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Увод
Развој друштва у целини и свих његових подсистема условљен је ефикасношћу привредног
подсистема. Међутим, важи и обрнуто. Нема ефикасне привреде без доброг образовног,
здравственог и научно истраживачког система. Привреда је само део друштва и то најзначајнији.
За привреду се може рећи да представља укупност свих привредних ресурса, привредних
субјеката и институција једне земље, чији скуп интеракција има за циљ унапређење животног
стандарда. Привредни систем треба схватити као компоненту друштвено-економског система,
а његов основни задатак је да створи институционалне претпоставке за привредни амбијент у
коме се оптимално испољавају, користе и развијају темељне вредности друштвено-економског
система. Субјекти привредног система су све организационе јединице, сви доносиоци одлука,
без обзира на ниво одлучивања, а његов темељни субјект је човек, организован у различите
асоцијације. Основни задатак привредног система је да својим механизмима и институцијама
формира такав привредни амбијент који омогућује успешан привредни развој једне земље, а
његова стабилност је предуслов за успешну операционализацију путем мера и инструмената
економске политике.
Унапређење инвестиционог и привредног амбијента је стратешки приоритет како Европске
уније, тако и Владе Републике Србије. Циљеви дефинисани кроз Стратегију „Европа 2020“, од
којих је један повећање стопе запослености становништва старог од 20 до 64 године на најмање
75% (од 2010-2020), превели су се и у националне циљеве кроз сет интегрисаних препорука. С
тим у вези, пројекције Владе Републике Србије показују да ће стопа запослености становништва
узраста од 20–64 године, до 2020. године, достићи вредност од 66%, иако је у четвртом кварталу
2018. године стопа запослености према званичним подацима износила 47,4 %1. Несумњиво, ако
је земљама чланицама захтевно да достигну циљеве постављене агендом „Европа 2020”,
Република Србија има још тежи и амбициознији задатак да оствари конвергенцију са њима,
смањивањем разлике у стопама запослености. Тиме би превазишла једну од суштинских
препрека када је реч о прикључивању Европској унији. За конвергенцију према циљевима које
поставља „Европа 2020”, биће неопходно остварити бржи просечан годишњи привредни раст
од просека ЕУ, уз истовремену исту или већу радну интензивност раста.
Привреду Србије је у 2018. години карактерисала релативна макроекономска стабилност у
погледу ниске и предвидиве инфлације, благог суфицита у области јавних финансија и
последично опадајућег нивоа јавног дуга, уз стабилност финансијског система и пораст
запослености. Укупан број запослених у 2018. години износио је 2.131.079, што у односу на
претходну годину представља повећање од 3,3 %, а привредна активност Србије мерена стопом
реалног раста БДП у 2018. години износи 4,4 одсто, у односу на иницијално планираних 3,5
одсто. 2 У 2019. години се очекује да стопа раста бруто домаћег производа буде 3,5 одсто. Са
овом проценом се слажу и Међународни монетарни фонд и друге релевантне међународне
институције. Према званичном извештају Светске банке, Република Србија се 2018. године
налазила на 48. месту “Doing business” листе, а као главни разлог пада у рангирању, у односу на
претходну годину (43. место), наводи се бржи напредак који су дуге земље оствариле по питању
регулисања свог пословног окружења.
Значајну улогу у напређењу привредног амбијента Републике Србије имају и јединице локалне
самоуправе, које дефинисањем и спровођењем мера активне политике запошљавања,
доприносе и достизању привредне конкурентности земље у региону. Национална алијанса за
локални економски развој (NALED) и Министарство финансија Републике Србије, тим поводом
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додели су 2013. године општини Кула сертификат о повољном пословном окружењу (BFC), који
