

100

100

У ППП целодневни боравак
Укупно

Извор: Статистика образовања, РЗС
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Деца у предшколском васпитању према учешћу родитеља у трошковима које родитељи плаћају
Графикон 10. Деца у предшколском васпитању према учешћу родитеља у трошковима које родитељи плаћају %
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Извор: Статистика образовања, РЗС
Учешће родитеља који плаћа пун износ партиципације у цени ПВсе смањио у посматраном периоду. У
2017. години, 73,9% родитеља је плаћало пун износ партиципације за ПВ,13,4% је плаћало
регресирану цену, док је око 12,8% било потпуно ослобођено плаћања. У 2019. години, 61,8%
родитеља плаћа пуну цену, 27,7% плаћа регресирану цену, док је 10,5% родитеља потпуно
ослобођено плаћања.
На основу података добијених од стране представника општине Кула, представљено је стање
предшколских објеката, са свим проблемима и уоченим потребама са којима се ПУ суочава.
ПУ „Бамби“ Кула5
Предшколска установа „Бамби“ - Кула је организована на територији општине Кула, са седиштем у
Кули и покрива сва насељена места општине: Кула, Црвенка, Сивац, Руски Крстур, Крушчић и Липар.
Предшколска установа има једанаестобјеката, а то су:









5

Вртић „Сунчица“ Кула, Јосипа Крамера 19
Вртић „Колибри“ Кула, Лењинова 23
Вртић „Маслачак“ Кула, 16 Дивизије 38
Вртић „Бубамара“, Кула, Петра Драпшина 128
Вртић „Веверица“, Црвенка, Моша Пијаде 40
Вртић „Шећерко“, Црвенка, Колонија шећеране бб
Вртић „Чувари осмеха“, Сивац, Маршала Тита 155
Вртић, „Невен“, Сивац, Маршала Тита 232

Достављени подаци од стране чланова тематске радне групе за област друштвеног развоја
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Вртић „Цицибан“, Руски Крстур, Маршала Тита 77
Вртић „Вртуљак“, Крушчић, Маршала Тита 26
Вртић „Рода“, Липар, Маршала Тита 44.

Свој рад ПУ „Бамби“ реализује тројезично (српски; мађарски и русински језик) кроз различите облике
обухвата: целодневни боравак (јаслице и обданиште) и полудневни боравак. Стање предшколских
установа је такво да захтева улагања како би се квалитет боравка деце подигао на виши ниво и како
би се обезбедили адекватни услови.
На основу података добијених од стране представника чланова тематских група, дат је преглед
потребних улагања у постојеће објекте предшколске установе по насељеним местима:
КУЛА
Вртић „Сунчица“:
- Кречење целог објекта
- Адаптација купатила
- Постављање нових подних облога у ходницима
Вртић „Колибри“ :
- Замена столарије на целом објекту
- Грејање на гас
- Фасада
- Постављање нових подних облога у ходницима
- Адаптација преосталих купатила
- Адаптација простора за јаслице
- Кречење
Вртић „Бубамара“:
- Замена крова
- Изолација комплетног објекта
- Кречење
Вртић „Маслачак“:
- Кречење
- Замена прозора и врата
- Адаптација купатила
ЦРВЕНКА
Вртић „Веверица“:
- Замена прозора
- Кречење
Вртић „Шећерко“ :
- Замена столарије
- Замена система грејања (грејање на уље)
- Кречење
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СИВАЦ
Вртић „Чувари осмеха“:
- Замена система грејања (грејање на мазут)
- Кречење
- Постављање нових подова
- Санација зида око дворишта вртића
Вртић „Невен“:
- Замена прозора
- Кречење
РУСКИ КРСТУР
Вртић „Цицибан“:
- Израда пројектне документације за комплетну адаптацију старог дела зграде
- Комплетна адаптација/реконструкција објекта
КРУШЧИЋ
Вртић „Вртуљак“:
- Замена прозора
ЛИПАР
Вртић „Рода“:
- Кречење унутрашњости објекта
- Замена дрвенарије.

Основно образовање
- Кључни оквир 3- Стратешки циљеви основног образовања;
Анализирајући стратешку платформу у области образовања у Републици Србији до 2020. године,
напомињемо да је Стратегија образовања до 2020, предвиђала је да „до 2020. године сви дечаци и
девојчице законом предвиђеног школског узраста (минимално 98% генерације), без обзира на
социо-економске, здравствене, регионалне, националне, језичке, етничке, верске и друге
карактеристике, обухваћени су квалитетним основним образовањем из којег осипање није веће
од 5% (тј. завршава основну школу 93% генерације), не само нанационалном нивоу већ и за
категорије деце из осетљивих група (сеоска, ромска, сиромашна деца и деца са инвалидитетом
и сметњама у развоју)“ (Влада РС, 2012:29). Стратешки циљеви из Стратегије 2020. године су добрим
делом остварени, а најновији предлог Стратегије образовања до 2030. предвиђа потпун обухват
основним образовањем, побољшање квалитета образовање, оптимизацију мрежа основних школа.
-

Кључни оквир 4- Представити кључне индикаторе основног образовања( Нето стопа
обухвата основним образовањем, Обухват деце средњим образовањем, Стопа
завршавања основне/средње школе, Стопа одустајања од школовања у
основном/средњем образовању);
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Нето стопа обухвата основним образовањем- однос броја ученика старости 7-14 година уписаних у
редовне основне школе и генерације деце предвиђене за похађање основног образовања (процењен
број деце 7-14).
Обухват деце средњим образовањем- однос броја ученика уписаних у средње школе и броја деце
одговарајуће старосне групе (15-18) с тим што се овај податак не води за локални ниво.
Стопа завршавања основне/средње школе- однос укупног броја ученика који успешно заврше
(положе) последњи разред основне школе без обзира на годиште и укупног броја деце из популације
узраста за званични завршетак основне школе.
Стопа одустајања од школовања у основном/средњем образовањупредставља разлику у броју
ученика основних/средњих школа на почетку школске године и броја ученика на крају школске
године у односу на број ученика на почетку школске године.
Напомена:Вредности ових индикатора треба узети са резервом,због методолошких проблема
везаних за њихово праћење како на националном, али посебно на локалном нивоу.

