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Увод
Надлежности ЈЛС у области економског развоја (локално-економски развој,
пољопривреда и рурални развој и развој туризма)
У складу са својим надлежностима дефинисаним Законом, као и Статутом, општина Кула
у области економског развоја предузима активности као што су:
 доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја;
 предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција
и унапређује опште услове пословања;
 доноси стратешке планове и програме локалног економског развоја;
 стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и
спроводи политику руралног развоја;
 стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;
 доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину
боравишне таксе на територији Општине.

Издвајања из буџета општине Кула за локално-економски развој, туризам и
пољопривреду и рурални развој
Када је реч о значају области локалног економског развоја, туризма и пољопривреде и
руралног развоја, исти се може проценити на основу удела издвајања за наведене
области кроз локални буџет Општине. У наставку су приказана издвајања за ове области
(укупна јавна улагања), конкретно узимајући податке из финансијских планова/завршних
рачуна, и то из програма 3 - локално економски развој, 4 - развој туризма, 5 пољопривреда и рурални развој.
2018 година
Програм
Локално-економски развој
Развој туризма
Пољопривреда и рурални
развој
2019
Програм
Локално-економски развој
Развој туризма
Пољопривреда и рурални
развој

План 2018
(% буџета)
1,00
0,13
7,60

Реализација 2018
(% буџета)
1,14
0,11
7,15

План 2019
(% буџета)
4,64
0,15
7,66

Реализација 2019
(% буџета)
3,40
0,19
7,96
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2020 (нису доступни подаци, завршни рачун не садржи податке о расходима по програмима)
Програм
План 2020
Реализација 2020
(% буџета)
(% буџета)
Локално-економски развој
Развој туризма
Пољопривреда и рурални
развој
2021(ребаланс 2)
Програм
Локално-економски развој
Развој туризма
Пољопривреда и рурални развој

План 2021 (% буџета)
1
1,11
4,73

Укупна јавна улагања општине Кула за локални економски развој (програм 3) износе у
просеку 1,85%(узета у обзир реализација 2018 и 2019, и план 2021) од укупног буџета
општине, што је изнад просека1 (1,23%).Овајизнос трошиo се на:







Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Пројекат: ЛАП 2018
Пројекат: Опремање индустријске зоне
ИПА пројекат прекограничне сарадње Србија-Мађарска: Користити заједничко
културно наслеђе као извор економског развоја
Пројекат: Израда секторске стратегије руралног развоја са акционим планом за
2018-2020. годину
Пројекат: Програм запошљавања и унапређења привредног амбијента општине
Кула до 2020.године.

Општина Кула показује изузетну активност када је реч о повлачењу средстава са
донаторских програма, а пре свега у области локално-економског развоја
Издвајања из локалног буџета за развој туризма (програм 4) износе у просеку 0,47% од
укупног буџета општине, што је испод просека (0,72%) и што указује да општина Кула
туризам не сматра значајно развојним сектором.Овајизнос трошио се на:
 Промоцију туристичке понуде
 Управљање развојем туризма.
Издвајања из локалног буџета за пољопривреду и рурални развој (програм 5) износе у
просеку 6,61% од укупног буџета општине, што је значајно изнад просека (0,61%) и што
указује да општина Кула пољопривреду сматра веома значајним развојним
сектором.Овајизнос трошио се на:
 Мере подршке руралном развоју - Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници
1

СКГО је израдио за 2021. буџетску годину просек на основу узорка од 20 ЈЛС на територији РС
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Изградња пута Сивац-Стапар
Појачано одржавање пута Крушчић-Грачац.

Како је овде реч о саобраћајној инфраструктури која припада програму 7, а не програму
пољопривреда (програм 5), % издвајања за пољопривреду се не може сматрати
реалним, тј. не показује праву слику улагања у пољопривреду, јер су калитални пројекти
из саобраћаја грешком планирани у програму пољопривреде.
Закључак: општина Кула издваја просечна средства за локално економски развој, док
издваја веома скромна средства за развој туризма и веома значајна за развој
пољопривреде, из чега се могу извести закључци о значају, односно развојним
приоритетима.

Организациона структура општине Кула – подршка економском развоју
У овиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за вршење
сродних послова и Кабинет председника општине као посебна организациона јединица.
Основна унутрашња организациона јединица је одељење.
Општина Кула има успостављену организациону јединицу „Одељењу за финансије и
привреду“, које обавља послове привреде и предузетништва из надлежности локалне
самоуправе, као и издвојену ”Канцеларију за локално-економски развој” која обавља
највећи део активности из области подршке економском развоју. То су пре свега
активности промоције Општине за улагање и живот, писање и имплементација пројеката
из области локално-економског развоја, стратешко планирање, комуникација са
потенцијалним инвеститорима, сарадња са приватним, јавним и невладиним сектором,
подршка МСП сектору и сл. Како у оквиру организационе структуре нема одељења
задуженог за пољопривреду, а општина Кула је општина чији се развој примарно
заснива на пољопривредним активностима, ове активности су такође предате
Канцеларији за локално економски развој. У том делу, Канцеларија обавља активности
сарадње са регистрованим пољопривредним газдинствима – информисање
пољопривредника и удружења пољопривредника о могућностима коришћења
регионалних, националних и међународних фондова за добијање кредита и субвенција,
помоћ у припреми докуменатације приликом конкурисања, едукација, помоћ при
повезивању и умрежавању. Када је реч о туризму, у оквиру организационе структуре
општине Кула, постављено је лице на позицији Помоћник председника општине за
друштвене делатности, невладине организације, родну равноправност и туризам са
активностима сарадње са туристичком организацијом општине Кула у организовању и
промовисању манифестација из области туризма у општини Кула.
Анализом Правнилника о систематизацији, у оквиру Одељења за финансије и привреду,
препознато је четири одсека и то за: трезор, буџет, рачуноводство и јавне набавке, без
јасних улога и одговорности у области локално-економског развоја, из чега се
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претпоставља да све активности у делу привреде и предузетништва обавља Канцеларија
за локално-економски развој. Канцеларија има систематизованих четири радна места.
На територији општине Кула постоје и три удружења која се баве питањима локално
економског развоја, а то су:





Опште удружење предузетника Кула, које потенцијалним корисницима пружају
саветодавне и консултантске услуге, али и техничку помоћ израде бизнис планова
и различите документације.
Удружење занатлија и приватних предузетника ”Занатлија”, Руски Крстур.
Локална акциона група “Срце Бачке” Кула, која текође потенцијалним
корисницима пружа стручне и саветодавне услуге и техничку помоћ при изради
бизнис планова, информише становништво о отвореним конкурсима и јавним
позивима које расписују државни, покрајински и општински органи,
организације, и међународне организације и самостално или у сарадњи са
другим организацијама спроводи пројекте у циљу локалног економског развоја и
запошљавања становништва.

