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Увод
Надлежности ЈЛС у области инфраструктуре и заштите животне средине
Уставом Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 98/2006), у члану 177.
прописано је да су јединице локалне самоуправе надлежне у питањима која се, на
сврсисходан начин, могу остварити унутар јединице локалне самоуправе, док се питања од
локалног значаја одређују законом. У члану 188. прописано је да су јединице локалне
самоуправе општине, градови и град Београд. Надлежност општина у области инфраструктуре
и заштите животне средине дефинисана је чланом 190. Устава Републике Србије. Овим чланом
је прописано да општина, преко својих органа, у складу са законом обавља различите послове,
између осталог, стара се о уређењу и обезбеђењу обављања и развоја комуналних
делатности; уређује и обезбеђује коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;
стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и
других јавних објеката од општинског значаја; стара се о заштити животне средине, заштитит
од елементарних и других непогода; заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта и сл. 1
Надлежности општине Кула, које произилазе из Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 i
111/2021 – др. закон) и Статута Општине, дефинише надлежности општине које, између
осталог, подразумевају: начин на који се уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних
делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора; стара
се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских
путева, као и улица и других јавних објеката од општинског значаја; стара се о заштити
животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од
значаја за Општину; стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и
спроводи политику руралног развоја; обавља и друге послове од локалног значаја одређене
законом, као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и
овим статутом.2
Законом о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 88/2011,
104/2016 и 95/2018) дефинисано је да комуналне делатности обухватају: снабдевање водом за
пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; производња, дистрибуција и
снабдевање топлотном енергијом; управљање комуналним отпадом; градски и приградски
превоз путника; управљање гробљима и сахрањивање; погребна делатност; управљање
јавним паркиралиштима; обезбеђивање јавног осветљења; управљање пијацама; одржавање
улица и путева; одржавање чистоће на површинама јавне намене; одржавање јавних зелених
површина; димничарске услуге; делатност зоохигијене. У складу са овим Законом, јединица
локалне самоуправе обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу,
одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство
система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој.3
Извор: Устав Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 98/2006)
Извор: Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон, 47/2018 i 111/2021 – др. закон)
3 Извор: Законом о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 88/2011, 104/2016 и
95/2018)
1
2
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У општини Кула све законске обавезе у области инфраструктуре и заштите животне средине се
реализују посредством:
1. Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне односе;
2. Одељења за инспекцијске послове и
3. Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.
У оквиру Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне односе налазе се
два одсека:Одсек за комунално стамбене и имовинско правне послове (у оквиру одсека води
се евиденција непокретне имовине са правом коришћења на имену општине Кула, воде се
управни поступци по захтевима за исељења, врше послови откупа и закупа станова и
пословних просторија итд.) и Одсек за урбанизам, грађевинарство и обједињену процедуру
(који се бави пословима издавања извода из урбанистичког плана или аката о урбанистичким
условима, издаје одобрење за изградњу, потврду о пријему документације за почетак
извођења радова, решење о употребној дозволи, решења, уверења и друга службена списа
издата од стране овог одељења).
Одељење за инспекцијске послове се састоји из три одсека: Одсек за послове инспекције за
путеве и друмски саобраћај, грађевинске инспекције и инспекције за заштиту животне средине
(прати, проучава и спроводи прописе из области саобраћаја, путне привреде, грађевинарства и
заштите животне средине, израђују се предлози решења из области инспекцијског надзора у
сарадњи са надлежном инспекцијом, врши се инспекцијски надзор над спровођењем Закона и
подзаконских аката из области саобраћаја, врши се инспекцијски надзор над спровођењем
закона из области грађевинарства, као и подзаконских аката из ових области као и надзор у
спровођењу закона из области заштите животне средине); Одсек за инспекцијско-комуналне
послове (бави се праћењем, проучавањем и спровођењем прописа из комуналне области у
делу инспекцијског надзора, израђивањем предлога решења из области инспекцијског
надзора у сарадњи са надлежном инспекцијом, израђивањем предлога решења које доноси
Општинско веће из делокруга одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове – одсек
за урбанизам и грађевинарство, као извршавање инспекцијског надзора над спровођењем
закона и подзаконских аката из комуналне области) и Одсек за заштиту животне средине.
Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент обједињује три
одсека: Одсек за инвестиције; Одсек за пољопривреду и надзор и Одсек за заштиту животне
средине. Одељење обавља следеће послове:непосредно спровођење закона и других прописа
у области грађења, спровођењу прописа из области саобраћаја и путне инфраструктуре у
надлежности локалне самоуправе, заштите животне средине и енергетског менаџмента; врши
послове планирања, израде и спровођења пројеката инвестиција значајних за општину и
стручни надзор на инвестицијама које се финансирају из буџета општине или из средстава
пренетих од других нивоа власти; прати стање комуналне инфраструктуре, предлаже и прати
њено уређење, предлаже средњорочни и годишњи програм уређења грађевинског земљишта
и одржавања инфраструктуре; обавља припремне радње за пројектовање или изградњу
објеката, чији је инвеститор општина из делокруга путне привреде, регулације саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре, грађевинских и грађевинско-занатских радова; предлаже и
припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско
веће, а за чије спровођење је одговорно одељење у области: уређења, одржавања и
коришћења локалних путева, заштите животне средине, заштите пољопривредног земљишта и
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енергетског менаџмента; врши надзор над пословима заштите и уређења пољопривредног
земљишта у надлежности општине и прикупља податке из области пољопривреде и
прослеђује их органима надлежним за послове статистике; врши контролни надзор на
извршењем послова који су поверени јавним комуналним предузећима и другим привредним
субјектима.

Издвајања из буџета општине Кула за инфраструктуру и заштиту животне средине
Када је реч о значају у областимаинфраструктуре и заштите животне средине, 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 и завршних рачуна, и то из програма:
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање,
2 - Комуналне делатности,
6 - Заштита животне средине,
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије.
2018
Програм
1- Становање, урбанизам и
просторно планирање
2- Комуналне делатности
6- Заштита животне средине
7- Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
17- Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
2019
Програм
1- Становање, урбанизам и
просторно планирање
2- Комуналне делатности
6- Заштита животне средине
7- Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
17- Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије

План 2018 (% буџета)

Реализација 2018 (% буџета)

0.90%
8.52%
12.46%

0.50%
9.51%
12.45%

2.69%

3.02%

0.00%

0.00%

План 2019 (% буџета)

Реализација 2019 (% буџета)

0.61%
9.88%
3.44%

0.61%
10.45%
3.53%

2.59%

1.46%

0.00%

0.00%
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2020
Програм
1- Становање, урбанизам и
просторно планирање
2- Комуналне делатности
6- Заштита животне средине
7- Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
17- Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије

План 2020 (% буџета)

Реализација 2020 (% буџета)

0,72%
10,41%
1,26%

0,14%
10,9%
0,23%

3,55%

2,63%

0,01%

0,01%

Издвајања из локалног буџета за Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно
планирањеу посматарном периоду износе 0,56%, што је знатно исподпросека4 (4,2%).Разлог
за то је што су у општини Кула усвојени сви просторно-плански документи.
Издвајања из локалног буџета за Програм 2 - Комуналне делатности износе у просеку 9,98%
од укупног буџета општине, што је незнатно изнад просека (9,1%) и што указује да општина
Кулапоклања значајну пажњу функционисању комуналних делатности.Овајизнос троши се на:







Управљање и одржавање јавног осветљења
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Зоохигијену
Управљање и снабдевање водом за пиће
Реконструкцију водоводне мреже

Издвајања из локалног буџета за Програм 6 - Заштита животне средине (програм износе у
просеку 7,99% од укупног буџета општине, што је значајно изнад просека (2,83%) и што
указује да општина Кулаиздваја више средстава за активности везане за очување животне
средине од других општина.Овајизнос троши се на:
 Управљање заштитом животне средине;
 Заштитом природе;
 Управљање осталим врстама отпада.
Издвајања из локалног буџета за Програм 7 - Организацију саобраћаја и саобраћајну
инфраструктуру износе у просеку 2,24% од укупног буџета општине, што је неприхватљиво
испод просека (28,07%) и што указује да општина Куланема довољан финансијски капацитет да
може самостално да се брине о саобраћајној инфраструктури која је у надлежности локалне
самоуправе. Овај износ троши се на:



4

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре;
Реконструкција улица;
Пројекти.

СКГО је израдио за 2021. буџетску годину просек на основу узорка од 20 ЈЛС на територији РС
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Издвајања из локалног буџета за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергијене не постоје у посматарном периоду, што је далеко испод такође скромног просека
(0,56%). Међутим, реализује се уговор о Јавно приватном партнерству за замену мазута са
гасним контејнерским котларницама за 10 објеката (за које рачуне плаћа ОУ Кула- школе,
домови културе, Месне заједнице). Вредност опреме која ће бити уграђена је око 870.000,00
евра.Више информација у делу који се детаљније бави са енергетском ефикасношћу и ОИЕ на
простору општине Кула.
Закључак: општина Кулау анализираном трогодишњем периоду кроз буџет није предвидела, а
самим тим ни утрошиланикаква средства заПрограм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви
извори енергије и та чињеница треба да буде анализирана у процесу израде новог планског
документа. Када је реч о Програму 2 - Комуналне делатности општина Кула планира и троши
средства која су на нивоу референтног просека и детаљном анализом треба дефинисати
приоритетне проблеме и проналажењу решења. Програм 6 - Заштита животне средине
Општина буџетира и троши више у односу на референтни просек.Програм7 - Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је далеко испод просека и анализа треба да укаже
који су разлози за то.

Снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање на територије Републике Србије се реализује кроз 18 регионалних система за
снабдевање водом. Општина Кула припада Бачком регионалном систему.Укупнадужина
водоводне мреже Општине износи 315 km.5
Сва насеља на простору територије општине Кула прикључена су на систем водоснабдевања.
Насељена места се водом снабдевају из дубоко бушених бунара. Свако насеље има сопствено
извориште док Кула има два изворишта – једно на горњем и једно на доњем терену6. Општину
Кула карактерише изузетно специфична ситуација када је у питању организација рада Јавнокомуналних предузећа. Наиме, у седам насељених места општине постоји 4 ЈКП-а који се
између осталих послова баве и вадоснабдевањем:
1. ЈКП Комуналац – обухвата насељена места Кула и Липар и обухвата два изворишта
„Крстурски пут“ и „Штолц“. Формирање изворишта „Крстурски пут“ започето је 1969.
године израдом три бунара и бушење нових бунара је настављено каку су расле потреба
становника за пијаћом водом. Данас се експолатише шест бунара (Б-5, Б-6, Б-9, Б-10, Б-11 и
Б-12). На изворишту се налази резервоар запремине 40.000 литара и црпна станица која је
опремљена са три центрифугалне пумпеод 22KW помоћу којих се вода дистрибира до
потрошача. Потрошачима се испоручује сирова вода која се само хлорише електролизом
индустријске соли. Издашност овог изворишта је око 33 литара по секунди. Физичкохемијска и микробиолошка испитивања квалитета воде са овог изворишта у последњих 5
година показују да узорак воде не одговара прописима Правилника о хигијенској
исправности воде за пиће због повећаног садржаја гвожђа и мутноће. Конзумирање воде

5

Извор: Статистика и рачуни животне средине, РЗС

6
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није опасно по здравље људи али се препоручује додатно пречишћавање воде пре
употребе.
Формирање изворишта „Штолц“ започето је 1983. године као одговор на све већу потребу
становника за квалитетном водом. „Штолц“ данас у експлоатацији има седам бунара (Б-1,
Б-2, Б-3, Б-5, Б-6, Б-7 и Б-9) и грађанима се испоручује сирова вода која се хлорише и нема
базена за прикупљање воде, већ директно иде из бунара у систем за водоснабдевање.
Издашност је око 70 литара по секунди. Физичко-хемијска и микробиолошка испитивања
квалитета воде са овог изворишта у последњих 5 година показују да узорак воде
здравствено исправан и само је 2018. и 2019. имао благо повишен ниво амонијака који није
опасан по здравље људи.
2. ЈКП Водовод - обухвата Црвенку и Нову Црвенку. Постоји укупно пет изворишта или бунара.
Извориште Црвенка - на располагаљу је пет бушених бунара грађених од 1991. године до
2015. године. Снабдевање водом одвија се директно из бунара по притиску преко
фреквентне регулације пумпи, не поседујемо дневни резервоар тако да је сиситем врло
осетљив на повећану потрошњу. Једина прерада сирове воде своди се на дезинфекцији
хлорисањем путем система „ХЛОРОГЕН“.Издашност ових пет бунара је сходно њиховом
годишту шаролика од 1,5 л/с до 12л/с.Укупна издашност је око 25 л/с што у периоду
повећане потрошње преко лета не задовољава потребе ова два насеља. Стога се
повремено користи као испомоћ још један бунар у власништву фабрике ЈАФФА. Извориште
Колонија шећеранеима своје водоснабдевање које потиче још од изградње фабрике
шећера. Бунарима се снабдева становништво насеља Колонија шећеране као и сама
фабрика за своје потребе.Бунари припадају Фабрици шећера, а управљање и одржавање
врши ЈКП Водовод Црвенка. Постоје три бунара за које немамо тачне податке али
издашност не прелази 10л/с. Извориште Нова Црвенка - на располагању је један бушени
бунар и изсдашност је око 2,5л/с.Бунар Романија - један бушени бунар из 1977 године
издашности око 1л/с.Бунар Зеленгора- један бушени бунар из1981 године издашности око
1,5л/с.
3. ЈКП Радник – врши водоснабдевање насеља Сивац и постоји једно извориште са 6 бунара
лоцирано на северном делу насеља (Б-1/93 „Бошковића бунар“, Б-7/87 „Брковића бунар“,
Б-9/98 „бунар Воћњак“ (тренутно није у функцији – нема воде и запескарио, ЕБС-10/06
„Жежељ бунар“, ЕБ-8/89 „Пурићев бунар“ и „Илић бунар“ и бунар Б-10/81 „Циглански
бунар“ који се налази на јужном делу насеља. Укупна издашност свих бунара је око 25
литара по секунди. Број прикључака на водоводној мрежи је 3.164. Дужина водоводне
мреже је 86 км, а од тога је примарна мрежа 35 км, а секундарна мрежа је дужине 51 км.За
редовно и квалитетно снабдевање водом насеља Сивац неопходно је бушење новог
бунара. Физичко-хемијска и микробиолошка испитивања квалитета воде са овог изворишта
у последњих 5 година показују да узорак воде углавном здравствено исправан и само је на
појединим пунктовима повремено био повећан ниво гвожђа, што нема негативан утицај на
здравље људи.
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4. ЈКП Руском - обухвата Руски Крстур и Крушчић. Извориште у Руском Крстуру броји пет
бунара (Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5), први је изграђен давне 1973. године, а последњи 1989.
године. Сви бунари су дубине између 230 и 250 метара и њихова укупна издашност је око
35 литара по секунди. Физичко-хемијска и микробиолошка испитивања квалитета водеса
овог изворишта у последњих пет година показује повећан ниво калијум-перманганата и
вода није за пиће.
Извориште у Крушчићу броји три бунара (Б-1, Б-2 и Б-3) који су грађени од 1969. до 1995.
године. Најстарији бунар Б-1 више није у употреби. Дубине бунара су од 120 до 180 метара.
Укупна издашност два преостала бунара је око 11 литара по секунди. Физичко-хемијска и
микробиолошка испитивања квалитета водеса овог изворишта у последњих пет година
показује повећан ниво арсена и вода није за пиће.