Основне школе према типу насеља
Графикон 11. Основне школе према типу насеља
5
4

4

3

3

2
1

1

0

0

Градска насеља
Матичне школе

Остала насеља
Подручна одељења

Извор: Статистика образовања, РЗС (2020.)
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У општини Кула постоје осам основних школа, од чега су седам матичне школе, а једна јеподручно
одељења. Три матичне школа се налазе у градском насељу, док су преостале матичне школе и
подручно одељење у ванградским насељима. Према томе можемо рећи да је у сваком насељеном
месту општине постоји матична установа основног образовања.
Статистика основног образовања
Табела 13. Статистика основно образовање
Основне школе ─ матичне школе
Основне школе ─ подручна одељења

7
1

(2020)
(2020)

1322
1451

(2020)
(2020)

3
0
94,9
396
99,0

(2020)
(2020)
(2019)
(2019)
(2019)

0,7

(2019)

18

(2020)

28

(2020)

Ученици уписани у основне школе ─ матичне школе
у ниже разреде (I ─ IV)
у више разреде (V ─ VIII)
Ученици уписани у основне школе ─ подручна одељења
у ниже разреде (I ─ IV)
у више разреде (V ─ VIII)
Нето стопа обухвата основним образовањем (%)
Ученици који су завршили 8. разред основне школе
Стопа завршавања основне школе (%)
Стопа одустајања од школовања у основном образовању (%)
Број деце обухваћене основним образовањем за децу са сметњама у
развоју и инвалидитетом
Број одраслих обухваћених основним образовањем

Извор: Дев Инфо
Табела 14. Неписмени према полу и узрасту

Општина

Кула

Пол

Укупно

Неписмени
свега

Σ
м
ж

39191
19072
20119

544
93
451

Учешће у
укупном
становништву
(%)
1,39
0,49
2,24

10–14
год.
6
2
4

15–
19

20–
34

35–
49

50–
64

65 и
више

8
5
3

29
13
16

18
7
11

71
24
47

412
42
370

Извор: РЗС (2011.)
Што се тиче нето стопе обухвата основним образовањем, општина Кула (94,9%) је изнад просека и
Републике Србије (93,9%), али и Западнобачког округа (92,4%). Стопа одустајања од школовању у
основном образовању у општини Кула износи 0,7%, и виша је у односу на национални ниво док је у
односу на ниво области нижа, где стопе одустајања износе 0,6 % и 1,2 % респективно.
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Тренутно стање основних школа на територији општине Кула описано је од стране представника
радних група и обухвата реално стање објеката, као и реалне проблеме са којима се школе као и
њени ученици суочавају.
Основна школа „Вук Караџић“Црвенка

ОБЈЕКАТ

ТРЕНУТНО СТАЊЕ

ПОТРЕБЕ

ПРЕДРАЧУНИ

Трг Душка
Трифуновића 7

Лоше електричне
инсталације.

Урадити
адаптацију
електро
инсталацуја

Постоји идејни
пројекат и премер и
предрачун из
фебруара
2018.године вредност
7,089,930.00+ПДВ

Лоши стање санитарних
чворова, нису сређивани
преко педесет година

Урадити
инвестиционо
одржавање
санитарних
чворова

Постоји пројекат за
једно крило у
вредности од
7,683,565.00+ПДВ,

Свлачионице у лошем
стању.

Инвестиционо
одржавање
свлачионица

Постоји премер и
предрачун из јуна
2020.године
1,205,130.00+ПДВ

Под у сали за физичко
саниран .

Уградити
вентилацију

ПВЦ столарија спољашња,
унутрашња врата стара,
лоши подови у учионицама,
стари намештај, хигијенско
кречење извршено
2016.године.

Замена
унутрашњих врата,
подова, хигијенско
кречење, замена
намештаја.

Двориште у лошем стању
бетон у рупама.

Зграда без изолације и
фасаде.

Септембар, 2021.

Бетонирање
дворишта.

Урадити фасаду и
изолацију
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Моше Пијаде 30

У крилу зграде у улици
Моше Пијаде замењена
унутрашња и спољна
столарија, подови у
учионицама, тоалети на I и II
спрату.Тоалети у приземљу у
лошем стању као и
библиотека и боравак.Крило
зграде у улици Ивана
Милутиновића : први спрат
користи ПУ“Бамби“, други
спрат није у употреби, стара
лоша столарија.
Двориште објекта у лошем
стању, бетон у рупама.

Адаптација и
енергетска
санација објекта:
замена столарије
на крилу у Ивана
Милутиновића,
реконструкција
тоалета,фасада и
изолација зграде.

Постоји идејни
пројекат из новембра
2017.године вредност
30,827,326.38+ПДВ

Оградити
двориште и
реконструисати
новим бетоном.
Хигијенско
кречење објекта,
замена дотрајалог
намештаја

Маршала Тита 1,
Нова Црвенка

Згрда котловнице удаљена
од школске зграде а топли
вод у лошем стању који
изазива губитке
Објекат је у доста добром
стању , санитарне чворове
би требало реконструисати
(чучавци).