Важећа документа развојног планирања и јавних политика
 Локални акциони план за младе општне Кула 2020-2021. са посебним акцентом на
запошљавање младих
 Локални акциони план запошљавања Општине Кула за 2022. годину.
 Програм запошљавања и унапређења привредног амбијента општине Кула до
2020. године са акционим планом
 Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица 2018 - 2021.год
 Кровни документ развојног планирања – Стратешки план одрживог развоја истекао
је 2020. год.
Према степену развијености општина Кула спада у II групу (80%-100% републичког
просека) јединица локалне самоуправе2

2

Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. год.
("Сл. гласник РС", бр. 104/2014)
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Локалне финансије
Општина

Кула

Област

Западнобачка
област

Назив индикатора

Јединица
мере

2017

2018

2019

Укупни приходи по
становнику

У РСД,
номинално

42.115

43.740

35.457

Изворни и
уступљени приходи

У хиљадама
РСД,
номинално

855.054

889.460

972.170

Степен
самофинансирања
ЈЛС

%

50.7

51.3

70

Извор: Аналитички сервис ЈЛС

Општина Кула има степен самофинансирања чак 70%, што значи да има приличну
финансијску самосталност и одрживост (способност да се финансира из изворних и
уступљених прихода). Ако посматрамо упоредиве општине (Регион Војводине, 30-50.000
становника, из II групе развијености према Уредби), општина Кула има високу
стопуфинансијске самосталности(нпр. Бачка Топола 72,9%; Бечеј 60,5%; Инђија 63%).
Посебно је значајно напоменути да самосталност општине у посматраном периоду има
тренд раста, док приходи по становнику благо опадају. Међутим, у укупним приходима,
изворни и уступљени приходи имају тренд раста.

Основни развојни ресурси и привредни потенцијали подручја
Свакако један од најважнијих ресурса општине Кула је пољопривредно земљиште,затим
вода и клима, а пољопривреда најважнија привредна активност. Пољопривреда је
посебно значајна због свог великог утицаја и на друге секторе, пре све на сектор који
запошљава изузетно велики број људи, а реч је прехрамбеној индустрији.
Најважније привредне гране са развојним потенцијалом и утицајем на подручје су
свакако:пољопривреда, прехрамбена индустрија, текстилна индустрија и
прерађивачка индустрија .
Када је о индустрији реч, за прехрамбену индустрију се може рећи да представља
најзначајнију привредну грану, узимајући у обзир број фабрика и број људи који се у
њима запошљава, и то сектору прераде пољопривредних производа.
У ранијем периоду, основу развоја, поред прехрамбене индустрије, чинили су свакако
текстилна, металопрерађивачка, дрвна и индустрија коже.
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Десет најзначајнијих привредних субјеката на територији општине Кула

Назив

Год.
оснивања

Делатност

Број
запослених

Jaffa D.O.O. Црвенка

1975

Прехрамбена индустрија

500

TS Stork Group Кула

2008

Трговина и производња
безалкохолних пића

340

Шећерана Црвенка

1989

Прехрамбена индустрија

218-плус
сезонски
радници

ДП Залив Црвенка

1997

Транспорт

250

Металопромет Кула

1995

Обрада метала

100

Жито Бачка Кула

1975

Пољопривреда

85

Фиорано Д.О.О. Кула

2018

Текстилна индустрија

300

Севеплант Д.О.О. Кула

2014

Производња садница

50-плус
сезонски
радници

ЕуроИн Кула

2007

Производња делова обуће

240

АД Бачка Сивац

1989

Пољопривреда

50

Извор: Општина Кула – примарни подаци, 2021.

Подаци о индустријским зонама
Према подацима добијеним од представника Општине Кула, на територији општине
постоји 5 зона укупне површине 82 хектара, од чега је употребљена површина 5,8% (4,8
хектара), 77,2 хектара представља слободна површина за нове инвестиције. Такође, на
територији општине постоји и једна Brownfield локација за инвестирање.

Назив зоне

Површина
(хектара)

У
употреби
(%)

Могућност
додавања
погона

Број
пословних
субјеката

Блок ”66”

34,8

13,79

Да

3

Привредна зонадео Блока 3

2,43

0,00

Да

0

Слободна
зона

Не
постоји
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Привредна зонадео блока 44 и 45
и блок 46 – Руски
Крстур

8,41

Привредна зона –
део блока 65

10,79

Радна зона Блок 77
и 78 - Сивац

25,60

0,00

0,00
0,00

Да

0

Да

0

Да

0

Извор: Подаци добијени од стране представника општине

У индустријској зони Блок 66, 24,55 ха је у потпуности инфраструктурно опремљено, док
за 10,3 ха израђују пројекти који ће омогућити аплицирање код виших нивоа власти за
суфинансирање радова на инфраструктурном опремању. На наведеној заузетој
површини (23,05 хектара – у употреби, продато или резервисано, 1,5 ха слободно) у
тренутку израде анализе активне су следеће фабрике:
 Севеплант (производња садница): 1,8 ха
 ЕуроИн (производња делова обуће): 1 ха
 Фиорано (текстилна индустрија): 2 ха
Затим, парцеле које су продате фирмама, али на истим још увек није почела градња:
 „Победа плус ДОО“ (Млин, прерада ратарских култура): 6ха + 3,45 ха
 „Дата статус доо“, (издаваштво и дистрибуција књига): 0,66 ха
 „Матошевић Агри“, (системи за наводњавање): 1 ха
 „BFV доо“(прерада парадајза и производња кечапа): 3ха
 „Сигма ДОО“ (производња система за пречишћавање вода): 0,54ха
 „Арес ДОО“ (трговина на велико и мало): 0,6ха
Док су резервисане парцеле (продате-резервисане парцеле, али још нису склопљени
Уговори) од стране следећих фирми:
 „BFV доо “ (прерада парадајза и производња кечапа): 3ха

Општина у циљу привлачења инвестиција учествује на разним сајмовима, семинарима,
ЕУ пројектима који за циљ имају промовисање инвестиционих потенцијала општине.
Поред тога, улагањем финансијских средстава у израду планова и пројеката, и
финансирањем или суфинансирањем трошкова извођења радова на комуналној
инфраструктури, утиче на повећање конкурентности индустријских зона.
Изградњом брзог пута који ће повезивати на једној страни гранични прелаз са
Републиком Мађарском, а на другој страни гранични прелаз са Румунијом, а који ће
пролазити у близини насељених места општине Кула, као што су Кула, Црвенка, Сивац,
позитивно ће утицати на привлачност локација зона. Чињеница да ће се наведени пут
налазити се на удаљености од 2км од индустријске зоне „Блок 66“у Кули, утицаће да
порасте конкурентност индустријске зоне, и других локација на територији општине.
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Све отпадне воде из индустријске зоне Блок 66 у Кули, усмеравају се ка потисном
канализационом воду, који повезује насељена места Црвенка и Кула, са централним
пречистачем отпадних вода у Врбасу. Одношење и третман кабастог отпада уговорају
привредни субјекти директно са ЈКП Комуналац Кула.

Саобраћајна повезаност и близина већих тржишта
За развој привреде општине Кула веома је значајан повољан географски положај и
близина великих тржишта, као што су Нови Сад (58 km), Суботица (58,4 km) и Београд
(130 km).
Простором општине пролази државни 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.
Гранични прелази Србија-Мађарска - најпрометнији и најближи прелази су: Бачки Брег
(СРБ) – Hercegszántó (HUN) 66 km – Хоргош (СРБ) – Röszke (HUN) 83 km – Келебија (СРБ) –
Tompa (HUN) 68 km.
Удаљеност од међународне железничке мреже (Будимпешта-Суботица-Врбас-Нови СадБеоград-Ниш-Атина) је 11 km, удаљеност од ауто пута Е-75 је 18 km, док је удаљеност од
аеродрома ”Никола Тесла” Београд 130 km.
Кроз општину Кула протиче Велики Бачки Канал, који представља велики потенцијал за
развој водног саобраћаја. Предуслов свега тога је реализација пројекта пречишћавања и
ревитализације Великог Бачког Канала.