У општини Кула је у 2018. годиниукупно испоручено 1.829.000м3 литара воде за пиће,
односно46,73м3 воде за пиће по глави становника7, а проценат домаћинстава прикључених на
водоводну мрежу је износио 97,9%. Количина од 46,73 м3испоручене воде за пиће по глави
становника је просечна вредност у Западнобачкој области.

Вредност индикатора

Општина Област

Кула

Степен
развијености

Назив
индикатора

Јединица
мере

Домаћинства
прикључена на
Број
водоводну
II група (80%- мрежу
Западнобачка 100%
Домаћинства
област
републичког прикључена на
просека)
водоводну
%
мрежу, као %
укупног
броја
домаћинстава

2015 2016 2017 2018 2019
14987 14987 14987 14987 14987

97.9

97.9

97.9

97.9

97.9

Извор: Аналитички сервис ЈЛС
За функцију 630 - Водоснабдевање се издваја износ буџетских средстава који је у 2019. години
износиооко 0,96%.

7

Према подацима Републичког завода за статистику.
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Табела: Извршење буџета за водоснабдевање у последњих 5 година
План
%
Извршење
2016.
13.070.000,00
0,61
6.795.956,33
2017.
3.530.000,00
0,17
1.551.510,23
2018.
21.400.000,00
0,95
16.012.000,00
2019.
18.257.000,00
0,96
6.866.873,56
2020.
6.000.000,00
0,36
2.997.000,00
Извор: Завршни рачуни општине Кула – Одељење за финансије ОУ Кула

%
0,57
0,1
0,96
0,46
0,22

Комплетан водоводни систем на територији општине Кула је грађен са застарелим
материјалима,азбестцементним цевима (око 45%), ливеногвозденим и поцинкованим цевима
(око 2%), ПВЦ цевима (око 5%) и ПЕХД цевима (око 48%) којима је прошао рок трајања и које
нису прихватљиве према новим стандардима безбедности у водоснабдевању и њихова замена
треба да буде један од приоритетних задатака у наредном периоду.

Отпадне воде
Када је реч о управљању отпадним водама на простору општине Кула, ситуација је још
неповољнија. Проценат прикључених домаћинстава на канализациону мрежу расте током
последњих година и у 2019. години износи 28,4% прикључених од укупног броја домаћинстава
на територији Општине, док је изграђеност посматрано по местима: Кула 90% и Црвенка 98%,
док Сивац, Руски Крстур, Крушчић, Липар и Нова Црвенка немају изграђену канализациону
мрежу8.

- % становништва прикључен на канализациону мрежу
Вредност индикатора

Општина Област

Кула

Степен
Назив
развијености индикатора

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

Јединица 2015 2016 2017 2018 2019
мере

Домаћинства
прикључена на
канализациону
мрежу

Број

3200 4200 4200 4200 4350

Домаћинства
прикључена на
канализациону
мрежу, као %
укупног броја
домаћинстава

%

20.9 27.4 27.4 27.4 28.4

Извор: Аналитички сервис ЈЛС

8
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Укупан број прикључених домаћинстава на канализациону мрежу износи 4.350 домаћинства,
док је укупна дужина канализационе мреже 146 km. Према подацима НЗС током 2018. године
на територији општине Кула генерисано је укупно 1.346.000 м3 отпадних вода.На територији
општине не постоји ни једно постројење за пречишћавање отпадних вода.
Убрзана индустријализација уз небригу за пречишћавање индустријских и комуналних
отпадних вода басена Врбас-Кула-Црвенка током друге половине XX века претворила је
Велики Бачки канал у колектор отпадних вода, те је данас најзагађенији водоток у Србији и
међу најзагађенијим у ЕУ. Директно и индиректно угрожава здравље људи и представља
велики безбедносни проблем и црну тачку на еколошкој мапи Европе.
Када је реч о припреми пројектно-техничке документације, урађена је пројектна
документација за атмосферску и фекалну канализацију у Индистријској зони Блок 66 у Кули.

Становање
По подацима Пописа становништва, домаћинстава и станова из 2011. године, укупан број
домаћинстава у општини Кула је износио 15.313 док је укупан број станова за становање
износио 17.3799. Према истим подацима, укупан број станова у насељеном месту Кула је
10.468 (од чега је привремено ненастањених станова 941 и напуштених станова 228) док је у
осталим местима укупан број станова 6.911 (од чега је привремено ненастањених станова771 и
напуштених станова286). Број настањених станова у власништву станара износио је 16.470.

- број изграђених станова (граф, тренд мин 5 год.)
Вредност индикатора

Општина Област

Кула

9

Степен
Назив
развијености индикатора

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

Извор Попис 2011.

Јединица 2015 2016 2017 2018 2019
мере

Број изграђених
Број
станова

4

11

2

18

12

Изграђени
станови на 1000 Број
становника

0.1

0.3

0

0.5

0.3

13

План развоја општине Кула 2022-2028.

Број изграђених станова на 1000 становника
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Посматрано на нивоу од 1.000 становника, у општини Кула је у 2019. години изграђено 0,3
станова. Поредећи расположиве податке о броју изграђених станова на 1.000 становника у
2019. години из других општина, могуће је закључити да се општина Кула налази међу
општинама са најмање изграђених станова.