Реконструкција
топлог вода

Према предрачуну из
2019.године око
3,500,000.00

Хигијенско
кречење,санација
санитарног чвора

Основна школа „Иса Бајић“ Кула
Стање и потребе школе су следеће:
- Оспособити „Плаву зграду“, јер постоји проблем са бројем учионица, а учионице те зграде
се могу искористити.
- Школска ограда је у лошем стању.
- Кречење фасаде школе
- Школски тоалети
- Опремање рачунарске учионице са 15 нових рачунара.
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Основна школа „Петефи бригада“ Кула
Потребе наше школе за наредни период су следеће:
- Реконструкција крова
- Рачунарска учионица
- Санирање подова у учионицама
- Санирање санитарних чворова
- Кречење учионица
- Санирање ходника и свлачионица у хали
- Санирање справарнице у хали
- Постављање бехатон коцке на улаз у школу
- Расвета школског дворишта и хале
- Санирање и мењање столарије на школи (неопходно)
- Опремање кухиње и трпезарије
- Замена дотрајалог школског намештаја
- Постављање потпуног видео надзора
- Постављање ЛЕД расвете по школи
- Термоизолација фасаде школе

Основна школа „Вељко Влаховић“ Крушчић
Тренутно стање
Санитарни чворови у лошем стању – укупно 4
Свлачионице у лошем стању, без топле воде
Спољашња столарија
Спољашња и унутрашња столарија на делу
објекта где је сала.
Олуци на деловима зграде
Кров местимично у лошем стању
Учионице, кухиња и канцеларије су окречене.
Холови су у лошем стању, као и део зграде где
је сала.
Трпезарија са намештајем старим преко 20
год.
Ормани у учионицама у лошем стању (из 1975год).
Грејање на чврсто гориво, пећи из 1975-год.

Потребе
Потребно је урадити пројекат, предмер и
предрачун као и обезбедити средства.
Потребно је урадити пројекат, предмер и
предрачун као и обезбедити средства за
адаптацију свлачионица (мушка и женска).
Израда пројекта је у току, потребна средства.
Потребно је урадити пројекат, предмер и
предрачун као и обезбедити средства.
Променити олуке који прокушњавају.
Потребно је заменити делове који су трули.
Потребно кречење холова и сале са пратећим
просторијама.
Потребно је заменити адекватним
намештајем.
Потребно их заменити новим који одговарају
стандардима.
Потребно је урадити пројекат за плин.
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Средње образовање
- Кључни оквир 5- Стратешки правци средњошколског образовања;
Стратегије образовања до 2030. дефинисала је да се обезбеђивање услова за увођење обавезног
средњег образовања се може сматрати једним од кључних приоритета. Оптимизација мреже
средњих школа, која је у току, треба да буде убрзана а капацитети локалних самоуправа за
планирање уписа засновани на донетим критеријумима треба да буду ојачани.
Табела 15. Статистика средњег образовања

4

Средње школе
Ученици уписани у средње школе
Обухват деце средњим образовањем (%)

(2020)

1215

(2020)

-

-

399

Ученици који завршавају средњу школу

(2020)

-

Стопа завршавања средње школе (%)
Стопа одустајања од школовања у средњем образовању
(%)

-

1,5

Број деце обухваћене средњим образовањем за децу са
сметњама у развоју и инвалидитетом

(2019)

0

(2020)

Извор: Дев Инфо
Ученици уписани у средње школе
Графикон 12. Ученици уписани у средње школе
600
495

500
400

350

300
182

200
100

76

73

39

0

Гимназије
Девојчице

Дечаци

Четворогодишње
стручне

Трогодишње
стручне
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Извор: Дев Инфо, Статистика образовања, РЗС (2020.)
На територији општине Кулапостоје четири средње школе.Према статистичким подацима из 2019.
године, од укупног броја уписане деце у средње школе, највише је уписаних у четворогодишње
стручне школе, затим утрогодишње стручне школе, а најмање је уписаних у гимназије.
Ученици који завршавају средње школе
Графикон 13. Ученици који завршавају средње школе
140

126

120

107

100
80
60

42

40
20

21

30
13

0

Гимназије
Четворогодишње
стручне
Девојчице
Дечаци

Трогодишње
стручне

Извор: Дев Инфо, Статистика образовања, РЗС (2019.)
Средња економско трговинска школа –Кула
Стање школског објекта је задовољавајуће.
У току је израда пројектно техничке документације за реконструкцију старог дела школске зграде и
изградње фискултурне сале.
Потребно је да се у наредном периоду изврши адаптација школске радионице (ђачког ресторана).
Средња техничка школа „Михајло Пупин“ Кула
Објекти у згради СТШ „Михајло Пупин“ Кула су у релативно добром стању. Потребе главне зграде су
изолација, како би потрошња енергената била мања и грејање било боље.
Када је реч о школској радионици, школа планира реновирање хале, у којој би се направиле
учионице и на тај начин би се покрила целокупна настава. У склопу хале налазили би се и тоалети за
наставно особље и ученике. Реновирањем хале у школској радионици практична на става би се
подигла на виши ниво. С обзиром да је школска радионица у катастрофалном стању реновирање хале
нам је приоритет.
„Средња стручна школа“ Црвенка
Школски објекат је тренутно на задовољавајућем нивоу. У наредном периоду неопходно је заменити
комплетну столарију која је у изузетно лошем стању.
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Табела 16. Становништво старо 15 и више година према компјутерској писмености и полу