Зависност становништва
Стопа укупне зависности у општини Кула је у 2019. била 52,1, и у посматраним годинама
има растући тренд. Ова стопа показује однос становништва старог од 0 до 14 и 65 и више
година (економски некактивно становништво), према становништву старом од 15 до 64
године, процењеног средином године посматрања.Однаведене стопе, 19,9је зависност
млађег, а 32,2 зависност старијег становништва.
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. Ова стопа на нивоу Републике Србије износи 53,8 (у 2019. години).
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Извор: Аналитички сервис ЈЛС

Број привредних друштава
2017

2018

2019

2020

Aктивних

439

527

452

455

Новооснованих

16

25

17

32

Брисаних /
угашених

9

9

903

29

Општина

Кула

Област

Западнобачка
област

Назив индикатора

Јединица
мере

2017

2018

2019

Стопа укупне зависности
становништва

Број

50.9

51.6

52.1

Стопа зависности млађег
становништва

Број

20.3

20.1

19.9

Стопа зависности
Број
30.6
31.5
32.2
старијег становништва
Извор: Агенција за привредне регистре, последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2021.
године

Укупан број активних привредних друштава у 2020 је био 455, према подацима Агенције
за привредне регистре. Тренд је растући када јер реч о активним привредним
друштвима, у посматраном периоду. Број новооснованих привредних друштава у
последњих пар година је у стагнацији и благом расту. Број угашених привредних
субјеката је посебно значајан у 2020. години што је сигурно условљено и кризом
изазваном пандемијом Ковид 19.

Нето ефекат оснивања привредних друштава
Општина

Бачка
Топола

Бечеј

3

Област

Степен
развијености

Назив
индикатора

Јединица
мере

Севернобачка
област

II група (80%100%
републичког
просека)

Нето ефекат
оснивања
нових
привредних
друштава

Јужнобачка
област

II група (80%100%
републичког
просека)

Нето ефекат
оснивања
нових
привредних
друштава

Принудна ликвидација – по службеној дужности АПР

2017

2018

2019

Број

0.6

0.8

0.6

Број

1.1

1

0.3
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Инђија

Кула

Сремска
област

II група (80%100%
републичког
просека)

Нето ефекат
оснивања
нових
привредних
друштава

Број

2.4

4.1

0.3

Западнобачка
област

II група (80%100%
републичког
просека)

Нето ефекат
оснивања
нових
привредних
друштава

Број

1.8

2.8

0.24

Извор: Аналитички сервис ЈЛС

Нето ефекат нових привредних друштава ћемо посматрати у 2018. години када је он био
позитиван и износио 2,8:1, што значи да се на 10 угашених привредних друштава
отвори28 нових, док на нивоу Републике износи 1,5:1 (на 10 угашених фирми отвори се
15 нових). Посматрајући тренд 2015-2019. видимо да нето ефекат оснивања нових
привредних растући, не узимајући у обзир податке из 2019. када су гашена по службеној
дужности. Поређење је извршено и у односу на три општине, приближне величине (3050.000 становника) из II групе развијености, где се код сваке уочава велико погоршање
нето ефекта, и да је параметар 2019 приближно исте вредности, где се уочава да
општина Кула има добар нето ефекат, већи него друге две општине, а значајније нижи
од општине Иђија.

Број привредних друштава на 1000 становника
Општина

Бачка
Топола

Бечеј

Инђија

Кула

4

Област

Степен
развијености

Назив
индикатора

Јед.
мере

2017

2018

2019

Севернобачка
област

II група (80%100%
републичког
просека)

Број
привредних
друштава на
1000
становника

Број

13

13

13

Јужнобачка
област

II група (80%100%
републичког
просека)

Број
привредних
друштава на
1000
становника

Број

9

9

8

Сремска
област

II група (80%100%
републичког
просека)

Број
привредних
друштава на
1000
становника

Број

17

18

16

Западнобачка
област

II група (80%100%
републичког
просека)

Број
привредних
друштава на
1000
становника

Број

11

11

10

Принудна ликвидација – по службеној дужности АПР
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Извор: Аналитички сервис ЈЛС

Број активних привредних друштава на 1000 становника износи 10. У односу на
посматране упоредне општине, општина Кула је негде у просеку.

Тржиште рада
Запосленост
Регистровани запослени*
према општини рада
према општини пребивалишта
Регистровани запослени* према општини пребивалишта у односу на
бројстановника (%)
Просечне зараде без пореза и доприноса(РСД)
Регистровани незапослени**
Регистровани незапослени на 1 000 становника

7.926
10.596

(2019)
(2019)

27

(2019)

49.431
2.848
76

(2020)
(2020)
(2019)

Извор: Статистика запослености и зарада, РЗС; Национална служба за запошљавање (ДевИнфо профил
општина). *Од 2015. укључени су и регистровани индивидуални пољопривредницистање на дан 31.12.

Регистрована запосленост на територији општине Кула у 2019 износила је 27%, што је
негде у просеку посматрајући упоредиве општине (Бечеј 27%; Инђија 33%; Бачка Топола
28%). Највећи број запослених је у правним лицима, 73,2%.
Општина

Област

Назив индикатора

Јед.
мере

2017

2018

2019

Број

7.831

7.912

7.926

Број запослених, као %
становништва старости 15 и више
година

%

22.6

23

23.3

Запослени у правним лицима, као
% укупног броја запослених

%

73.5

72.7

73.2

Приватни предузетници и
запослени код њих, као % укупног
броја запослених

%

21.5

22.9

22.8

Регистровани индивидуални
пољопривредници, као % укупног
броја запослених

%

5

4.4

4

Број запослених

Кула

Западнобачка
област

Извор: Аналитички сервис ЈЛС
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Регистровани запослени, 2017─2019.*
12000
10000
8000

10596

10522

9952
7911

7831

7926

6000
4000
2000
0
2017
према општини рада

2018
2019
према општини пребивалишта

* Од 2015. укључени су и регистровани индивидуални пољопривредници
Извор: Статистика запослености и зарада, РЗС - ДевИнфо профил Кула, април 2021.

Кретање броја запослених по секторима
Општина

Кула

Област

Западнобачка
област

Назив индикатора

Јед.
мере

2017

2018

2019

Број запослених у
пољопривреди, шумарству и
рибарству, као % укупног броја
запослених

%

7.6

7.8

8.7

Број запослених у рударству,
као % укупног броја запослених

%

0

0

0.1

Број запослених у
прерађивачкој индустрији, као
% укупног броја запослених

%

25.7

26

23.9

Број запослених у сектору
снабдевања електричном
енергијом, гасом и паром, као
% укупног броја запослених

%

0.3

0.3

0.2

Број запослених у сектору
снабдевања водом и
управљањем отпадним
водама, као % укупног броја
запослених

%

3.2

3.2

4

60. Број запослених у
грађевинарству, као % укупног
броја запослених

%

2.6

2.7

3.5

Број запослених у трговини на
велико и мало и поправци
моторних возила, као %
укупног броја запослених

%

18.7

19.1

19.2
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Број запослених у сектору
саобраћаја и складиштења, као
% укупног броја запослених

%

7

7.9

7.2

Број запослених у сектору
услуга смештаја и исхране, као
% укупног броја запослених

%

3

3.1

3

Број запослених у сектору
информисања и комуникације,
као % укупног броја запослених

%

0.6

0.8

0.8

Број запослених у
финансијским делатностима и
делтностима осигурања, као %
укупног броја запослених

%

1.3

1.2

1

Број запослених у пословању
некретнинама, као % укупног
броја запослених

%

0

0

0.1

Број запослених у стручним,
научним, иновационим и
техничким делатностима, као %
укупног броја запослених

%

2.5

2.7

2.9

Број запослених у
административним и
помоћним услужним
делатностима, као % укупног
броја запослених