Путна инфраструктура
Код путне инфраструктуре присутни су путеви различитог хијерархијског нивоа који
задовољавају транспортне захтеве, али могу да се унапреде . Постојећа мрежа државних
путева I и II реда омогућава задовољавајући ниво веза међу насељеним местима Општине, као
и са ширим окружењем.
Простором општине пролази државни пут I реда (М-3) правцем: гранични прелаз Богојево Оџаци - Кула - Врбас - Србобран - Е75 - Бечеј - Кикинда - граница Србије са Румунијом, који
дијаметрално пресеца територију општине на правцу запад - исток и реципијент је већине
интегралних кретања у оквиру општине и усмерава их до жељених одредишта.
Вредност
индикатора

Општина

Кула

Област

Западнобачка
област

Степен
развијености
II група (80%100%
републичког
просека)

Назив индикатора

Јединица
мере

2019

Дужина путева

км

135.9

Густина путева

км/км2

Путнички аутомобили

Број

9854

Путнички аутомобили на
Број
1000 становника

252

0.3
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На простору општине присутна су два државна пута II реда (регионални) на следећим
правцима:
Граница Богојево–Апатин–Сомбор-Кула (Р-101) и Бачка Топола–Липар–Кула- Савино СелоБачка Паланка.Ови путеви имају функцију регионалног повезивања и кумулирање саобраћаја
са локалних и атарскихпутева. Трасе ових путева пролазе кроз насеља Кула, Црвенка и Сивац
тако да транзитни саобраћај на овимпутевима својим манифестацијама нарушавају
међунасељске и насељске токове и знатно угрожаваживотну средину. Негативни ефекти су
евидентни, са трендом повећања, те се у оквиру урбанистичкихпланова ових насеља
евидентирају захтеви за измештање трасе ван урбаних простора.
ТабелаДужина путева у км у општини 2019. године. Извор: Општине и региони у Републици Србији.

Укупно

Савремени Државни путеви I Државни путеви II Општински путеви
коловоз
реда
реда
свега
савремени свега
савремени свега савремени
коловоз
коловоз
коловоз

135.901

104.401

26.503

26.503

35.798 35.798

73.6

42.1

Густина путева се није значајно мењала на територији општине Кула и спада умање густине
путева у панелу локалних самоуправа са којима смо поредили општину Кула по овом
показатељу.
Тренутно је у фази изградње брза саобраћајница којa спаја Сомбор и Кикинду, односно Бачки
Брег и Наково, тачније Сомбор, Кулу, Врбас, Бечеј, Нови Бечеј, Србобран, Кикинду, који је
популарно назван Војвођански осмех. План изградње пута који би требао да повеже крајњи
северозапад са истоком АП Војводине, односно граничне прелазе са Мађарском (Бачки Брег) и
са Румунијом (Наково) је све ближи финализацији. Пројектом је утврђено да ће у Кули бити
два укључења на трасу, код индустријске зоне и на Липарском путу, како би се теретни
саобраћај преусмерио из центра Куле, док ће Црвенка и Сивац имати по једно укључење на
новоизграђену брзу саобраћајницу.
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Густина путева у изабраном панелу локалних самоуправа
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Трошкови одржавања постојеће путне мреже и изградње нових саобраћајница имају велико
учешће у укупним буџетски трошковима и кретали су се у анализираном периоду између 5% и
25%.
Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору општине Кула изведено је путем
преносне средњенапонске (20 кV) електроенергетске мреже и нисконапонске (0,4 кV)
електроенергетске мреже са припадајућим трафостаницама (20/0,4 кV). Изграђено је укупно
255 трафостаница на посматраној територији.
Територија општине Кула се у редовном уклопном стању напаја из постојеће ТС 110/20kV
''Кула'' инсталисане снаге 1х31.5 MVA(потрошачи у насељеним местима Кула и Руски Крстур) и
изТС 110/20kV ''Црвенка'' (потрошачи у насељеним местима Црвенка, Сивац, Крушчић, Липар и
Нова Црвенка)инсталисане снаге 2х31.5 MVA преко више 20kV извода са могућношћу
међусобног резервирања чиме се обезбеђује резервно напајање потрошача.
На територији општине се налазе следећи далеководи напонског нивоа 110 кВ:10
- далековод број 132/1 Сомбор 1 - Црвенка,
- далековод број 132/2 Црвенка - Кула,
- далековод број 132/3 Кула - Србобран,
- далековод број 181 Оџаци - Врбас 1
- далековод број 1130 Кула - Врбас 1.

10
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Постојеће капацитете електроенергетске инфраструктуре карактерише неприлагођеност
захтевимастално растуће потрошње. Изграђеност преносне и дистрибутивне мреже је
задовољавајућа у погледупокривености простора, али не и у погледу капацитета и техничких
карактеристика водова и дистрибутивнихтрафо станица.11
Број корисника електричне енергије у Оптини Кула у 2021 год12

Место
Кула
Липар
Руски
Крстур
Црвенка
Сивац
Крушчић

Високи
напон
24
0

Остало

Домаћинство

Укупно

763
50

7165
625

7952
675

0

183

2137

2320

8
5
1

438
302
66

3549
2978
715

3995
3285
782

Потрошња електричне енергије у Општини Кула у 2021 (MWh) 13

Место
Кула
Липар
Руски
Крстур
Црвенка
Сивац
Крушчић

Високи
напон
12402
0

Остало

Домаћинство

Укупно

14419
1413

36461
2453

63282
3866

0

2981

9302

12283

14190
2722
733

5252
4054
833

18114
15798
3177

37556
22574
4743

Средњорочним и дугорочним плановима не планира се изградња електроенергетских објеката
на предметном подручју. Уколико у будућности буде захтева за прикључење нових корисника
на дистрибутивни систем електричне енергије, може се очекивати да ће бити потребна
реконструкција постојећих и изградња нових трансформаторских станица 20/0,4 kV и
припадајућих водова.

Снабдевање природним гасом
У Општини Кула су гасификована сва насељена места. Тренутно је прикључено око 1000
домаћинстава, на чекању је око 400.Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне
инфраструктуре пружају могућност њеног даљег развоја и проширења у циљу
обезбеђењаземног гаса за све кориснике и боље експлоатације земног гаса.

11
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Упитник за ЈКП
13
Упитник за ЈКП
12
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Потрошња енергије у јавном сектору
На територији општинеКулаприликом реконструкције јавних објеката спроводе се мере
енергетске санације објеката у циљу побољшања њихове енергетске ефикасности.
Укупна потрошња eлектричне енергије у изабраним секторима у општини Сокобања на основу
расположивих података износи 3.443,6MWh годишње. Потрошња електричне енергије и
топлотне енергије у општинским зградама и школама зависи од бројних и различитих фактора
укључујући и следеће: стање објекта (столарије, крова, термичка изолација итд.), тип горива
које се користи за грејање, ефикасности коришћених уређаја, броја радних сати, трајања
летњих и зимских одмора, броја корисника.
Укупна потрошња електричне енефгије - KWh
Висока тарифа 308.965,00 KWh – 2.487.168,25 рсд
Зграда и објекти општинске управе Ниска тарифа 123.480,00 KWh – 630.982,8 рсд
Јединствена тарифа 174.080,00 KWh – 1.210.337,6 рсд
Јавна расвета