служи као јединствена гаранција инвеститорима да општина нуди све потребне услове за
започињање и ширење пословања. На тај начин, општина Кула је добила прилику да учествује
у регионалној размени најбољих пракси и да развија свој пословни амбијент, који ће у
перспективи повратити статус некадашњег индустријског гиганта који је Општина имала у
окружењу.
Општина Кула, са свим својим привредним потенцијалима и ресурсима, који ће бити детаљно
анализирани овим документом, настоји да постане стабилна и просперитетна средина,
економски развијена, са уређеном инфраструктуром и високом еколошком свешћу својих
грађана. У циљу што ефикаснијег вођења политике запошљавања, на територији Општине су
поред Националне службе за запошљавање- службе Кула, Скупштинском одлуком основана и
два саветодавна тела- Савет за запошљавање и Савет за привреду. Циљ је да се њиховим
координисаним активностима стекну услови за већи локални утицај на тржишту рада, као и да
се подстакне развој нових активних мера запошљавања. Програм запошљавања и унапређења
привредног амбијента општине Кула до 2020. са акционим планом представља следећи корак
у правцу унапређења области рада, запошљавања и социјалне политике Општине, у
средњoрочном временском оквиру планирања и документ је јавне политике. Његовом
ефективном применом и ефикасним спровођењем предложених мера, општина Кула ће
значајно допринети изградњи повољног и стабилног привредног амбијента, који ће упослити
кључне ресурсе подручја, подстаћи интерсекторску сарадњу, привући нове инвеститоре,
обезбедити нова радна места и унапредити животни стандард локалног становништва.
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1. Методологија израде Програма
У циљу уређења планског система, Влада Републике Србије је 2018. године усвојила Закон о
планском систему, којим се прецизно дефинише управљање системом јавних политика и
средњoрочно планирање, врста и садржина планских докумената која се усвајају, као и њихова
међусобна усклађеност. Јединицe локалне самоуправе, у складу са својим пренесеним
надлежностима, усвајају стратешка и планска документа, у циљу дефинисања кључних
локалних ресурса, потреба, приоритета као и будућих праваца развоја подручја. Новоусвојени
Закон настоји да регулише њихову усклађеност са стратешким документима вишег реда као и
са документима истог нивоа значаја, како би учесници у планском систему могли ефикасно
усмеравати утврђивање и спровођење јавних политика, као њихову приоритизацију. У целости,
методологија за израду овог документа, базирана је на Закону и два подзаконска акта која
методолошки ближе одређују његову примену. У питању су Уредба о методологији управљања
јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединих
докумената јавних политика и Уредба о средњорочном планирању, које су ступиле на снагу 16.
фебруара 2019. године.
Програм запошљавања и унапређења привредног амбијента општине Кула до 2020. са
акционим планом, је документ јавне политике који у средњерочном оквиру прати Стратешки
план одрживог развоја Општине 2014-2020. Пројекат је финансиран од стране Покрајинског
секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, са идејом
да општина Кула подстакне разрађивање специфичних циљева Стратегије, израдом Програма,
као законски предложеног докумената, у оквиру дефинисаног планског периода.
Техничку помоћ у изради документа пружио је експертски тим Универзитета ЕДУКОНС из
Сремске Каменице.
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1.1. Фазе и учесници у изради Програма
Израда Програма запошљавања и унапређења привредног амбијента општине Кула до 2020. са
акционим планом је конципирана у неколико фаза. У наредном графикону представљене су
фазе процеса.
Графикон 1. Фазе у изради Програма