%

5

2.9

3.2

Број запослених у државној
управи и обавезном
социјалном осигурању, као %
укупног броја запослених

%

5.1

5

4.7

Број запослених у образовању,
као % укупног броја запослених

%

10.5

9.9

9.6

Број запослених у здравственој
и социјалној заштити, као %
укупног броја запослених

%

4.1

3.9

4.4

Број запослених у уметности,
забави и рекреацији, као %
укупног броја запослених

%

0.9

1.1

1.5

Број запослених у осталим
услужним делатностима, као %
укупног броја запослених

%

2

2.2

1.8

Извор: Аналитички сервис ЈЛС

Највећи број запослених на територији општине Кула је у прерађивачкој индустрији,
затим у сектору трговине на велико и мало и поправци моторних возила, затим у
образовању и у пољопривреди, шумарству и рибарству.
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Зараде
Општина

Област

Назив
индикатора

Јединица
мере

2017

2018

2019

41.425

44.708

47.807

41.651

43.930

47.062

44.191

46.544

49.953

40.490

41.720

44.662

Република Србија

47.893

49.650

54.919

Западнобачка област
Извор: Аналитички сервис ЈЛС и РЗС публикација ”Општине у Србији, 2020”

39.562

42.756

46.924

Бачка
Топола

Севернобачка област

Бечеј

Јужнобачка област

Инђија

Сремска област

Кула

Западнобачка област

Просечне зараде
без пореза и
доприноса, по
запосленом

У РСД,
реално

На територији општине Кула, просечне нето зараде су нешто ниже од општина са којима
су упоређиване, мало ниже од просека области, али и нешто више од 20% ниже од
просека Републике Србије.
Просечне зараде без пореза и доприноса*, 2018─2020.(РСД)
60000

49431

50000
44662
41039
40000

30000

20000

10000

0
2018

2019

2020

* Од 2018. просечне зараде не односе се на општину рада, него на општину пребивалишта запослених
Извор: Статистика запослености и зарада, РЗС; ДевИнфо Профил општине Кула, април 2021.

Међутим, без обзир на висину нето зараде, чињеница је да се исте повећавају кроз
године посматрано од 2015. године.
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Незапосленост
Регистровани незапослени према полу, 2018─2020.*
1800

1682

1675

1510

1465

1500

1439

1409

1200
900
600
300
0

2018

2019
Жене

2020

Мушкарци

* стање на дан 31.12.2020.
Извор: Национална служба за запошљавање - ДевИнфо профил Кула, април 2021.

На територији општине Кула приближно је једнак броз регистрованих незапослених
мушкараца и жена и укупна регистрована незапосленост оба пола бележи опадајући
тренд.
Стопа незапосленостиу 2019. на територији општине Кула је27,29%5. Удео незапослених
жена од укупног број незапослених је 49,2%.Удеомладих од укупног број незапослених је
17,8%. Стопа незапослености представља локализован показатељ 8.5.2. Циља одрживог
развојаброј 8 (оригинални показатељ: 8.5.2 Стопа незапослености, према полу, старости
и инвалидитету).
Учешће незапослених према старосним групама у укупном броју незапослених, 2020.

55+ год.
25%

15─29 год.
19%

30─54 год.
56%

Извор: Национална служба за запошљавање - ДевИнфо профил Кула, април 2021.

5

Однос броја незапослених и збира броја запослених и незапослених лица (подаци: Аналитички сервис ЈЛС)
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Највећи број незапослених налази се у категорији 30 до 54 године и износи 56%. Слична
је ситуација на територији целе Западнобачке области, где је учешће у незапосленоси
наведене старосне групе на нивоу од 58%, док је на нивоу Републике Србије 55%.
Квалификована структура незапосленог становништва *
2017
2018
Неквалификовани
803
737

2019
660

2020
609

Нижа стручна спрема и
полуквалификовани
Квалификовани

209

186

186

161

1.152

923

841

793

Средња стручна спрема

1.369

1.162

996

970

Висококвалификовани

23

14

17

20

Виша стручна спрема

73

66

52

47

Висока стручна спрема

281

269

223

248

3.910

3.357

2.975

2.848

Укупно

Извор: Агенција за привредне регистре, последње ажурно стање се односи на период
01.01 - 31.12.2020. године

Један део (око 21,38%) незапослених је у категорији неквалификованих, док заједно са
онима који су полуквалификовани (приучени) и са нижом стручном спремом је то
27%.Ови подаци су далеко бољи него у другим општинама, где је изуетно велик удео
неквалификованог становништва у укупној незапослености.
У поређењу са Републиком Србијом, посматрајући укупно полуквалификоване и
неквалификоване са нижом стручном спремом,којих је 33,6% у укупној незапослености
(2020.) и западнобачкој области где је то 39,9%, 2019. удео незапослених без
квалификација је изузетно повољан.
Поредећи са одабраним општинама, може се рећи да је у Кули ситуација изузетно
добра. Удео незапослених из категоријеполуквалификовани и неквалификовани са
нижом стручном спремом у општини Бечеј је 57,3%, општини Бачка Топола 53,3%, а у
општини Инђија 27,5%.
На територији општине Кула постојe четири средње школе: техничка, економскотрговинска,средња стручна школа Црвенка и Гимназија Петро Кузмјак у Руском Крстуру.
Наведене школе, за тржиште рада, школују следеће профиле: електротехничар
рачунара, електротехничар енергетике, електротехничар информационих технологија,
заваривач, машински техничар за компјутерско конструисање, аутомеханичар,
економски техничар, комерцијалиста, кувар, трговац, посластичар,пољопривредни
техничар, прехрамбени техничар, техничар хортикултуре,мушки и женски фризер,
возач моторних возила, општи смер гимназије на српском и русинском језику и
туристички техничар. Средња техничка школа у Кули има и нови смер техничар
обновљивих извора енергије, први су увели овај смер у Србији.
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Преглед незапослених лица
Општина
Област
Назив индикатора

Кула

Западнобачка
област

Јед.
мере

2017

2018

2019

Незапослене жене, као %
незапослених лица

%

48.8

49.9

49.2

Дугорочно незапослена лица, као
% незапослених лица

%

67.5

57.5

55.4

Незапослени млади, као %
незапослених лица

%

21.3

19

17.8

Незапослени старији, као %
незапослених лица

%

32.3

36.3

38.5

Пријављене потребе на 100
незапослених лица

Број

8

10

8

Извор: Аналитички сервис ЈЛС

Карактеристика незапослености у општини Кула је висок удео дугорочно незапослених
лица од укупног броја незапослених који износи 55,4%, док је удео незапослених жена
49,2%. Ови подаци су негде на нивоу Западнобачке области, као и просека Републике
Србије. Оно што представља проблем је стагнација пријављених потреба за
запошљавањем лица на евиденцији НСЗ.