2.837.328,00 KWh - 17.222.580,96 рсд

Систем јавне расвете је преко трафо ормарића за рационализацију потрошње електричне
енергије, цела општина ће на овај начин бити покривена почетком 2022.Сијалице које су у
употреби су: ЛЕД и натријум.
Иницијатива за покретање пројекта jавно-приватног партнерства (у даљем тексту: „ЈПП“) у
oпштини Кула је уследила после увида у податке о енергетским перформансама јавних
објеката,тј. њихових система за производњу топлотне енергије који су се истакли као највећи
потрошачи. Урађена прелиминарна техничко-економска анализа указала је које би конкретне
мере и који обим пројекта дали оптимални резултат, у смислу позитивног утицаја како на
енергетску ефикасност, тако и на буџет који се издваја за грејање објеката и одржавање
система обухваћеним предложеним мерама.
У општини Кула је током прелиминарне анализе већих потрошача топлотне енергије
идентификовано више објеката, код којих се могу реализивати мере унапређења тренутног
стања система за прозводњу топлоте и смањење трошкова за производњу, а кроз модел ЈПП.
Тачније речено, одабрани су они објекти код којих је и са аспекта енергетских, као и
финансијских уштеда могуће спровести одржив пројекат.
Предложени опсег пројекта обухвата следеће објекте и активности:


ОШ „20. октобар“ + вртић Невен, Нови Сивац
o Грејна површина:2.824m2
o Енергент за огревање: мазут
o Процењена ефикасност котлова: 80%
o Просечна потрошња енергента: 52.500kg/god, то јест 467MWh
o Просечна потрошња електричне енерије за предгревање мазута: 28,350 MWh
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o
o
o
o
o
o
o

Референтни трошак за енергент: 3.209.325РСД
Референтни трошак за електричну енергију: 249.480РСД
Референтни трошак за одржавање котларнице: 225.000РСД
Референтни УКУПНИ трошак за грејање: 3.683.805РСД
Предложена МУЕ:
 инсталација кондензационих котлова на природни гас
Очекивано побољшање ефикасности постројења за производњу: 18%
Очекивана функционалност: 22°Cунутрашња температура



Комплекс: Месна заједница, Дом културе и библиотека, Нови Сивац
o Квадратура: 1.237 m2
o Енергент за огревање: мазут
o Процењена ефикасност котлова: 80%
o Просечна потрошња енергента: 54.000kg/god, то јест 480MWh
o Просечна потрошња електричне енерије за предгревање мазута: 12,099 MWh
o Референтни трошак за енергент: 3.301.020РСД
o Референтни трошак за електричну енергију: 106.471РСД
o Референтни трошак за одржавање котларнице: 150.000РСД
o Референтни УКУПНИ трошак за грејање: 3.557.491РСД
o Предложена МУЕ:
 инсталација кондензационих котлова на природни гас
o Очекивано побољшање ефикасности постројења за производњу: 18%
o Очекивана функционалност: 22°C унутрашња температура



ОШ „20. октобар“, Стари Сивац
o Грејна површина:1.372 m2
o Енергент за огревање: мазут
o Процењена ефикасност котлова: 80%
o Просечна потрошња енергента: 37.500kg/god, то јест 334MWh
o Просечна потрошња електричне енерије за предгревање мазута: 11,677 MWh
o Референтни трошак за енергент: 2.292.375 РСД
o Референтни трошак за електричну енергију: 102.753РСД
o Референтни трошак за одржавање котларнице: 210.000РСД
o Референтни УКУПНИ трошак за грејање: 2.605.128 РСД
o Предложена МУЕ:
 инсталација кондензационих котлова на природни гас
o Очекивано побољшање ефикасности постројења за производњу: 18%
o Очекивана функционалност: 22°Cунутрашња температура



Вртић „Бамби“ Кула - одељење „Чувари смеха“, Кула
o Грејна површина:878 m2
o Енергент за огревање: мазут
o Процењена ефикасност котлова: 80%
o Просечна потрошња енергента: 14.000kg/god, то јест 125MWh
o Просечна потрошња електричне енерије за предгревање мазута: 6,127 MWh
o Референтни трошак за енергент: 855.820 РСД
o Референтни трошак за електричну енергију: 53.913 РСД
o Референтни трошак за одржавање котларнице: 40.000РСД
o Референтни УКУПНИ трошак за грејање: 949.733 РСД
o Предложена МУЕ:
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 инсталација кондензационих котлова на природни гас
o Очекивано побољшање ефикасности постројења за производњу: 18%
o Очекивана функционалност: 22°Cунутрашња температура
ОШ „Вук Караџић“, Црвенка
o Грејна површина:3.180 m2
o Енергент за огревање: мазут
o Процењена ефикасност котлова: 80%
o Просечна потрошња енергента: 50.000kg/god, то јест 445MWh
o Просечна потрошња електричне енерије за предгревање мазута: 13,431 MWh
o Референтни трошак за енергент: 3.056.500 РСД
o Референтни трошак за електричну енергију: 118.192 РСД
o Референтни трошак за одржавање котларнице: 70.000РСД
o Референтни УКУПНИ трошак за грејање: 3.244.693 РСД
o Предложена МУЕ:
 инсталација кондензационих котлова на природни гас
o Очекивано побољшање ефикасности постројења за производњу: 18%
o Очекивана функционалност: 22°Cунутрашња температура



ОШ и гимназија „Петро Кузмјак“ са домом ученика, Руски Крстур
o Грејна површина:4.032 m2
o Енергент за огревање: мазут
o Процењена ефикасност котлова: 80%
o Просечна потрошња енергента: 75.000kg/god, то јест 668MWh
o Просечна потрошња електричне енерије за предгревање мазута: 33,232 MWh
o Референтни трошак за енергент: 4.584.750 РСД
o Референтни трошак за електричну енергију: 292.437 РСД
o Референтни трошак за одржавање котларнице: 250.000РСД
o Референтни УКУПНИ трошак за грејање: 5.127.187 РСД
o Предложена МУЕ:
 инсталација кондензационих котлова на природни гас
o Очекивано побољшање ефикасности постројења за производњу: 18%
o Очекивана функционалност: 22°Cунутрашња температура



Зграда СО „Кула“, библиотека и зграда МУП-а, Кула
o Грејна површина:3.124 m2
o Енергент за огревање: мазут
o Процењена ефикасност котлова: 80%
o Просечна потрошња енергента: 77.000kg/god, то јест 686MWh
o Просечна потрошња електричне енерије за предгревање мазута: 11,523 MWh
o Референтни трошак за енергент: 4.707.010РСД
o Референтни трошак за електричну енергију: 101.398РСД
o Референтни трошак за одржавање котларнице: 190.000РСД
o Референтни УКУПНИ трошак за грејање: 4.998.408РСД
o Предложена МУЕ:
 инсталација кондензационих котлова на природни гас
o Очекивано побољшање ефикасности постројења за производњу: 18%
o Очекивана функционалност: 22°Cунутрашња температура
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Вртић + Музичка школа + Народна библиотека + МНРО „Плава птица“, Кула
o Грејна површина: 2.095m2
o Енергент за огревање: мазут
o Процењена ефикасност котлова: 80%
o Просечна потрошња енергента: 53.000kg/god, то јест 472MWh
o Просечна потрошња електричне енерије за предгревање мазута: 23,330MWh
o Референтни трошак за енергент: 3.239.890 РСД
o Референтни трошак за електричну енергију: 205.304 РСД
o Референтни трошак за одржавање котларнице: 110.000РСД
o Референтни УКУПНИ трошак за грејање: 3.555.194 РСД
o Предложена МУЕ:
 инсталација кондензационих котлова на природни гас
o Очекивано побољшање ефикасности постројења за производњу: 18%
o Очекивана функционалност: 22°Cунутрашња температура