• Окупљање кључних локалних актера
1. Фаза • Дефинисање радне групе
• Прикупљање података
2. Фаза • Одржавање радних састанака
• Ситуациона анализа подручја
3. Фаза • Дефинисање циљева и мера

• Израда структуре Програма
4. Фаза • Израда Акционог плана Програма

Општинска управа Кула, на челу са Канцеларијом за локални економски развој, окупила је
кључне локалне актере подручја, који су од прве фазе, па до финализације Програма, дали свој
допринос активним учествовавањем у реализацији пројекта. Приликом формирања радне
групе, коришћена је партиципативна метода приступа, како би се обезбедило учешће
релевантних представника како јавног, тако приватног и цивилног сектора. Чланови радне групе
су усмеравали правац израде Програма, дајући стручна мишљења и предлоге на одржаним
радним састанцима, а путем Упитника су ангажованом пројектном тиму доставили корисне
податке неопходне за анализу. Мере садржане у Акционом плану су такође резултат
заједничког рада свих учесника, усклађене са потребама подручја у правцу развоја.
Табела 1. Чланови радне групе за израду Програма

Име и презиме
1. Милош Данилов
2. Јелена Павков
3. Милић Вуловић
4. Миле Тадић
5. Имре Блашко
6. Сувеиљ Каримановић
7. Миладин Ачански
8. Душко Бајић
9. Драган Капичић
10. Владимир Емејди
12. Владимир Станковић
13. Ирена Стојановић

Установа/организација
Општинска управа Кула
Општинска управа Кула
Општинска управа Кула
Општинска управа Кула
ПД „Блашко Градња“
Опште удружење предузетника Кула
А.Д. Бачка Сивац
„BSIT Sales“ ДОО
„SIGMA Hlorogen“ ДОО
Удружење занатлија Руски Крстур
Туристичка организација општине Кула
Hellenic Sugar – Шећерана Црвенка
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1.2. Преглед доступних планских докумената
Програм запошљавања и унапређења привредног амбијента општине Кула до 2020. године са
акционим планом, посматрамо кроз призму ширег стратешког контекста, који је регулисан
Законом о планском систему Републике Србије и пратећим подзаконским актима. С тим у вези,
приликом израде Програма, вођено је рачуна о његовој усклађености са стратешким и планским
документима вишег и једнаког нивоа значаја и консултована су следећа документа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. године
Национални акциони план запошљавања за 2019. годину
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
Ревизија Стратешког плана одрживог развоја општине Кула 2014- 2020.
Локални акциони план запошљавања општине Кула за 2018. годину
Локални акциони план запошљавања општине Кула за 2019. годину
Стратегија руралног развоја општине Кула са акционим планом 2018-2020.
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2. Основне информације о општини Кула
2.1. Територијално одређење

Слика 1: Територија општине Кула

Општина Кула се налази у Бачкој, у Западнобачком округу Аутономне Покрајине Војводине.
Општина се налази на плодној војвођанској равници, на прелазу Бачке лесне заравни (105 мнв)
на северу и Бачке лесне терасе (83 мнв) на југу са просечном надморском висином од 94 метра
изнад нивоа мора. Једноличност војвођанске равнице је на овом простору испресецана лесним
заравнима и терасама, што становницима овог подручја ствара осећај живота и боравка на
једном од панонских острва. Управо су лесне структуре као рељефни елементи имали пресудан
утицај на формирање тла високих аграрних вредности и одредили судбину подручја као
примарно пољопривредне, па тек онда индустријске средине.
Површина општине Кула износи 481 км2 и позиционирана је централно на раскрсници између
Новог Сада, Сомбора и Суботице тј. на веома важној саобраћајној линији која повезује
Подунавље са Потисјем. Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) удаљен је 66 км, а река
Дунав је на 38 км, где је Лука Богојево, односно гранични прелаз са Хрватском. Подручје
општине Кула пресецају два пловна канала: Велики бачки канал који тече кроз насеље и тако
пружа одличне услове за развој пољопривреде, туризма и речног саобраћаја као и канал ДунавТиса-Дунав, који имају посебан значај за наводњавање и развој пољопривредне производње.
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Удаљеност Куле од неких значајнијих центара је следеће:
• Сомбор
44 км
• Бечеј
45 км
• Суботица
61 км
• Нови Сад
53 км
• Београд
135 км
• Осјек
78 км
• Сегедин
98 км
Општина Кула због својих природних карактеристика земљишта, климе и водених ресурса има
велики потенцијал у пољопривредном сектору. Од укупне површине
земљишта,
пољопривредно земљиште заузима 43,348 hа тј. 91,44% са доминацијом ливадске црнице и
карбонатног чернозема. Општина поседује све предуслове за развој пољопривреде, са
посебним освртом на 3.000 регистрованих пољопривредних газдинстава. У Општини Кула
преовладава умерено-континентална клима са специфичностима субхумидне и микротермалне
климе.
Општина Кула налази се у централном делу умереног климатског појаса са неједнако
распоређеним падавинама. Подручје спада у категорију реона са средњом количином
падавина, са просечним бројем кишних дана између 80-100, док је средња месечна количина
атмосферског талога у току године 48,2 мм, што у збиру даје просечну годишњу количину
падавина од 578 мм. Климатске особине подручја карактеришу прилично оштри временски
услови, са изразито топлим летима и снежним и хладним зимама. Просечна годишња
температура је +10,7 С. Најхладнији је месец јануар (са просечном температуром од -0,9С), а
најтоплији јули (са просечном температуром од 21,2 С). Годишња влажност ваздуха у просеку је
у току године 77,3%, са највлажнијим месецом децембром (88,8%) док је просечна влажност
ваздуха најмања у августу (66,1%). Најучесталији ветар је из југоисточног правца 146 м/с, затим
северозападног 142 м/с, а најређе се појављује ветар из североисточног правца са 68 м/с.
Просечна годишња јачина ветрова се креће од 1,8 м/с до 2,8 м/с, а могуће је очекивати
максимални интезитет земљотреса од 8 степени МЦЗ скале.