Предузетничка клима
Број предузетника
2017
Aктивних
Новооснованих
Брисаних / угашених

2018

2019

2020

1.051

1.087

1.126

1.169

114

126

141

135

93

90

105

91

Извор: Агенција за привредне регистре, последње ажурно стање се односи на период 01.01 –30.06.2021.
године

Изражен је раст броја активних предузетника кроз године, као и раст броја
новооснованих. Број брисаних/угашених показује осцилације кроз године, уз тренд
стагнације.
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Број предузетничких радњи на 1000 становника
Општина
Област
Назив индикатора
Бачка
Топола

Севернобачка
област

Бечеј

Јужнобачка
област

Инђија

Сремска област

Број предузетника на 1000
становника

Западнобачка
област
Извор: Аналитички сервис ЈЛС
Кула

Јед.
мере

2017

2018

2019

Број

17

19

20

Број

23

25

25

Број

32

35

37

Број

26

27

29

Број предузетничких радњи на 1000 становника је у 2019. години износио 29. У
поређењу са одабраним општинама, општина Кула има просечан број предузетника на
1000 становника, док је тренд раста благ али константан.
Општина Кула је у 2019, 2020 и 2021. издвајала средства за самозапошљавање
незапослених лица са евиденције Националне службе запошљавања, на основу овога у
2019. години је 26 незапослених отворило предузетничку радњу, у 2020 години тај број
је 10, као и у 2021. години.
Такође, општина у свом буџету издваја средства за функционисање Локалне акционе
групе „Срце Бачке“, средства се додељују путем конкурса у склопу локалног економског
развоја.
У оквиру пројекта „Старе навике у новој одећи“ из програма прекограничне сарадње
Мађарска-Србија Интерег ИПА у 2019. години , општина Кула је заједно са општином
Калоча из Мађарске спроводила пројекат на економском оснаживању и повезивању
локалних предузетника и пољопривредних произвођача, као једна од активности
пројекта.
У 2019. години општина Кула је израдила документ „Програм запошљавања и
унапређења привредног амбијента општине Кула до 2020.године.
Нето ефекат оснивања нових предузетника
Општин
Област
Степен
Назив
а
развијености
индикатора
Бачка
Топола

Севернобачк
а област

II група (80%100%
републичког
просека)

Бечеј

Јужнобачка
област

II група (80%100%
републичког
просека)

Инђија

Сремска
област

II група (80%100%

Нето ефекат
оснивања
нових
предузетник
а

Јед.мере

2017

2018

2019

Број

1.1

1.8

1.7

Број

1.5

1.4

1

Број

1.3

1.9

1.6
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републичког
просека)
Кула

Западнобачк
а област

II група (80%100%
републичког
просека)

Број

1.2

1.4

1.3

Извор: Аналитички сервис ЈЛС

Нето ефекат нових предузетника је позитиван и у 2018. години износи 1,4 што значи да
се на 10 угашених предузетника отвори 14 нових. Прилично слична ситуација је и у
посматраним, упоредним, општинама.

Подстицаји регионалног развоја

Извор: Агенција за привредне регистре, последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 31.12.2020.
године (прелиминарни подаци)
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Извор: Агенција за привредне регистре, последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 31.12.2020.
године (прелиминарни подаци)
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Извор: Агенција за привредне регистре, последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 31.12.2020.
године
(прелиминарни подаци)

Када је реч о подстицајима, општина Кула и субјекти са њене територије у 2017. и 2018.
највише средстава повлачили су од Управе за капитална улагања АПВ, док је у 2020.
значајна средства повукла од Министарства финансија. Када се посматрају трендови,
2020 годину треба узимати са резервом, због ситуације са пандемијом Ковид19 и
помоћи које су по том основу добијане.
Када је реч о наменама, општина Кула и субјекти са њене територије, значајна средства
повлаче за подстицање пољопривреде, док је у 2017. општина повукла значајна
средства за комуналну инфраструктуру, а у 2018. за образовање спорт, науку и културу.
Посматрајући кориснике, највише средстава сваке године повлаче пољопривредна
газдинства, што је и уобичајено за општину код које је пољопривреда кључна економска
активност.
Поред пољопривредних газдинстава, значајна средства повлачи и локална самоуправа.

Извоз
Општина

Бачка
Топола

Бечеј

Област

Севернобачка
област

Јужнобачка
област

Назив индикатора

Јединица
мере

2017

2018

2019

18.130

7.860

2.463

142.8

115.3

104.6

102.754

110.477

108.641

Суфицит/дефицит

У
хиљадама
ЕУР

Покривеност увоза
извозом

%

Обим
спољнотрговинске
размене ЈЛС

У
хиљадама
ЕУР

Годишње стопе раста
извоза

%

24.7

-4.6

-6.4

Годишње стопе раста
увоза

%

3.3

18.2

3.1

Суфицит/дефицит

У
хиљадама
ЕУР

97.339

91.174

100.272

Покривеност увоза
извозом

%

404.3

431.1

439.2

Обим
спољнотрговинске
размене ЈЛС

У
хиљадама
ЕУР

161.319

146.243

159.398

Годишње стопе раста
извоза

%

-6.5

-10.5

9

Годишње стопе раста
увоза

%

-13.1

-16.1

7
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Инђија

Кула

Сремска
област

Западнобачка
област

Суфицит/дефицит

У
хиљадама
ЕУР

Покривеност увоза
извозом

%

Обим
спољнотрговинске
размене ЈЛС

У
хиљадама
ЕУР

Годишње стопе раста
извоза

18.276

17.195

53.761

106.6

105.2

115.1

569.074

680.707

764.974

%

43.9

15.8

16.9

Годишње стопе раста
увоза

%

21.5

17.4

6.8

Суфицит/дефицит

У
хиљадама
ЕУР

40.060

32.114

35.605

Покривеност увоза
извозом

%

268.3

220.3

226.5

Обим
спољнотрговинске
размене ЈЛС

У
хиљадама
ЕУР

87.658

85.516

91.878

Годишње стопе раста
извоза

%

-2.1

-10.2

8

Годишње стопе раста
увоза

%

37.1

9.4

5

Извор: Аналитички сервис ЈЛС

Када је реч о извозу, општина Кула остварује суфицит спољнотрговинске размене, али
који има опадајући тренд током посматраних година. Годишње стопе раста извоза су
биле негативне, до 2019. када је иста позитивна, док се стопа раста увоза значајно
смањује. Позитивне стопе раста извоза и увоза су веома значајне јер показују већу
отвореност локалне заједнице, већи прилив девизних средстава и већу привредну
активност уопште.
Посматрајући у односу на упоредиве општине, општина Кула има просечне резултате, с
обзиром да све посматране општине имају већи обим спољнотрговинске размене.
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Остварене инвестиције у нова основна средства, по карактеру изградње и техничкој
структури
У хиљадама динара.
Карактер изградње

Техничка структура

нови
капацит
ети

реконстр
укција,
модерни
зација,
доградњ
аи
прошире
ње

6.175.91
8

2.381.147

1.921.147

1.873.624

1.669.110

2.538.320

1.526.716

441.772

1.923.99
3

374.823

316.002

1.233.168

403.914

1.036.777

332.489

150.813

Регион
Област
Општина

Укупно

Западно
бачка
област
Кула

одржав
ање
нивоа
постоје
ћих
капаци
тета

опрема с
монтажом

грађе
винск
и
радов
и

дома
ћа
опре
ма

увоз
на
опре
ма

оста
ло

Извор:РЗС, Општине и региони, 2020 (подаци 2019.), подаци се односе на велика и средња предузећа

Укупна улагања у нова основна средства у општини Кула у 2019. износила су
1.923.993.000 динара, што је раст у односу на 2018 годину када су укупне инвестиције у
нова основна средства износиле 1.773.261,000, односно 2017. када је то
било1.685.057.000 динара.6 Растући тренд инвестиција је изузетно добар показатељ.
Остварене инвестиције у Западнобачкој области у 2019. години износе 6.175.918.000
динара, односно општина Кула у укупним инвестицијама учествује са око 30%.
Посматрајући упоредиве општине, све су имале већи обим инвестиција у основна
средства током 2019. године (2.772.469.000 дин.Бечеј; 3.663.868.000 дин.Бачка Топола;
3.792.722.000 Инђија).
Са становишта техничке структуре инвестиција, у општини Кула се у 2019. години улагало
највише у домаћу опрему, а мање у увозну опрему и грађевинске радове.
Остварене инвестиције по делатностима, 2019
Делатност
Пољопривреда, шумарству и рибарству
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром
Снабдевање водом и управљање отпадним водама
Грађевинарство
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникација
Финансијске делатности и делатности осигурања
Пословање некретнинама
6

РЗС, Општине и региони, публикација

Инвестиција (РСД)
157.268.000
1.138.189.000
12.916.000
7.678.000
239.256.000
4.532.000
889.000
80.000
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Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
Административне и помоћне услужне делатности
Државна управа и обавезно социјално осигурање
Образоваање
Здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности

340.057.000
14.497.000
5.683.000
2.922.000
26.000

Извор: РЗС, Општине и региони 2020 (подаци 2019.)