Основна школа „Иса Бајић“
o Грејна површина:3.527m2
o Енергент за огревање: угаљ
o Процењена ефикасност котлова: 65%
o Просечна потрошња енергента: 125.000kg/god, то јест487,5MWh
o Референтни трошак за енергент: 1.625.000 РСД
o Референтни трошак за одржавање котларнице: 529.050РСД
o Референтни УКУПНИ трошак за грејање: 2.154.050 РСД
o Предложена МУЕ:
 инсталација кондензационих котлова на природни гас
o Очекивано побољшање ефикасности постројења за производњу: 33%
o Очекивана функционалност: 22°C унутрашња температура



Економска школа Кула
o Грејна површина:2.760m2
o Енергент за огревање: угаљ
o Процењена ефикасност котлова: 65%
o Просечна потрошња енергента: 87.000kg/god, то јест339,3MWh
o Референтни трошак за енергент: 1.131.000 РСД
o Референтни трошак за одржавање котларнице: 414.000РСД
o Референтни УКУПНИ трошак за грејање: 1.545.000 РСД
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Грејање становништва
Табела 1 Начин грејања становништва o у 2011. години. Извор: Попис

Станови

Етажно

Без радијатора

настањен
и укупно

етажно
укупно

угаљ

дрво

струја

гас

без
радијато
ра
укупно

угаљ

дрво

струја

гас

БРОЈ

14983

4996

2863

2148

416

387

9977

5604

7234

1607

60

УДЕО

100%

33,3%

19,1%

14,3%

2,8%

2,6%

66,6%

37,4%

48,3%

10,7%

0,4%

Кула

Према пописним подацима из 2011. године велики број домаћинстава у општини Кула је
користио индивидуалне уређаје за грејање. Чак 85,7% домаћинстава је користило
индивидуалне уређаје за грејање на угаљ и дрва што указује на ниску ефикасност и високе
специфичне емисије загађујућих материја.Постоји константан тренд преласка на земни гас.

Енергетско сиромаштво и енергетски угрожени купци
Енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса у смислу Уредбе о
енергетски угроженом купцу (''Сл. гласник РС'', број 113/15 и 59/18) је купац из категорије
домаћинства (самачко или вишечлана породица), која живи у једној стамбеној јединици са
једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног
гаса, која троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са
овом Уредбом, као и домаћинства чијем члану због здравственог стања обуставом испоруке
електричне енергије или природног гаса може бити угрожен живот или здравље.
Према бази енергетски угрожених купаца коју води Министарство рударства и енергетике у
периоду 2017-2021. године, на територији општине Кула је било:
Табела 11 База енергетски угрожених купаца Министарства рударства и енергетике РС

2017
717

2018
747

2019
727

2020
661

2021
621

2022
40614

На основу података достављених од стране органа Општине Куладо маја месеца 2022.годиние
примљено је укупно 406 захтева за признавање права на енергетску заштиту купаца
електричне енергије. У последњих пет година бележи се тренд благог смањења броја
енегретски угрожених купаца.
14

Упитник за ЈЛС - тренутан податак
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Одлагање отпада
Према Националној стратегији за управљање отпадом, општина Кула припада Регионалном
центру за управљање отпадом Сомбор.План одрживог управљања отпадом у Западнобачком
региону за период од 2007-2030. године урађен је на основу анализе стања тренутне ситуације
у управљању комуналним отпадом и усвојен је на седници Скупштине општине Кула 11.
септембра 2009. године, а на основу усвојеног Споразума о формирању региона за управљање
комуналним отпадом који је потписан од стране председника општина Куле, Сомбора,
Апатина, Оџака и Бача и усвојен на седици СО Кула 2. новембра 2006. године.Потписан је
Уговор о оснивању ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“.
План уређује управљање чврстим комуналним отпадом на територији Западнобачког региона,
општине Сомбор, Апатин, Кула и Оџаци, укључујући и општину Бач, од његовог настанка до
коначног збрињавања, са основним циљем успостављања целовитог система управљања
отпадом у складу са националном стратегијом и постојећим европским захтевима и
стандардима.
План подразумева примарно одвајање на извору пластике, стакла, картона и метала. Остале
количине генерисаног комуналног отпада се односе из свих домаћинстава у региону и у
зависности од удаљености насељеног места од регионалне депоније одвозе се на регионалну
депонију или трансфер станицу. Регионална депонија је предвиђена у Сомбору на локацији
Ранчево, а трансфер станице у општинама Кула, Оџаци и Бач. Трансфер станице су
пројектоване тако да обезбеђују привремено складиштење отпада из ове три општине, а отпад
из Сомбора и Апатина ће се директно одвозити на регионалну депонију. Сав отпад који се
довезе на регионалну депонију - прво пролази кроз постројење за третман отпада. На овом
постројењу отпад би био подложан механичком и биолошком третману. Механичким
третманом би се издвојиле секундарне сировине које би се даље продале, а биолошким
третманом би се добили биогас и компост. Друга могућност третирања отпада је његово
спаљивање и производња електричне енергије или водене паре које се даље могу пласирати
на тржиште.
На простору који обухвата општина Кула, послове прикупљања и транспорта отпада, као и
други послови на одржавању чистоће, поверени су јавно-комуналним предузећима која
послују у насељеним местима: ЈКП „Комуналац“ – Кула за насеља Кула и Липар, ЈКП „Радник“ –
Сивац за насеље Сивац, ЈКП „Руском“ – Руски Крстур за насеље Руски Крстур и ЈКП „Водовод“ –
Црвенка за насеље Црвенка.
Несанитарне депоније-сметлишта у општини Кула су:
1. Кула- Лапош (озакоњена депонија комуналног отпада)
2. Црвенка- Волујак
3. Сивац- Стара циглана
4. Руски Крстур
Дивље депоније:
1. Липар- 2 ха
2. Сивац - Стари кипер (тренутно очишћена) 1,5 ха
3. Црвенка- 1ха
4. Крушчић - 1 ха
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Ниједна депонија која постоји на територији Општине не испуњава санитарне услове.
Потребно је урадити пројектно-техничку документацију за санацију постојећих
депонија.Општина је усвојила Локални план управљања отпадом 2010 - 2020.У току су
припреме на изради новог Локалног плана управљања отпадомкоји би био у складу са
Националном стратегијом управљња отпадом и осталим законима.
Квалитет ваздуха и земље
Квалитет ваздуха током већег дела године је задовољавајућег квалитета. Аерозагађење је
повећано у јесењем периоду услед паљења лисне масе, чиме се поред негативног утицаја на
здравље људи остварују и директни енергетски губици. Мерења загађености ваздуха на
територији општине се врше повремено тако да не постоје поуздани подаци о квалитету
ваздуха на територији општине. Према подацима са којима се располаже мерења квалитета
ваздуха су вршена у 2005. години и то на четири локације: поред Фабрике бисквита „Јафа",
поред Фабрике алкохола "Панон" из Црвенке, поред Фабрике "Жито-медиа" и Фабрике
"Агрокоп" из Куле. На сва четири мерна места резултати задовољавају захтеве дате у
Правилнику о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања
података.15
Током 2021. концентрације суспендованих честица ПМ 2,5 биле су у оквиру прописаних
вредности,осим десет дана у новембру када су измерене концентрације ПМ 2,5 честица
прелазилемаксимално дозвољену вредност прописану горе наведеним уредбама. Према
индексу квалитета,у 122 дана, ниво загађења је добар, а квалитет ваздуха је задовољавајући.
53 дананиво загађења ваздуха је био умерен, а квалитет ваздуха је прихватљив. 6 дана
нивозагађења ваздуха нездрав за осетљиве групе.Средња вредност концентрације ПМ 2,5
честица на годишњем нивоу износила је 17,6 µg/m³.
Мониторинг квалитета ваздуха и воде се може пратити на општинском сајту
https://kula.rs/monitorin-kvaliteta-vazduha/
На територији општине Кула не постоји континуирано мерење квалитета земљишта.
Биодиверзитет и шуме
На територији општине Кула укупно је пошумљено 3,42ха16, претежно листопадних шумских
заједница. То је 0% територије и представља забрињавајући податак, који је далеко испод 6%
пошумљености АП Војводине, која се сматра за регион са најмањим уделом шума у односу на
површину у Европи (просек у Европи је преко 30%).
Обрадиво земљиште у општини Кула, према подацима општинске управе Кула, чини око 96,6%
и високог је производног квалитета (ливадска црница и карбонатничернозем са израженим
слојем хумуса) и углавном је претворено у оранице. У општиниКула преко 95% земљишта чине
оранице. Око 157 ha пољопривредног земиљишта се не обрађује и њега чине трстици и
мочваре17.
15