2.1.2. Општина и насељена места
Површина општине Кула износи 481 км2 од чега је, према подацима општинске управе Кула,
преко 91% обрадиво пољопривредно земљиште. На основу величине своје територије,
сврставамо је у групу средње великих покрајинских општина, а чини је 7 насељених места:
градска насеља Кула и Црвенка и села, Сивац, Руски Крстур, Крушчић, Липар и Нова Црвенка.
Административни центар општине је градско насеље Кула, а њен географски положај и
природна богатства, обезбеђују општини добре изгледе за напредак.
Граничи се са општинама: Врбас, Оџаци, Сомбор, Бачка Топола и Мали Иђош. Становништво је
насељено у 7 насеља (град Кула и Црвенка и 5 сеоских насеља). У Кули живи 17.866 становника
(41,05%), у Црвенки живи 9.001 становника (20,9%), док у сеоским насељима живи укупно 16.234
становника (40,34%). Сеоско становништво чини 37,6% становништва општине Кула.
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Табела 2: Насељена места општине Кула и њихова површина:

НАЗИВ

ПОВРШИНА (км2)

Кула
Крушчић
Липар
Руски Крстур
Сивац
Црвенка
УКУПНО:

122,1
44,6
37,2
58,6
152,7
66,4
481,6

Извор: Општинска Управа Кула

Најраније званичне податке о Кули срећемо у белешкама о поседу Ференца Вешелењија из
1652. године, као и из пројекта грофа Штаренберга од 29. августа 1699. године у којем се говори
о граници према Турцима на којој је била посада од 100 војника. По свему судећи, Кула или
ближа околина је била насељена много векова пре првих нађених записа о постојању овог
места. Велика пустошења у овим крајевима и измењена структура становништва су допринели
да трагови ранијих насеља нестану. По народном предању, у време Турака, негде на територији
данашње Куле, постојала је једна кула са турском посадом (мање утврђење или осматрачница),
те се сматра да је место по тој кули и добило назив. О овоме не постоје неки чвршћи докази,
нити су у том правцу вршена озбиљнија истраживања до данас. Па ипак се зна да је у наредним
вековима ова територија често мењала господаре да би се тек после Првог светског рата
припојила матици Србији. И поред великих пустошења која су Турци вршили у овим крајевима
су из тих времена остали први писани трагови о постојању Куле. Тако је забележено у црквеним
записима прелатства, Калоча (Мађарска) о убирању дажбина за цркву.
Сивац је насеље у општини Кула у Западнобачком округу. Положај Сивца у односу на
конфигурацију земљишта на којем се налази, веома је карактеристичан за бачке прилике.
Источни део села простире се на благим падинама лесне заравни Телечке, западни његов део
на равном простору лесне терасе. Према последњем попису становништва из 2011. године у
Сивцу живи 8.029 становника.
У пространој Војводини, на северу Бачке, налази се Руски Крстур (Руски Керестур) – духовни,
образовни и културни центар Русина на овим просторима. Осим Русина, у Руском Крстуру живе
и припадници других народа и важи за мирно, чисто и радно место, окружено пољима,
каналом, примерено за одмор и уживање.
Насеље настало на раскршћу путева Кула – Бачка Топола и Црвенка – Мали Иђош на
регионалном путу Суботица – Оџаци. Насеље датира од 1921. године, непосредно после
завршетка првог светског рата, када српски солунски добровољци, који су добили земљу од
ондашње краљевске влати, оснивају своју добровољачку колонију и дају јој име “Соколац“.
Између два светска рата насеље се тако и назива, да би после другог рата село добило име
“Липар“ – како се и данас зове. Географски положај насеља одређује и главно занимање