Општина

Пол

Укупно

Кула

Σ
36957
м
17923
ж
19034
Извор:Републички завод за статистику (2011)

Компјутерски
писмена лица
12123
6228
5895

Лица која
делимично
познају рад на
рачунару
5650
2916
2734

Компјутерски
неписмена
лица
19184
8779
10405

Имајући у виду Циљ одрживог развоја 4.и показатељ 4.4.1 Стопа учешћа младих и одраслих који
поседују вештине у информационим и комуникационим технологијама, по врстама вештина, на
нивоу јединице локалне самоуправе, рачунаће се обухват компјутерски писмених у укупном
становништву, према последњим доступним подацима са пописа становништва и износи 32,85%.
Табела 17. Структура становништва посматраног подручја (15 и више година) према школској спреми,
попис 2011. године
Степен стручне спреме
Без школске спреме

Кула
873

Непотпуно основно образовање
Основно образовање

4261
7306

Средњошколско образовање (свега)

20796

 Гимназија

1400

 Средња стручна школа краћа од 4 године

9340

 Средња стручна школа у трајању од 4 године

9764

 Специјализацијапосле средњегобразовања

292

Више образовање
Високо образовање
Непознато
Укупно
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у РС, 2011.

1384
2297
40
36957
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Социјална заштита
Новчана давања и услуге у надлежности националног нивоа
Кључни оквир 6- Обухват становништва новчаном социјалном помоћи (НСП) и дечијим
додатком (ДД) из перспективе локалних самоуправа- кључне напомене
Обухват становништва програмима социјалне помоћи, који се често се узима као показатељ
социјалне заштите како на националном тако и на локалном нивоу али и за креирање различитих
индекса на локалу, заправо није адекватан. Наиме, учешће корисника корисника програма НСП
(новчане социјалне помоћи) и ДД (дечији додатак) који су новчана давања са циљем смањења
сиромаштва, су у случају перфектне таргетираности прокси показатељи за матерјални положај
становништва. Наравно, у пракси може да постоји грешка укључености (право примају они који не би
требало да га примају) и грешка искључености (право не остварују они који би требало), те би
адекватан показатељ био обухват оних којима је помоћ потребна. То су анкетни подаци и они нису
расположиви за праћење на локалном нивоу. Друга ствар коју треба поменути да су НСП И ДД давања
са националног нивоа иако је и улога локалних самоуправа важна у администрирању ових давања.
Број корисника (НСП и ДД)- као програма за смањење сиромаштва у надлежности националног нивоа
Графикон 14. Број корисника НСП – Општина Кула
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Извор: Дев Инфо база
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Графикон 15. Број корисника ДД – Општина Кула
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Извор: Дев Инфо база
Табела 18. Статистика новчаних давања
Број корисника новчане социјалне помоћи*
Удео корисника новчане социјалне помоћи у укупној
популацији (%)*
Број корисника дечијег додатка (0─17 година)*
Удео корисника дечијег додатка у укупној популацији
деце (%)*
Број корисника увећаног дечијег додатка (0─17 година)*
Удео корисника увећаног дечијег додатка у укупној популацији деце (%)*
Број корисника основног додатка за негу и помоћ другог лица*
Број корисника увећаног додатка за негу и помоћ другог лица*
Удео корисника увећаног додатка за негу и помоћ другог лица у укупној
популацији (%)*
Извор: Дев Инфо

1472
4,1

(2020)
(2019)

1372
24,7

(2020)

489
8,8

(2020)

124
210
0,5

(2020)
(2020)

(2019)

(2019)

(2019)

Обухват корисника новчане социјалне помоћи (НСП) је релативно висок (4,1%), посматрајући га у односу
на просек са Републиком Србијом и Западнобачким округом, где је далеко виши 3,1%, односно нижи
6,2%,респективно. У 2019. години, 1472 становника је примило овакву помоћ, што је мерило за стабилност
економске ситуације у подручју. Када је реч о корисницима дечијег додатка 0-17, њихов удео у укупној
популацији износи 24,7%, што је већи обухват него на нивоу области (21,6%), такође већи и у поређењу са
Републиком Србијом (17,75%). Број корисника социјалне заштите на евиденцији ЦСР као % укупног броја
становника износи 11,82%, што је већи обухват у поређењу са РС (10,3%) и нижи у поређењу са области
(13,1%).
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Капацитет и оптерећеност центра за социјални рад
Табела 19. Капацитет и оптерећеност центра за социјални рад
Општина

Кула

Назив индикатора

Јединица
мере

2017

2018

2019

5111

5219

4626

2624

2671

2432

2487

2548

2194

12.76

13.18

11.82

Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији
Центра за социјални рад

Број

Број жена корисница социјалне заштите на евиденцији
Центра за социјални рад

Број

Број мушкараца корисника социјалне заштите на
евиденцији Центра за социјални рад

Број

Број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра
за социјални рад, као % укупног броја становника

%

Број стручних радника у Центру за социјални рад

Број

9

9

9

Капацитет Центара за социјални рад

Број

568

580

514

Извор: Аналитички сервис ЈЛС

Социјална заштита статистика
Табела 20. Социјална заштита статистика
Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за социјални рад
Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији (%)*Циљеви одрживог развоја индикатор 1.3.1
Број стручних радника у Центру за социјални рад**
Однос броја корисника социјалне заштите и стручних радника Центра за социјални рад
Однос броја становника и стручних радника Центра за социјални рад

4626

(2019)

11,8

(2019)

9

(2019)

514

(2019)

4349

(2019)