Посматрајући према делатностима, само нешто изнад 8% улагања је било у
пољоприведу, шумарство и рибарство, док је чак 60% инвестиција било у прерађивачку
индустрију.
Приближна ситуација је и у Западнобачкој области где је 46% инвестиција било у
прерађивачку индустрију.
Послове на привлачењу домаћих и страних инвестиција у оквиру општинске управе
Кула, обавља самостални стручни сарадник, запослен на пословима страних инвестиција
и запослени у Канцеларији за локално економски развој. Особа која је ангажована на
пословима страних инвестиција представља тип „One Stop Shop“за стране инвеститоре,
како би исти имали комуникацију само са једном особом, која прикупља информације
од осталих одељења унутар општинске управе и других јавних предузећа, државних
институција. Информације се односе на финансијска, правна, техничка и грађевинска
питања у вези потенцијалне инвестиције. Такође, запослени у КЛЕР-у, поред редовних
активности на привлачењу инвеститора, пружају и услугу „after care“ за нове
инвеститоре, како би их упутили и помогли у решавању недоумица у оквиру њиховог
пословања.

Пољопривреда и рурални развој
Површина општине Кула под шумом је мања од 2% (нешто мање од 100 ха), шуме су
поверене ЈКП „Комуналац“ Кула,што представља показатељ 15.1.1 Површина под
шумама као удео у укупној копненој површини у оквиру Циља одрживог развоја број 15.
Овај показатељ је нижи од показатеља на нивоу Републике Србије који износи 31,1%
(извор: РЗС).
За област пољопривреде и руралног развоја у општини Кула задужена је Канцеларија за
локално-економски развој”, која обавља и различите друге активности.
Како се пољопривреда сматра кључном привредном активношћу на територији општине
Кула, веома је битна добро постављена одговорност у оквиру организационе структуре
Општине за ову област.
Општина Кула припада пољопривредно стручно и саветодавној служби Врбас, која
поред Куле покрива и територију општина Бечеј и Србобран.
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Анализа области пољопривреде и руралног развоја базираће се на подацима са
последњег пописа пољопривреде 2012. године, као и анкети која се спроводи у
међупописном периоду на сваке три године. Доступна је анкета о структури
пољопривредних газдинстава из 2018. године.
Узимајући у обзир природне карактеристике, квалитет земље, воду, климатске услове,
општина Куланајвећи потенцијал има за развој пољопривредне производње. Територија
општине Кула простире се на две морфолошке јединице, на Бачкој лесној заравни и на
Бачкој лесној тераси. Пољопривредно земљиште чини 86.85% укупне површине
општине. На лесној заравни преовлађује чернозем са својим варијететима, док на лесној
тераси преовлађују ливадске црнице. Најзаступљенији тип земљишта на простору
општине Кула је ливадска црница карбонатна, на лесној тераси се простире на више од
половине општинске територије.
У наставку ће бити приказани значајнији показатељи у области пољопривреде и
руралног развоја, ослањајући се на податке са пописа 2012. године и анкете из 2018.
године. Наведеном анкетом била су обухваћена привредна друштва, земљорадничке
задруге, други облици организовања са статусом правног лица и предузетници
регистровани у Агенцији за привредне регистре да претежно обављају делатност
пољопривредне производње или су регистровани у другој делатности али имају
организационе делове у којима се обавља делатност пољопривредне производње, као и
породична пољопривредна газдинства.
Коришћено пољопривредно земљиште
Коришћено пољопривредно земљиште (у
ha)
Окућница
Оранице и баште
Воћњаци
Виногради
Остали стални засади
Ливаде и пашњаци
Укупно

Попис 2012.

Анкета 2018.

113,08
39.037,89
483,34
24,83
1,78
1759.34

36.247
622
13
2.324

41.420,26

39.286

Извор: РЗС, Општине и региони у РС, 2020 и ДевИнфо профил Кула

Укупна површина државног земљишта које се по разним основама издаје у закуп, на
једну, три, десет или више година износи 2.205 ха.
Од тога Средња пољопривредна школа користи без накнаде 80ха, по праву пречег
закупа (узгајивачи стоке) користе 1623 ха, док се у закуп издаје 502 ха.
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Средстава остварена путем издавања државног земљишта које се налази на
територији општине Кула, у потпуности се троше кроз програме заштите, уређења и
коришћења земљишта.
Пољопривредна газдинства
Пољопривредна газдинства

3.889

Годишње радне јединице (број)
Двоосовински трактори
Условна грла (број)

3.242
1.852
11.513

Извор: Попис пољопривреде, 2012.

Ангажована радна снага у пољопривреди, 2012.
Укупно

Жене

Мушкарци

Носиоци породичног газдинства

3.782

767

3.015

Чланови породице и рођаци који су обављали
пољопривредне активности на породичном
газдинству

3154

2015

1139

Стално запослени на породичном газдинству

5

1

4

Стално запослени на газдинству правног
лица/предузетника

489

109

380

Управници (менаџери) на газдинствима

3.889

714

3.175

Извор: Попис пољопривреде, 2012.

Запосленост у пољопривреди, као и обим и структура радне снаге пољопривредних
газдинстава спадају у факторе од пресудног утицаја на динамику структурних промена у
пољопривреди и њен укупни развој.Великиброј чланова породице који обављају
пољопривредне активности на породичном газдинству указује на велику количину
неформалног рада који се ангажује у пољопривреди.
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Чланови газдинства и стално запослени на породичном газдинству према полу, 2012. (%)
Носиоци породичног
газдинства

20

80

Чланови породице и
рођаци који су обављали
пољопривредне активности
на породичном газдинству

64

Стално запослени на
породичном газдинству

36

20
0

80
20

40

Жене

60

Мушкарци

80

100

Извор: Попис пољопривреде, 2012.

Од укупног броја носилаца породичног газдинства, само 20% су жене.Показатељудела
жена носилаца пољопривредног газдинства представља локализован показатељ 5.а.1.
Циља одрживог развоја 5 (оригинални показатељ: Удео укупног пољопривредног
становништва које има власништво или безбедна права на пољопривредном земљишту,
по полу; и (б) удео жена међу власницима или носиоцима права на пољопривредном
земљишту, по врсти власништва или права).

Пољопривредно земљиште
Општина

Кула

Област

Западнобачка
област

Назив индикатора

Јед.
Мере

2012

Расположиво пољопривредно земљиште, као %
укупне површине општине

%

86.85

Расположиво пољопривредно земљиште по
газдинству

Ха

10.7

Коришћено пољопривредно земљиште, као %
расположивог земљишта пољопривредних
газдинстава

%

99.15

Коришћено пољопривредно земљиште, као %
укупне површине општине

%

86.11

Ха

10.7

Kоришћено пољопривредно земљиште по
газдинству
Извор: Аналитички сервис ЈЛС, попис пољопривреде 2012.