становништва, а то је пољопривреда, тако да поред индивидуалних поседа, у селу активно
делују три земљорадничке задруге и једна винарија „Милисављевић“ из Куле. Поред тога,
индустријски део насеља чини кланица “Сторкмес“ компаније Родић, затим млин за
производњу пшеничног и кукурузног брашна – “Зрнокоп“ из Куле.
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Године 1655. Црвенка је прешла у посед Веселењи Адама. Када је почела колонизација Црвенке
1783.г. тада је настао и црвеначки атар, спајањем пустара Салашиц, Белог Брда и Брестовсића.
Бело Брдо налазило се према Кули, Салашић и Брестовсић од крстурског пута према Сивцу
односно Кули. Временом су имена ових пустара потпуно ишчезла. По нацрту који је рађен
приликом колонизације, Црвенка се налази испред Телечке насред друма Сивац – Кула. То је
уствари њен данашњи положај. Тада је пројектован и нацрт насеља са правим улицама. После
премеравања установљено је да Црвенка заузима 6859 к.ј. а са спољним салашима 15.694 к.ј.
Село Крушчић делимично окружује Мали бачки канал који има више врста рибе, лабудова,
дивљих патака и др. Од биљних врста су заступљени: локвањ, рогоз, барска трска. У атару села
постоји и разноврсна дивљач, као што су: срна, зец, дивље свиње, лисице и дивље патке. На
територији Крушчића распрострањене су ливадске црнице као специфична врста тла. Поред
ливадских црница, у зони Крушчића су заступљена мање заслањена тла под називом Солоњец.

2.1.3. Демографске карактеристике
Према последњем попису становиштва, из 2011. године, у општини Кула живи 43.101
становника, од чега 22.015 жена и 21.086 мушараца (РЗС, Попис становништва 2011), што значи
да на км² живи у просеку 89,73 становника, што територију сврстава у категорију руралног
подручја (према OECD класификацији).
Табела 3: Упоредна анализа демографских кретања према територијалним јединицама:

1991.

2002.

2011.

Република Србија

7.576.837

7.498.001

7.186.862

АП Војводина

2.032.406

2.034.851

1.931.809

Западнобачки
округ

221.152

213.524

188.087

Општина Кула

49.311

48.353

43.101

Извор: Републички завод за статистику, попис 2011.

У Табели 3. приказана су кретања броја становника на републичком, покрајинском, окружном и
општинском нивоу. На свим нивоима територијалне организације, евидентан је пад броја
становника у односу на претходне пописе становништва. Табела приказује број становника у
сваком насељеном месту у општини Кула као и процентуално учешће у укупном броју
становника општине.
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Табела 4: Број становника Општине Кула по насељеним местима

Кула

Број
становника
17.866

Крушчић

1.852

4,3

Липар

1.482

3,4

Нова Црвенка

420

0,9

Руски Крстур

4.585

10,6

Сивац

7.895

18,3

Црвенка
Укупно:

9.001
43.101

20,8
100

Насеље

%
41,5

Извор: Републички завод за статистику, попис 2011.
Табела 5: Године старости и пол становника Општине:

Пол

Године старости

М

Укупно

Ж

0-4
5-9
10-14

909
1.105
1.149

870
1.026
1.085

1.779
2.131
2.234

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 и више
Пунолетни
Просечна старост

1.277
1.430
1.524
1.410
1.434
1.422
1.568
1.626
1.668
1.456
938
1.014
676
350
130
17.189
40,7

1.142
1.432
1.223
1.320
1.314
1.411
1.549
1.617
1.726
1.639
1.201
1.348
1.063
716
333
18.343
44,1

2.419
2.862
2.747
2.730
2.748
2.833
3.117
3.243
3.394
3.095
2.139
2.362
1.739
1.066
463
35.532
42,4

Извор: Републички завод за статистику, попис 2011.