Извор: Дев Инфо
Кључни оквир 7- Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији- индиктор
Циљеви одрживог развоја 1.3.
Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији је дефинисан као индикатор за праћење
циља 1.3. Применити одговарајуће националне системе социјалне заштите и мере за све,
укључујући најугроженије, и до 2030. постићи довољно велики обухват сиромашних и рањивих.
Валидност овог индикатора је упитна имајући у виду да укупни број корисника социјалне заштите
представља збир веома различитих права и услуга, те да тај збир ни у апсолутном ни у релативном
изразу заправо нема аналитичку вредност, а самим тим је и је упоредивост током времена, али и
између ЈЛС проблематична. То се најбоље уочава у сфери услуга социјалне заштите. Просто сабирање
броја корисника разнородних услуга с различитим садржајем, програмима и моделима пружања не
обезбеђује валидне информације.
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Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији у општини Kула износи 11.8 % Локализован показатељ 1.3.1.Циља одрживог развојан број 1 (показатељ 1.3.1 ЦОР-а ”Удео
становништва обухваћених системима социјалне заштите, према полу, уз разликовање деце,
незапослених лица, старијих лица, особа са инвалидитетом, трудница, новорођенчади, жртава
повреда на раду, као и сиромашних и рањивих”). Податак о броју корисника социјалне помоћи на
територији општине према евиденцији Центра за социјални рад и укупан број становника потребни за
израчунавање овог показатеља преузети са Аналитичког сервиса ЈЛС, подаци 2019. Овај показатељ је
мало већи од истог показатеља за Републику Србију, где удео корисника социјалне заштите износи
10,3% (извор: Републички завод за социјалну заштиту и Виталнастатистика, РЗС).
Покривеност старих пензијама- Просечна пензија и однос пензионера и становништва 65 + година
Табела 21. Покривеност старих пензијама и просечан износ пензије

Општина
Кула

Назив индикатора

Јединица мере

2017

2018

2019

Број корисника пензија

Број

9454

9392

9199

Број корисника пензија, као % укупног становништва

%

23.6

23.7

23.5

Просечан износ пензије

У РСД, номинално

25502

25559

26698

Извор: Аналитички сервис ЈЛС
Услуга смештаја у надлежности националног нивоа
Табела 22. Услуга смештаја у надлежности националног нивоа – општина Кула
Хранитељске породице
Број деце која користе услуге смештаја (0─17 година)

41
43

(2020)
(2020)

Стопа деце која користе услуге смештаја (на 1 000 деце)

7,0

(2019)

Стопа деце у резиденцијалним установама (на 1 000 деце)

0,5

(2019)

Стопа деце у хранитељским породицама (на 1 000 деце)

6,5

(2019)

1

(2020)

Број деце са инвалидитетом која користе услуге смештаја
Број корисника државних домова који имају 65 и више година
Удео корисника државних домова старости 65 и више година у укупном броју
лица старости 65 и више година (%)
Извор: Дев Инфо

59
0,8

(2020)
(2019)

Услуге социјалне заштите и новчана давања у надлежности локалне самоуправе
Надлежности јединице локалне самоуправеу сектору социјалне заштите, на основу функционалне
класификације
Поред националног нивоа власти, и ЈЛС обезбеђују поједине услуге и додељују различите врсте
новчаних давања и помоћ у натури. Неке од услуга социјалне заштите у надлежности ЈЛС су:
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Дневне услуге у заједници - дневни боравак, помоћ у кући, лични пратилац детета и
свратиште
Услуге подршке за самостални живот - персонална асистенција, становање уз подршку
за младе који напуштају систем социјалне заштите и становање уз подршку за особе с
инвалидитетом у ЈЛС које су према степену развијености изнад републичког просека
Услуге смештаја - смештај у прихватилиште (за жртве насиља, жртве трговине људима)
и предах смештај
Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге

Услуге социјалне заштите у надлежности локалних самоуправа 2018. година;
Општина Кула је обезбеђивала садам услуга социјалне заштите у 2018. години: Становање уз
подршку, помоћ у кући за старије и одрасле, предах, саветовалиште, ДБ за децу/младе са сметњама у
развоју и инвалидитетом, ДБ за одрасле и лични пратилац. 6
Пружалац услуге 1:МНРО Плава птица
Капацитет- Максималан број корисника: 10
Број корисника: 10; Мушкараца: 3; Жена: 7
Укупни годишњи трошкови: 5.688.000,00
Буџет ЈЛС: 5.688.000,00
Пружалац услуге 2:Геронтолошки центар
Капацитет- Максималан број корисника: 73
Број корисника: 73; Мушкараца: 25; Жена: 48
Укупни годишњи трошкови: 3.800.000,00
Буџет ЈЛС: 3.800.000,00
Пружалац услуге 3:МНРО Плава птица
Капацитет- Максималан број корисника: 12
Број корисника: 12; Мушкараца: 8; Жена: 4
Укупни годишњи трошкови: 2.296.000,00
Буџет ЈЛС: 0,00
Пружалац услуге 4:ЦСР
Капацитет- Максималан број корисника: 400
Број корисника: 30; Мушкараца: 14; Жена: 16
Укупни годишњи трошкови: 2.762.000,00
Буџет ЈЛС: 762.000,00
Пружалац услуге 5:МНРО Плава птица
Капацитет- Максималан број корисника: 10
6Matković