Стратегија одрживог развоја општине Кула
Региони и општине, РЗС 2019
17
Секторска стратегија руралног развоја општине Кула са Акционим плланом 2018-2020.
16
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Управљање ванредним ситуацијама
Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 87/2018) дефинишу се надлежности јединица локалних
самоуправа у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама
које, између осталог, подразумевају доношење акта о организацији и функционисању цивилне
заштите на територији јединице локалне самоуправе, на предлог надлежног штаба и
обезбеђивање њеног спровођења;израђивање и доношење процене ризика, локалнoг плана
смањења ризика од катастрофа, плана заштите и спасавања и екстерног плана заштите од
великог удеса уколико се на њеној територији налази СЕВЕСО комплекс вишег
реда;образовање штаба за ванредне ситуације; одређивање субјеката од посебног значаја за
заштиту и спасавање јединице локалне самоуправе на предлог надлежног штаба;планирање и
обезбеђивање буџетских средства намењена за смањење ризика од катастрофа и управљање
ванредним ситуацијама;образовање јединице цивилне заштите; успостављање ситуационог
центара у складу са актом о организацији и функционисању цивилне заштите, а у зависности
од техничких и материјалних могућности; израђивање студије покривености система за јавно
узбуњивање за своју територију (акустичку студију) и старање о одржавању, набавци и
постављању акустичких извора (сирена) и остале опреме у оквиру јединственог система за
јавно узбуњивање у Републици Србији; сарађивање са суседним јединицама локалне
самоуправе у спровођењу мера и активности од значаја за смањење ризика од катастрофа и
управљање ванредним ситуацијама; предузимање хитних и превентивних мера у циљу
смањења ризика од катастрофа; усвајање годишњег плана рада и годишњи извештај о раду
штаба за ванредне ситуације; обављање и других послова утврђених законом.18
Надлежности су и у оквиру Статута општине Кула, члан 60: - доноси План одбране Општине,
усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са
одбрамбеним припремама АП и Планом одбране РС, одлуку о организовању и
функционисању цивилне заштите и јединица опште намене; доноси Процену угрожености и
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса; доноси акта из
надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим
што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се састане.
Током 2021.године је урађена"Процена за смањења катастрофа на територији општине
Кула"за коју је добијена сагласност од стране МУП-а –сектора за ванредне ситуације Сомбор.

18Извор:

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 87/2018)
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Природни ресурси
Од природних ресурса, изузев пољопривредног земљишта, треба издвојити велики потенцијал
термалних вода на територији насељеног места Кула. Термална вода се до сада није значајније
користила. Минерална вода се флашира у оквиру компаније Родић ("Аква бела"). Иако постоје
потенцијали за развој сеоског и наутичког туризма, на жалост не постоји циљно оријентисан
развој општине Кула у том правцу. Неискоришћен је потенцијал термалних извора за развој
бањског туризма (у изради је пројектна документација за локацију "Развала" на Планинарском
дому у Кули). Локација Мали Стапар веома је погодна за развој наутичког туризма.Од
заштићених културних добара у Кули имамо цркву Св. Марка, спомениккултуре од великог
значаја, у Руском Крстуру Гркокатоличку цркву. Православни храму Сивцу, посвећен је преносу
целебних моштију Светог оца Николаја и представљатакође споменик културе од великог
значаја.Значајнији историјски споменици су такође вински подруми у Црвенки и Кули,као и
турски лагуми.19
Општина Кула нема заштићена природна добра.

Локализација циљева одрживог развоја у области инфраструктуре и заштите животне
средине
У анализи сектора инфраструктуре и заштите животне среднине само мали број показатеља
је доступно и они се могу користити приликом планирања као индикатори, док се највећи
број показатеља не рачуна на нивоу ЈЛС, али постоји могућност, у складу са доступним
подацима, да ЈЛС исте рачуна.
ЦИЉ 6: Обезбедити доступност и одрживо управљање водом и санитацијама за све
Предлог локализованог показатеља – (ниво
Показатељ ЦОР
ЈЛС)
Удео становништва које користи пијаћу воду
из система којима се безбедно управља 6.1.1 Удео становништва које користи
Удео домаћинстава прикључених на
пијаћу воду из система којима се безбедно
водоводну мрежу 97,9%
управља
Дужина водоводне мреже 315 km
6.2.1. Удео становништва које користи
услуге санитације којима се безбедно
управља, укључујући прање руку сапуном и
водом
6.3.1 Удео отпадних вода које се безбедно
пречишћавају

19

Удео домаћинстава прикључених на
канализациону мрежу 28,4 %
Дужина канализационе мреже 146 km
Удео отпадних вода које се безбедно
пречишћавају 0%
Удео домаћинстава прикључених на
канализациону мрежу 28,4 %
кула и црвенка пречишћавају фекалну воду