У Табели 4. приказан је број становника општине Кула, по насељеним местима а у Табели 5.
видимо да од укупног броја становника у општини Кула, 35.532 становника су пунолетни.
Просечна старост у Општини износи 42,4 године што се сматра добрим просеком. У овој табели
се јасно види и проблем који потреса генерално Републику Србију па тако и општину Кула, а то
је да се број младих и новорођених константно смањује. У табели 6. је приказан етнички састав
становништва у општини Кула према попису из 2011. године. Такође, може се видети и
процентуално учешће у укупном броју становника општине који износи 43.101 .
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Табела 6: Етничка структура становништва Општине:

Број становника

%

Срби
Русини
Црногорци
Мађари
Украјинци
Хрвати
Остали
Неизјашњено

25.237
4.588
4.334
3.412
1.290
569
1.720
1.951

58,55
10,64
10,07
7,91
2,99
1,36
3,99
4,52

Укупно:

43.101

100

Извор: општинска управа Кула

2.2. Инфраструктура
2.2.1. Саобраћајна инфраструктура
На простору општине Кула присутне су три врсте саобраћајне инфраструктуре: друмска,
железничка и водна. Повезаност насељених места, број и распрострањеност саобраћајних
објеката није на задовољавајућем нивоу, а њихово стање је у незавидном положају.
2.2.1.1. Друмска инфраструктура
Код друмске инфраструктуре присутни су путеви различитог хијерархијског нивоа који не
задовољавају све захтеве за транспортом. Постојећа мрежа државних путева I и II реда не
омогућава задовољавајући ниво веза Општине са околином и ширим окружењем. Подручјем
Општине пролази државни пут Iб реда бр. 15 правцем: Бачки Брег - Бездан - Сомбор - Кула Врбас - Србобран - Бечеј - Н. Бечеј - Кикинда граница Србије са Румунијом. Траса пута има
задовољавајуће експлоатационо-техничке карактеристике али је коловозна конструкција
тотално девастирана, банкине урушне и присутна је појава великог броја ударних рупа нарочито
након сезоне зимске службе. Не задовољава ниво саобраћајне услуге, безбедности и
проточности. Државни пут IIa реда бр. 110 пролази кроз насеља Руски Крстур и Кула тако да
транзитни саобраћај на овом путу својим манифестацијама нарушава међунасељске и насељске
токове и знатно угрожава животну средину. Негативни ефекти су евидентни, са трендом
повећања, те се у оквиру урбанистичких планова ових насеља евидентирају захтеви за
измештање трасе ван урбаних простора.
На простору општине Кула, присутна су два државна пута IIa реда на следећим правцима: Кула
– Оџаци (бр. 110) и Бачка Топола - Кула - Деспотово - Силбаш - Бачка Паланка - граница са
Хрватском (бр. 108). Ови путеви имају функцију регионалног повезивања и кумулирање
саобраћаја са локалних и атарских путева. Трасе ових путева пролазе кроз насеља Кула,
Црвенка, Сивац и Липар тако да транзитни саобраћај на овим путевима својим манифестацијама
нарушавају међунасељске и насељске токове и знатно угрожава животну средину. Негативни
ефекти су евидентни, са трендом повећања, те се у оквиру урбанистичких планова ових насеља
евидентирају захтеви за измештање трасе ван урбаних простора.
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Mрежа Општинских (локалних) путева је неадекватна, квантитатативно и квалитативно.
Деонице постојећих општинских (локалних) путева: Црвенка - Крушчић и Сивац – Мали Стапар
имају експлоатационо-техничке карактеристике које обезбеђују адекватан ниво безбедности и
проточности саобраћаја што није случај са деоницама: Црвенка – Нова Црвенка - Дубока,
Крушчић-Руски Крстур које имају недовољну ширину коловоза за двосмерни саобраћај, а
коловозна конструкција на локалном путу Л 414 Крушчић- Руски Крстур је у изузетно лошем
стању. Оно што недостаје су путеви за краће путовање између појединих општинских насеља и
насеља суседних општина: Липар-Нова Црвенка (са урађеним туцаником), Липар-Мали Иђош,
Сивац- Крушчић (где је у току изградња пута Сивац- Стапар), Кула-Крушчић, Кула-Мали Иђош,
Руски Крстур-Бачки Грачац, Мали Стапар-Кљајићево, због чега је неопходно нову саобраћајну
матрицу употпунити новим општинским путевима.
Улична мрежа насеља је недовољно развијена и не нуди одговарајући ниво услуга за токове
моторизованог и немоторизованог саобраћаја. Посебно се јавља проблем на правцима
државних путева кроз насеља, где недостају бициклистичке стазе, те је проточност и безбедност
саобраћаја на ниском нивоу због изражених транзитних саобраћајних токова, који имају