G., Stranjaković M. (2020), Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji.
Beograd: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.
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Број корисника: 10; Мушкараца: 6; Жена: 4
Укупни годишњи трошкови: 3.008.102,00
Буџет ЈЛС: 2.210.000,00
Пружалац услуге 6:МНРО Плава птица
Капацитет- Максималан број корисника: 20
Број корисника: 20; Мушкараца: 12; Жена: 8
Укупни годишњи трошкови: 5.362.204,00
Буџет ЈЛС: 3.766.000,00
Пружалац услуге 7:МНРО Плава птица
Капацитет- Максималан број корисника: 28
Број корисника: 25; Мушкараца: 20; Жена: 5
Укупни годишњи трошкови: 7.615.000,00
Буџет ЈЛС: 7.540.000,00
Материјална подршка у надлежности општине Кула у 2018. години
Табела 23. Новчана давања у надлежности општине Кула у 2018. години7
Радно ангажовање
Кула

9.000.000,00

Новогодишњи поклон за прву новорођену бебу у 2018. години

44.119,00

Једнократна новчана помоћ

6.200.000,00

Табела 24. Давање у натури у надлежности општине Кула у 2018. години8
Кула

Пакет опреме из апотеке

2870000

Табела 25. Оцене сиромаштва
Оцене сиромаштва методом мапирања сиромаштва, 2013.
Стопа ризика од сиромаштва (%)
Стопа ризика од сиромаштва - ранг општина

26,1

25,7

46

Ђини коефицијент (интервал од 0 до 100)

33,3

Релативни јаз ризика од сиромаштва (%)

8,4

Извор: Дев Инфо Стопа ризика од сиромаштва је виша у поређењу са Републиком (25,7 %) и износи 26,1%
(подаци из 2013.)
7

Matković G., Stranjaković M. (2020), Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji.
Beograd: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.
8Matković G., Stranjaković M. (2020), Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji.
Beograd: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.
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Здравство
Здравствена заштита у Републици Србији је претежно у надлежности националног нивоа управљања,
што је регулисано новим Законом о здравственој заштити 2019. године, када и оснивачка права за
установе примарне здравствене заштите прелазе са јединица локалне самоуправе на Републику,
односно АП. Према новим законским решењима јединице локалне самоуправе остају оснивачи само
апотекарских установа на својој територији.
Циљеви одрживог развоја у сфери доброг здравља за локални ниво- Стопа неонаталне смртности
3.2.2., Инциденца туберколозе на 100.000 становника 3.3.2. и стопа смртности услед самоубиства на
100.000 становника 3.4.2.
Уместо ЦОР индикатора Стопа смртности деце испод 5 година старости (3.2.1) у ДевИнфо бази се
прати стопа смртности одојчади, уместо индикатора Удео циљне популације обухваћене свим
вакцинама из националног програма (3.Б.1) расположив је податак о проценту деце која су
вакцинисана против дифтерије, тетануса, као и о проценту деце која су вакцинисана против
малих богиња у првих 18 месеци живота, а уместо индикатора Густина и дистрибуција
здравствених радника на 10.000 становника (3.Ц.1) расположиви су подаци о броју лекара у
примарној здравственој заштити на 1.000 становника.

Кључни индикатори доступни на Аналитичком сервису
Табела 26. Кључни индикатори здравства

Општина

Кула

Назив индикатора

Јединица
мере

2017

2018

2019

Број здравствених установа (ЗУ)

Број

1

1

1

Укупан број запослених у ЗУ

Број

211

191

186

Укупан број доктора медицине у ЗУ

Број

44

41

39

Број доктора медицине на 1.000 становника

Број

1.1

1.04

1

Број лекара опште медицине у ЗУ

Број

18

16

9

Број лекара за предшколску децу на 1.000 предшколске
деце

Број

3.1

3.1

Број лекара за одрасле на 1.000 одраслих

Број

0.5

0.5

Број стоматолога у ЗУ

Број

8

8

7

Број стоматолога на 1.000 становника

Број

0.2

0.2

0.18

Број фармацеута у ЗУ

Број

3

2

2

Број фармацеута на 1.000 становника

Број

0.07

0.05

0.05

Расходи за здравствену и социјалну заштиту корисника
буџетских средстава

У
457493 587791 615450
хиљадама
РСД,
номинално
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Расходи за здравствену и социјалну заштиту корисника
буџетских средстава по становнику

У РСД,
номинално

11422

14840

15724

У
хиљадама
Остварене инвестиције у здравствену и социјалну заштиту
РСД,
номинално
Извор: Аналитички сервис ЈЛС

45464

888

5683

Током прве радионице коју су ангажовани експерти одржали у сарадњи са Координационим телом за
израду Плана развоја општине Кула, заједно са члановима тематских радних група, установљено је да
долази до укидања лекара специјалиста на територији Општине због малог броја становника. Такође,
установљено је да постоји изузетно велика потреба за педијатром и пулмологом, пошто се јављају
деца којима је потребна помоћ и услуга поменутих лекара специјалиста. Услуге логопеда су доступне
становницима општине Кула и њих има у довољном броју на територији општине Кула.
Табела 27. Здравство аналитички приказ

Број лекара
Број лекара на 1 000 становника
Лекари ─ здравствена заштита деце (на 1 000 становника)
Лекари ─ здравствена заштита школске деце и омладине
(на 1 000 становника)
Лекари ─ здравствена заштита одраслог становништва
(на 1 000 становника)
Стоматолози ─ стоматолошка заштита деце, школске деце и омладине (на 1 000
становника)
Лекари ─ здравствена заштита жена (на 1 000 становника)
Обухват жена у току првог триместра трудноће савременом здравственом
заштитом (%)
Обухват трудница патронажним посетама (број)
Број оболелих од туберкулозе
Инциденција туберкулозе (на 100 000 становника)
Проценат деце која су вакцинисана против дифтерије, тетануса и великог кашља у
првој години живота (%)
Проценат деце која су вакцинисана против малих богиња у првих 18 месеци
живота (%)
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1,0
3,2
0,0
0,6
0,7
0,12
47,7
0,2
2
5,1
96,1
95,6