На територији општине је изузетно значајна расположива површина по газдинству, која
износи чак 10,7 хектара, колико износи и коришћено пољопривредно земљиште. Ово су
изузетно повољни подаци. Укупно коришћено пољопривредно земљиште као % укупне
површине општине је 86,11 % што је такође изузетно повољно. Од укупно расположивог
пољопривредног земљишта, за пољопривредну активност користи се 99,15%. Показатељ
”Удео пољопривредног земљишта које се користи за пољопривредну производњу”
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представља локализован показатељ 2.4.1. Циља одрживог развојаброј 2 (оригинални
показатељ: ”Удео пољопривредног земљишта под продуктивном и одрживом
пољопривредном делатношћу”).
Локална акциона група „Срце Бачке“ основана 2017. године, обухвата територију две
јединице локалне самоуправе – Куле и Врбаса, а границе подручја одговарају
административним границама јединица локалних самоуправа и обухвата 14 насељених
места са 85.193 становника.
Током 2020. године ЛАГ ”Срце Бачке” израдио је Локалну стратегију руралног развоја, на
основу одобрених средстава Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства,
и за исту био позитивно оцењен, са високих 86,5 бодова, што је максимум узимајући у
обзир да су одузети бодови за отежане услове у пољопривреди, развијеност општина
оснивача као и чињеницу да су само две општине оснивачи. За ЛАГ ”Срце Бачке” се
може рећи да је једна од најактивнији локалних акционих група у Републици Србији,
која редовно информише како чланице тако и све остале актере са подручја, самостално
организује различите манифестације, али и редовно учествује на разним другим. Путем
званичне веб странице редовно пружају значајне информације. Захваљујући
издавјањима локалне самоуправе за деловање и рад ЛАГ-а и подршци коју ЛАГ има од
стране ЈЛС у смислу укључивања приватног и цивилног сектора у област развоја
општине, локални актери руралног развоја препознали су Кулу као одличан пример
добре праксе за подршку организацијама оваквог тима. Последица тога је формирање
националне организације за рурални развој “Мрежа Локалних акционих група Србије”
са седиштем у Кули. Ова организација броји више ХХ локалних акционих група са
територије Републике Србије и њени представници су укључени у ИПАРД 3 одбор за
праћење.
Поред локалне акционе групе задужене за рурални развој подручја, на територији
општине постоји значајан број удружења која се активно баве производњом
традиционалним локалним производима, како прехрамбеним тако и различитим
занатским и сл.
Када је реч о програму за рурални развој (ИПАРД) општина Кула нема модел праћења
пријава и одобрења средстава, помоћ пољопривредницима се пружа у виду
информација путем КЛЕР-а, где добијају потребне информације о отвореним позивима и
основним информацијама о позиву. За добијање потребних информација, на
располагању је и ЛАГ ”Срце Бачке”.
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Задруге и удружења пољопривредника
На територији општине Кула тренутно постоји око 25 пољопривредних задруга и десетак
пољопривредних удружења. Детаљније у наредној табели.

Делатност

Број
чланова

ЗЗ Ђуро Стругар

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица

85

ЗЗ Поља Кула

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица

57

ЗЗ Агро-МВ Сивац

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица

10

ЗЗ Вруља Сивац

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица

18

ЗЗ Куљанка Кула

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица

37

ЗЗ Луцерка Кула

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица

10

ЗЗ АгроКула Кула

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица

11

ЗЗ Соколац Липар

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица

59

ЗЗ Л&С Кула

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица

11

ЗЗ Млади земљорадник
Црвенка

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица

12

ЗЗ Крстурска паприка
Руски Крстур

Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих
биљака

10

ЗЗ Дукат Руски Крстур

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица

12

ЗЗ Клас Коп Крушчић

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица

11

Назив задруге

Извор: Општина Кула – примарни подаци, 2021.

Унапређењем и развојем земљорадничких задруга и њихових делатности остварују се
шири економски, социјални и општи друштвени интереси – од повећања запошљавања у
сеоским срединама, стимулисања младих људи за останак на селу, до унапређења
пољопривредне производње и очувања животне средине, као и других аспеката живота
у руралним срединама.
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Наводњавање
Каналском мрежом на подручју општине Кула газдује Водопривредно предузеће "
Бачка" из Врбаса (газдује каналима на подручју општина: Кула, Врбас и Србобран).
Каналска мрежа је примарно у функцији одводњавања, и није предвиђена
занаводњавање. Укупна дужина мреже је 756 км канала I; II и III редаод којих је 2/3
мреже на територији општине Кула не рачунајућивелике основне канале који пролазе
кроз кулску општину:Велики бачки канал и канал:Косанчић - Мали Стапар. Када је реч о
наводњавању, на доњем делу терена кулске општине, премаКрстуру, Крушчићу и
Савином Селу изграђена је каналска мрежакоја се користи искључиво за одводњавање,
уз постојање техничких могућности да се ти канали користе и за наводњавање. Један
део се и користи за наводњавање од Сивца до Црвенке јер постоје израђенадва
водозахвата на каналу Врбас-Бездан због чега се може снабдеватисвака парцела са
водом. Иста ситуација је и на каналу Косанчић- МалиСтапар на потезу Руски Крстур Крушчић где постоје три водозахвата пасамим тим и техничка могућност која се
делимично и експлоатише усмислу наводњавања. Како би се канали користили за
наводњавање потребно је каналскумрежу још прилагодити у смислу израде
устава,пропуста,реконструкције водозахвата, продубљивања нивелете канала. За ову
намену наводњавања троструко је веће улагање него запотребе одводњавања. За
двонаменску функцију наводњавања и одводњавања постоје 3 каналана територији
општине и то су:
 С1- Сивац- Крушчић
 КЦ3-Црвенка- Р.Крстур- Врбас
 ТК2-Руски Крстур- Крушчић.
Наведени канали из Великог бачког канала могу бити и пријемници и одводници
воде.Што се тиче инвестиционог улагања на целом доњем систему од30.000 ха реално
би се са малим инвестицијама15000 ха могло увести у квалитетан систем наводњавања.
Захваљујући потенцијалу Великог бачког канала и транспорту воде до парцела. У Кули се
тренутнонаводњава 5000 ха уведених у систем корисника.Студија оправданости коју
ради " Бачка" из Врбаса - инвестиција на 15000 ха би била јефтинија оддругих
захваљујући могућности гравитационог кретања воде безупотребе енергената,што би
било јефтиније од другог обликанаводњавања.Када је реч о резултатима студије, постоји
заинтересованост од стране "Вода Војводине" због чега је са представицима AПИ банке
одржан састанак и због чега се ради пројектни задатак за ову студију под
називом"ОКЦЕ" који ће бити завршен у току зимског периода, како би сенаредне године
кренуло и у реализацију овог пројекта.
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Туризам
Према економским показатељима, туристичка делатност у претходном периоду није
имала значајније учешће у развоју општине Кула. Општина Кула је у 2022. години
израдила и усвојила Мастер план развоја туризма општине Кула са циљем да:
 обликује јасну визију одрживог развоја туризма општине Кула;
 развије план конкурентности подручја – развој нових производа и стандарда
квалитета;
 развије план маркетиншког позиционирања општине Кула на туристичком
тржишту;
 дефинише инвестициону стратегију и план инвестирања у јавни и приватни
сектор;
 подстакне развој јавно-приватног партнертсва.