тенденцију раста.
2.2.1.2. Железничка инфраструктура
Када је реч о железничком саобраћају, на територији општине Кула, постоји локална
железничка пруга Сомбор - Сивац - Црвенка - Кула – Нови Сад која се користи. Са аспекта
безбедности, велики број путно-пружних прелаза представља потенцијални проблем, а посебно
су проблематични путно-пружни прелази у станицама Кула и Сивац. На прузи Врбас-Сомбор, а
на територији општине Кула, налазе се железничке станице Кула, Црвенка и Сивац. У превозу
робе, веома велики потецијал представљају капацитети силоса „Унион“ и „Бачка“ (око 40.000
тона) који имају индустријске колосеке. Утовар и истовар из силоса је у протеклом периоду
значајно модернизован, а Сивац може бити сабирно место за житарице из целог региона. Када
је реч о теретном саобраћају, треба истаћи да због хроничног недостатка теретних кола
одговарајућих серија и локомотива, железница није у могућности да подмири потребу
привреде у општини Кула. Када посматрамо захтеве привреде за превоз железницом за ове три
станице, долазимо до податка да се на годишњем нивоу крећу преко 400.000 тона. С друге
стране изграђеност објекта и садржаја железничког саобраћаја се не користи у
задовољавајућем обиму, иако постоје добре просторне могућности за имплементацију свих
потребних садржаја за успостављање ефикасног интегралног транспорта.
На потезу од Врбаса до Црвенке 1989. године урађена је велика оправка пруге за максимално
дозвољено оптерећење од 20 тона и максимално дозвољену брзину од 90 км/час, док је ред
вожње пројектован са 80 км/час због лошег стања и застарелости возних средстава. Потез од
Црвенке до Сомбора (36 км) последњи пут је ремонтован 1962. године, те су горњи строј и
објекти у лошем стању. Максимално дозвољено осовинско оптерећење је 16 t, а максимално
дозвољена брзина 40 км/час.
Присутне су демонтиране железничке пруге које су ван саобраћаја: Оџаци – Крушчић - Црвенка
- Нова Црвенка - Суботица, Кула - Гајдобра и Кула - Мали Иђош са железничким станицама у
Крушчићу, Црвенки (код "Циглане") и у Новој Црвенки са руинираним станичним зградама.
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4.2.1.3. Водна инфраструктура
Водни саобраћај представља велики потенцијал кроз простор који пресецају пловни путеви
(основни канали "ХсДТД"): Врбас-Бездан од км 10+900 до kм 38+800, Бечеј-Богојево од км
62+400 до kм 66+500 и Косанчић-Мали Стапар од км 0+000 до kм 20+070 чија укупна дужина
износи 52.070,00 метара. Канали Врбас-Бездан и Бечеј-Богојево су пловни канали са двотрачним
саобраћајем и пројектованим пловним габаритом изнад акваторије канала од 6,00м код
максималног водостаја. Канал Врбас-Бездан је плован за теретњаке до 500 t носивости и има
минималну пловну дубину 2,0м и ширину 15,2 м. Тренутно је код Врбаса канал непроходан, јер
није у потпуности реконструисан покретни мост порушен 1999. године. Канал Бечеј-Богојево је
плован за теретњаке до 1000 t носивости и има минималну пловну дубину 2,15м и ширину
21,5м. Канал Косанчић-Мали Стапар је плован за теретњаке до 650 t носивости, само од ушћа
до преводнице Руски Крстур kм 3+750, која није у функцији, са максималном пловном ширином
од 11,5м. На простору општине Кула на пловним каналима евидентирана су стоваришта која су
користила поједина привредна предузећа за своје потребе (у Сивцу код силоса ЗЗ "Сивац", у
Црвенки код "Шећеране и Фабрике сточне хране, у Кули код "Етерне" и у Крушчићу), а већ дуги
низ година се не користе због лошег пословања, као и због неодржавања пловних путева и због
експанзије друмског саобраћаја, односно недостатка одговарајуће државне стратегије развоја
саобраћајног система којом би предности водног саобраћаја дошле до изражаја. Водни
саобраћај на простору општине Кула треба да се афирмише захваљујући постојећим пловним
путевима: Врбас-Бездан, Бечеј-Бездан, Бечеј-Богојево и Косанчић-Мали Стапар којима се
остварује веза са мрежом пловних путева ширег значаја. Посебно је значајна веза са
међународним пловним путем-реком Дунав са међународним лукама Богојево и Апатин.
Постојеће пловне канале неопходно је довести на пројектоване техничке елементе, како би се
обезбедила пловност на целој дужини и изградили одговарајући теретни терминали у Кули,
Црвенки, Сивцу, Крушчићу и Руском Крстуру и путнички терминал-марину у Малом Стапару, који
има предуслове за развој наутичког и других облика туризма.