Стратегија одрживог локалног развоја
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6.4.1 Промене у ефикасности коришћења
вода током времена

6.4.2. Ниво експлоатације вода (водни
стрес): удео укупно захваћених водних
ресурса у укупно расположивим водним
ресурсима

Губици у водоводној мрежи (%) или Количина
испоручене воде за пиће (m³)
1.829.000 м3 литара воде за пиће, односно
46,73 м3 воде за пиће по глави становника
(2018.)
Количина укупно захваћене воде 1.977.000 m³

ЦИЉ 7: Осигурати приступ доступној, поузданој, одрживој и модерној енергији за све
Предлог локализованог показатеља – (ниво
Показатељ ЦОР
ЈЛС)
Удео становништва које се првенствено
ослања на чиста горива и технологије (%)
Доставити податке о броју домаћинстава која
7.1.2 Удео становништва које се
се греју на гас или на неки обновљиви извор
првенствено ослања на чиста горива и
енергије
технологије
око 1000 домаћинстава прикључено на гас, на
чекању тренутно око 400
7.2.1.Удео обновљиве енергије у укупној
финалној потрошњи енергије

Удео обновљиве енергије у укупној финалној
потрошњи енергије јавног сектора (%)
Подаци које је могуће обезбедити

ЦИЉ 9: Изградити отпорну инфраструктуру, промовисати инклузивну и одрживу
индустријализацију и подстицати иновације
Предлог локализованог показатеља – (ниво
Показатељ ЦОР
ЈЛС)
Удео руралног становништва које живи у кругу
9.1.1 Удео руралног становништва које
од 2 км од пута који је функционалан током
живи у кругу од 2 км од пута који је
целе године (%)
функционалан током целе године
Укупна дужина путева 136 км
Удео становништва обухваћеног мобилном
9.c.1 Удео становништва обухваћеног
мрежом, према технологијама (%)
мобилном мрежом, према технологијама
Подаци које је могуће обезбедити
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ЦИЉ 11: Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, отпорним и одрживим
Предлог локализованог показатеља – (ниво
Показатељ ЦОР
ЈЛС)
Удео градског становништва које живи у
11.1.1. Удео градског становништва које
картонским насељима, неформалним
живи у картонским насељима,
насељима, или неадекватним стамбеним
неформалним насељима, или
условима (%)
неадекватним стамбеним условима
Не постоје картон и неформална насеља
11.4.1. Укупни расходи (јавни и приватни)
по глави становника за очување, заштиту
и конзервацију целокупне културне и
природне баштине, према врстама
Укупни јавни расходи јединице локалне
баштине (културна, природна, мешовита,
самоуправе по глави становника за заштиту и
и проглашена центром светске баштине),
очување заштићених природних добара
нивоу управљања (национални, регионални
(РСД/становнику)
и локални/општински), врсти расхода
Доставити податке из буџета
(оперативни/инвестициони трошкови) и
врсти приватног финансирања (донације у
натури, приватни непрофитни сектор или
спонзорство)
11.5.2. Директни економски губици у
односу на глобални БДП, оштећења на
кључним инфраструктурама и број
прекида основних услуга услед катастрофа
11.6.1. Удео комуналног чврстог отпада
који се редовно прикупља и који се на
одговарајући начин одлаже у укупној
количини генерисаног комуналног чврстог
отпада, по градовима
11.b.2. Удео локалних самоуправа које
усвајају и примењују стратегије за
смањење ризика од катастрофа на
локалном нивоу у складу са националним
стратегијама смањења ризика од
катастрофа

Укупни процењени губици од елементарних
непогода на територији ЈЛС (РСД)
Подаци које је могуће обезбедити
Удео отпада који се сакупља у укупној
количини генерисаног чврстог комуналног
отпада (%)
Подаци које је могуће обезбедити
Израђена процена ризика од елементарних
непогода (Да)
Усвојен локални план смањења ризика од
катастрофа (Не)
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ЦИЉ 12: Обезбедити одрживе обрасце потрошње и производње
Предлог локализованог показатеља – (ниво
Показатељ ЦОР
ЈЛС)
Удео рециклираног отпада у укупној
12.5.1. Удео рециклираног отпада у укупној
количини сакупљеног чврстог комуналног
количини генерисаног чврстог комуналног
отпада (%)
отпада (%)
Подаци које је могуће обезбедити
Локални регистар загађивача (Да)
или
Успостављен систем за праћење и
12.6.1. Број компанија које објављују
извештавање о емисији у ваздух,воде и
извештаје о одрживости
земљиште на основу података од локалних
загађивача за локални регистар извора
загађивања (Да)
Усвојена локална стратегија одрживог
12.b.1. Број стратегија одрживог туризма
туризма заснована на одрживости и садржи
или политика и спроведених акционих
акционе планове са договореним алатима за
планова са договореним алатима за
праћење и евалуацију (Не)
праћење и евалуацију
Имамо Мастер план развој туризма општине
Кула, израђен ове године
ЦИЉ 13: Предузети хитну акцију у борби против климатских промена и њихових
последица
Предлог локализованог показатеља – (ниво
Показатељ ЦОР
ЈЛС)
Број смртних случајева, несталих лица, и
13.1.1. Број смртних случајева, несталих
лица под директним утицајем катастрофа на
лица, и лица под директним утицајем
100.000 становника (број)
катастрофа на 100.000 становника
Подаци које је могуће обезбедити
13.1.3. Удео локалних самоуправа које
усвајају и примењују стратегије за
Локална управа усваја и спроводи локалну
смањење ризика од катастрофа на
стратегију смањења ризика од катастрофа у
локалном нивоу у складу са националним
складу са националним стратегијама
стратегијама смањења ризика од
смањења ризика од катастрофа (Да/Не)
катастрофа
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ЦИЉ 15: Заштитити, обнављати и промовисати одрживо коришћење копнених
екосистема, одрживо управљати шумама, борити се против дезертификације,
зауставити и преокренути процес деградације земљишта и зауставити губитак
биодиверзитета
Предлог локализованог показатеља (ниво
Показатељ ЦОР
ЈЛС)
Површина под шумом на укупној површили
15.1.1. Површина под шумама као удео у
ЈЛС (%)
укупној копненој површини
око 1%
15.1.2. Удео локација важних за копнени и
Површина заштићених подручја у укупној
слатководни биодиверзитет, које су
површини ЈЛС (%)
обухваћене заштићеним подручјима, према
Подаци које је могуће обезбедити
врсти екосистема
Површина обновљених шумских екосистема
15.2.1. Напредак ка одрживом управљању
– пошумљавање (ha)
шумама
0%
Површина деградираног земљишта у укупној
површини ЈЛС (%)
15.3.1 Удео деградираног земљишта у
(Нема података за праћење вредности овог
укупним копненим површинама
индикатора)
Подаци које је могуће обезбедити
Укупни јавни расходи јединице локалне
15.а.1. Званична развојна помоћ и јавни
самоуправе по глави становника за заштиту и
расходи за очување и одрживо коришћење
очување заштићених природних добара
биодиверзитета и екосистема
(РСД)
Доставити податке из буџета
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