Извор: Дев Инфо
Табела 28. Стопа смртности 2017-2019, деца млађа од годину дана (одојчад) и млађа од 7 дана

2017

одојчад
3,4

< 7 дана
3,4

2018

10,0

6,6

2019

7,1

7,1

Извор: Дев Инфо
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Стопа смртности услед самоубиства на 100.000 становника је у општини Кулаизнад стопе Републике
Србије која износи 13,5 %, док стопа неонаталне смртности према полу у општини Кула износи 14,49
% за мушкарце, 0,0 % за жене, што је далеко изнад просека Републике, када су у питању мушкарци,
где износи 3,83 % за мушкарце, и ниже у односу на жене где стопа износи3,36% на 1.000 становника.
Стопа смртности одојчади је такође виша у поређењу са Републиком за 2018. и 2019 годину, док је за
новорођенчад млађу од 7 дана нижа изузев у 2019. години када је била виша.

Култура и спорт
Институције културе и спорта
Табела 29. Институције културе
Основни подаци, 2019.
Број биоскопа

0

(2019)

Број посетилаца биоскопа

0

(2019)

Број музеја

0

(2019)

Број посетилаца музеја

0

(2019)

Број позоришта

1

(2019)

Број позоришних представа

18

(2019)

Број посетилаца позоришта

1800

(2019)

Извор: Дев Инфо
Званична статистика указује на постојањеједног позориштана територији општине Кула, који је у 2019.
годиниимао 1800 посетилаца и одиграних 18 представа.
Установе и удружења која се баве културном делатношћу и спортом
На територији општине Кула постоје бројне установе културе и удружења која се баве културном
делатношћу, попут: Културног центраКула, Народне библиотеке Кула, Дома културе Црвенка, затим
Дом културе Сивац и Дом културе Руски Крстур. Списак поменутих институција добијен је од стране
представника општине.
Народна библиотека је у привременом смештају, у плану је реконструкција зграде у коју ће иста бити
смештена. Оформљена је музејска збирка која је у склопу библиотеке, али се чека простор за рад.
Остале установе културе су у добром стању, солидно опремљене,али се константно ради на њима,
одржавање и бројне поправке, неопходна су већа улагања која би довела установе у веома добро
стање.
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Општина Кула, као мултикултурна и мултинационална средина има велики број културно-уметничких
друштава различите националности. Општина је доставила списак свих културно-уметничких
друштава по насељеним местима:
Кула:
КУД Србија (српски)
КУД Дурмитор (црногорски)
МКЦ Непкер (мађарски)
КУД Иван Сењук (украјински)
КУД Костелник (русински)
КУД гуслара Марко Миљанов
Црвенка:
КУД Јожеф Атила (мађарски)
Сивац:
КУД Сентелеки (мађарски)
Руски Крстур:
нема куд
Крушчић:
КУД Крушчић (српски)
КУД Кошут Лајош (мађарски)
Липар:
КУД Липар (српски)
Најзаступљеније културне манифестације у општини Кула:
Кула:
Републички фестивал аматерских позоришта Србије
Фестивал Публикум
Фолклор фест
Црвенка:
Фестивал поезије за децу Булка
Сивац:
Ивањско цвеће-фестивал традиције војвођанских Срба
ФАМУС-фестивал акустичарске музике
Руски Крстур:
Црвена ружа-фестивал русинске културе
Меморијал Ђађа-русинско позориште
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Проблеми и изазови са којима се Општина суочава у области културе, јесу кадровске природе.
Потребно је запошљавање младих и образованих кадрова. Будући пројекти који су планирани јесу
реконструкција зградe будуће народне библиотеке и музеја.
Спортски савез Општине Кула је под блокадом и у судском процесу са Општином. Након тога је
оформљен Савез спортова Општине Кула који још увек није у функцији јер се чека Спортски савез
Србије како би се тај проблем решио. Тренутно ингеренцију над стањем и функционисањем спорта
Општине има Спортски Савез Србије.
Општина Кула финансира 43 спортске организације које по закону испуњавају услове за
финансирање. Како се наводи у подацима добијеним од стране представника Општине, постоји и још
око петнаест спортских организација које не испуњавају услове везане њихову спортску грану и
признатим савезом из њихове спортске гране.
Општина Кула је ове године основала „Спортски Општински центар“ Кула који обухвата све спортске
објекте на територији Општине Кула, који су у власништву Општине. Ту спадају Спортски центри у
Црвенки и Сивцу, спортски центар у изградњи у Кули, стадиони у Сивцу, Липару, Црвенки, Крушчићу,
Кули и Руском Крстуру. Базени постоје у Црвенки и Кули (новоотворен). Спортски центар у Руском
Крстуру као и базен припадају месној заједници Руски Крстур. Свако насељено место је обезбеђено
спортским теренима напољу, како кошаркашким и фудбалским, тако и теренима за одбојку на песку
који постоје у Црвенки и у Кули.Такође, на територији Општине постоје и тениски терени, који се
налазе у Кули и у Сивцу. Стрељана коју користи стрељачка дружина „Хајдук“ се налази у Кули.
Проблеми који прате Општину су ти што центар Општине, а то је Кула, још увек нема Спортски центар,
сале које су прављене у прошлости нису функционалне због лошег пројекта самих тих сала, нису ни за
један спорт, евентуално за борилачки спорт. Постоји потреба за изградњом карате сале, због великог
интересовања деце за тај спорт, такође велики број деце управо и тренира карате, а сала која је
постојала је изгорела стицајем несрећних околности. Карате клуб постоји од 1977. године.
Између школа и спортских организација је недовољна сарадња, у школама готово да нема спортских
секција као ни спортских такмичења међу разредима.
Планирани су пројекти као што су бесплатна школица спорта, извиђачки кампови, трибине о здрављу
и бављењу спортом и остале активности.
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Локализација Циљева одрживог развоја Агенда 2030
Табела 30. Предлози за локализацију Циља 1 на ниво ЈЛС– Циљеви одрживог развоја