Ресурси у туризму – локалитети
Основни туристички ресурси – локалитети на територији општине Кула су:





Мали Стапар
Црвеначки вински подруми
Замак Руски Крстур
Винарија Милисављевић

Од 2021. године у општини Кула дошло је значајног унапређења основне туристичке
понуде. Осим водних ресурса на локацији Малог Стапара, Старих подрума у Црвенки
излетишта Поток, Замка у Руском Крстуру туристима се нуде и савремини начини
активног одмора и смештаја. У 2021 почиње са радом реновиран комплекс компаније
Родић, као и смештајникапацитети Гарни мотел Соле-Мио, Спа и велнес центар као и
комплекс за активан одмор Кула Лукс. Са завршетком последње фазе Спортско
рекреативног центра Кула очекује се заокруживање туристичке понуде општине Кула и
позиционирање на тржишту.

Туристи
Година

2019.
2018.
2017.

Кула
Укупно
556
861
891

Туристи
Домаћи
312
459
576

Страни
244
402
315

Укупно
1459
2706
1615

Ноћења туриста
Домаћи
Страни
883
576
1212
1494
928
687

Извор: Републички завод за статистику (Општине и региони 2020, 2019, 2018, 2017, 2016)
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Западнобачку област посетило је 2019. Године 24.944 укупно туриста, од чега 4,4
домаћих и 2,7 страних. Највише посета Западнобачке области,више од 90% су туристи
који посећују град Сомбор и општину Апатин, док општина Кула обухвата мање од 5%
посетилаца Западнобачке области.Према подацима Републичког завода за статистику,
општину Кула је у 2019 години посетило556 туриста, од чега 312 домаћих и 244 страних,
а остварено је 1.459 ноћењa од чега 883 домаћих туриста и 576 страних.

Смештајна структура
Када је реч о смештајним капацитетима, на територији општине Кула регистровано је
70 лежајева, од којих је 70 категоризовано код Министартва трговине, туризма и
телекомуникација.
Структура смештајних капацитета је следећа:
Врста угоститељског објекта7
Мотел Родић МБ (тренутно реконструкција)
Гарни Хотел Соле Мио
Апарт хотел Spa Welness центар Соле мио
Сеоско туристичко домаћинство
„Салаш Стара кудељара“

Број
лежајева
40
22
8
6

Категоризација (број *)
или без категоризације
1*
3*
4*
2*

Извор: Општина Кула – примарни подаци, 2021.

Запосленост у туризму
Према подацима o запослености по секторима, у сектору услуга смештаја и исхране
запослено је у последњих пар година око 3% укупног броја запослених.Овај показатељ
представља локализовани показатељ 8.9.2 Циља одрживог развојаброј 8 (оригинални
показатељ: Удео радних места у одрживој туристичкој привреди у односу на укупан
број радних места у туризму).
Општина Кула има основану туристичку организацију, која делује као директни
буџетски корисник, има два запослена лица.
Туристичка организација општине Кула активно учествује у промоцији општине Кула
као туристичке дестинације путем промотивног материјала, на друштвеним мрежама
електронским медијима на сајмовима и у организацији као организатор или путем
подршке око 35 манифестација на територији општине у години. Када је реч о
пројектима, туристичка организација реализовала је следеће пројекте: забавно
рекреативни центар и Водица - будући верско-туристички комплекс.

7 Врсте

угоститељских објеката тачно навести у складу са Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских
објеката за смештај ("Сл. галсник РС”, бр. 83/2016 i 30/2017)
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Локализација циљева одрживог развоја у области економског
развоја – локални ниво
Неки подаци су доступни и могу се приликом планирања користити као показатељ, док се
одређени показатељи не рачунају на нивоу ЈЛС, али постоји могућност, у складу са доступним
подацима, да ЈЛС исте рачуна.
ЦИЉ 1: Окончати сиромаштво свуда и у свим облицима
Предлог локализованог показатеља –
Показатељ ЦОР
(ниво ЈЛС)
1.2.1. Удео становништва које живи
Стопа ризика од сиромаштва (%)*
испод националне линије сиромаштва,
2013. год. – 26,1%
по полу и старости
*Стопа ризика од сиромаштва представља проценат лица чији је еквивалентни расположиви приход мањи од релативне линије
сиромаштва. Ова стопа не показује колико лица је стварно сиромашно, већ проценат лица који имају еквивалентни расположиви
приход нижи од прага ризика од сиромаштва (ДефИнфо база на нивоу општина – последњи подаци 2013.)

ЦИЉ 2: Окончати глад, постићи безбедност хране и побољшану исхрану и промовисати
одрживу пољопривреду
Предлог локализованог показатеља – (ниво
Показатељ ЦОР
ЈЛС)
2.4.1. Удео пољопривредног земљишта
Удео пољопривредног земљишта које се
под продуктивном и одрживом
користи за пољопривредну производњу (%)
пољопривредном делатношћу
99,15%
Укупни расходи ЈЛС у сектор пољопривреде
(РСД) и удео у укупом локалном буџету (%)
2.а.2 Укупни званични токови средстава
7,20% (2019.)
(званична развојна помоћ плус остали
Укупни подстицаји регионалног развоја за
званични токови) у сектор
пољопривреду (РСД)
пољопривреде
197.889.000 РСД (2020.) – Aгенција за
привредне регистре
2.б.1 Субвенције за извоз
Субвенције ЈЛС за извоз пољопривредних
пољопривредних производа
производа на годишњем нивоу (РСД)
Нема на локалном нивоу

ЦИЉ 5: Постићи родну равноправност и оснаживати све жене и девојчице
Предлог локализованог показатеља –
Показатељ ЦОР
(ниво ЈЛС)
5.а.1 (а) Удео укупног пољопривредног
Проценат жена носилаца
становништва које има власништво или
пољопривредног газдинства (%)
безбедна права на пољопривредном
20%
земљишту, по полу; и (б) удео жена међу
Удео пољопривредног земљишта где су
власницима или носиоцима права на
власнице жене (%)
пољопривредном земљишту, по врсти
Нема података на локалном нивоу
власништва или права
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ЦИЉ 8: Промовисати континуиран, инклузиван и одржив економски раст, пуну и
продуктивну запосленост и достојанствен рад за све
Показатељ ЦОР
8.5.1. Просечна зарада жена и мушкараца по
сату, према старости
8.5.1. Просечна зарада жена и мушкараца по
сату, према занимању
8.5.2 Стопа незапослености, према полу,
старости и инвалидитету
8.6.1 Удео младих (старости 15-24 године)
који нису обухваћени образовањем,
запосленошћу, или обуком
8.9.2 Удео радних места у одрживој
туристичкој привреди у односу на укупан
број радних места у туризму
8.b.1 Постојање израђене и
операционализоване националне стратегије
за запошљавање младих, као засебне
стратегије или засебног дела у оквиру
националне стратегије запошљавања

Предлог локализованог показатеља –
(ниво ЈЛС)
Просечна месечна зарада жена и
мушкараца, према старости
Нема податка на нивоу ЈЛС
Просечна месечна зарада жена и
мушкараца, према занимању
Нема податка на нивоу ЈЛС
Стопа незапослености, према полу,
старости
49,2% жене од укупног броја незапосл.
17,8% млади од укупног броја
незапосл.
Удео младих (старости 15-24 године)
који нису обухваћени образовањем,
запосленошћу, или обуком
Нема података на нивоу ЈЛС
Удео запослених у туризму на
територији ЈЛС (туризам, сектор услуга
смештаја и исхране)
3%
Постоји локални акциони план или
стратегија запошљавања младих
ДА
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ПРИЛОГ - мапе индустријске зоне
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