ЦИЉ 1: Окончати сиромаштво свуда и у свим облицима
Предлог локализованог показатеља – (ниво
Показатељ ЦОР
ЈЛС)
Удео становништва које живи испод
1.2.1. Удео становништва које живи испод
националне линије сиромаштва, по полу и
националне линије сиромаштва, по полу и
старости
старости
Стопа ризика од сиромаштва 26,1%
Удео становништва обухваћених системима
социјалне заштите, према полу, уз
1.3.1. Удео становништва обухваћених
разликовање деце, незапослених лица,
системима социјалне заштите, према полу,
старијих лица, особа са инвалидитетом,
уз разликовање деце, незапослених лица,
трудница, новорођенчади, жртава повреда на
старијих лица, особа са инвалидитетом,
раду, као и сиромашних и рањивих (%)
трудница, новорођенчади, жртава повреда
на раду, као и сиромашних и рањивих
Удео корисника социјалне заштите у укупној
популацији 11,8 %
1.5.1. Број смртних случајева, несталих лица
и лица директно погођених катастрофама
на 100.000 становика

Број смртних случајева, несталих лица и лица
директно погођених катастрофама на 100.000
становика
Нема података на нивоу ЈЛС

1.а.1. Удео домаћих сопствених ресурса
које влада распоређује директно за
програме смањења сиромаштва

Удео расхода ЈЛС за програме смањења
сиромаштва (%)

Табела 31. Предлози за локализацију Циља 3 на ниво ЈЛС– Циљеви одрживог развоја
ЦИЉ 3: Обезбедити здрав живот и промовисати благостање за све људе свих генерација
Предлог локализованог показатеља – (ниво
Показатељ ЦОР
ЈЛС)
3.2.1. Стопа смртности деце испод 5 година
Стопа смртности одојчади 7,1‰
старости
Стопа неонаталне смртности – умрли на 1000
3.2.2. Стопа неонаталне смртности
живорођених 14,49 %
3.3.2. Инциденца турбеколозе на 100.000
Инциденца (учесталост) турбеколозе на
становника
100.000 становника5,1
3.4.2. Стопа смртности услед самоубиства
Стопа смртности услед самоубиства на
на 100.000 становника
100.000 становника25,5
Проценат деце која су вакцинисана против
3.b.1. Удео циљне популације обухваћене
дифтерије, тетануса и великог кашља у првој
свим вакцинама из националног програма
години живота 96,1 %
3.c.1. Густина и дистрибуција здравствених
Број лекара у примарној здравственој
радника на 10.000 становника
заштити на 1.000 становника 1
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Табела 32. Предлози за локализацију Циља 4 на ниво ЈЛС– Циљеви одрживог развоја
ЦИЉ 4: Обезбедити инклузивно и праведно квалитетно образовање и промовисати
могућност целоживотног учења за све
Предлог локализованог показатеља – (ниво
Показатељ ЦОР
ЈЛС)
4.1.2. Стопа завршавања (први циклус
Стопа одустајања од основне школе 0,7%
основног образовања, други циклус
Стопа одустајања од средње школе 1,5%
основног образовања, средње образовање)
4.2.2 Стопа учешћа у организованом учењу
Стопа обухвата деце припремно
(годину дана пре званичног узраста за упис
предшколским програмом 113,9%
у основну школу), према полу
Стопа учешћа младих и одраслих у
4.3.1 Стопа учешћа младих и одраслих у
формалном и неформалном образовању и
формалном и неформалном образовању и
обукама у претходних 12 месеци, према полу
обукама у претходних 12 месеци, према
(%)
полу
Нема података на нивоу ЈЛС потребних за
праћење показатеља
4.4.1 Стопа учешћа младих и одраслих који
поседују вештине у информационим и
Стопакомпјутерске писмености
комуникационим технологијама, по
становништва 32,85%
врстама вештина
4.6.1 Удео становништва одређеног узраста
Удео неписмених мушкараца у укупном
које је достигло најмањи фиксни ниво
становништву 0,49 %
постигнућа у функционалној (а) писмености
Удео неписмених жена у укупнпм
и (б) математичким компетенцијама, према
становништву 2,24 %
полу
4.b.1 Обим званичних токова развојне
помоћи за стипендије по секторима и
Расходи ЈЛС за стипенције (РСД)
врстама учења
Табела 33. Предлози за локализацију Циља 5 на ниво ЈЛС– Циљеви одрживог развоја
ЦИЉ 5: Постићи родну равноправност и оснаживати све жене и девојчице
Предлог локализованог показатеља – (ниво
Показатељ ЦОР
ЈЛС)
5.5.1 Удео жена у (а) националним
парламентима и (б) локалним
Удео жена у Скупштини општине Кула 27 %
самоуправама
5.c.1 Удео држава које поседују системе за
праћење и распоређивање јавних расхода
Удео расхода ЈЛС за родну равноправност и
за родну равноправност и оснаживање
оснаживање жена (%)
жена
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