2.2.2. Водопривредна инфраструктура
Када анализирамо водоснадбевање у АП Војводини, дефинишемо га као најнеповољније у
Републици Србији, понајвише због физичко-хемијских карактеристика воде. Вода се добија
експлоатацијом алувијалних изворишта, што доводи до снижења нивоа подземних вода.
Општина Кула припада бачком регионалном систему алувион Дунава. У овом систему биће
неопходно коришћење и воде Дунава, прерадом преко примарног пречистача вода, или
упуштањем у подземље, уколико је квалитет истих задовољавајући.

2.2.2.1. Водоснабдевање
Сва насеља на простору територије општина Кула прикључена су 100% на систем
водоснабдевања. Насељена места се истом водом снабдевају из дубоко бушених бунара. Свако
насеље има сопствено извориште док Кула има два изворишта – једно на горњем и једно на
доњем терену. Извориштима управљају комунална предузећа осим у Липару где извориштем
управља Месна заједница Липар. Сва изворишта су опремљена „Хлорогеном“ – уређајем за
безбедно и квалитетно хлорисање пијаће воде. Количине воде за пиће тј. број бунара је
задовољавајући у свим насељеним местима осим у Црвенки. Сва насељена места имају
проблем са повишеним количинама гвожђа у води. Вода са изворишта у Руском Крстуру и
Крушчићу има повишен ниво арсена. Насељске мреже за дистрибуцију воде су у веома лошем
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стању. Ово подразумева велики проценат азбестцементних цеви којима је прошао рок трајања,
те су према томе склоне пуцању, што насељске водоводне системе чини несигурним у свом
функционисању. Изузетак је Сивац у коме нема азбестних цеви, а где један мали део мреже
чине поцинковане цеви које су остале од старог система водоснабдевања.
2.2.2.2. Канализациона мрежа
Канализациона мрежа за прихват и одвођење отпадних вода је изграђена на неких 40%
посматрајући територију општине Кула, док је изграђеност посматрано по местима: Кула 90%,
Црвенка 98%, Сивац, Руски Крстур, Крушчић, Липар и Нова Црвенка немају изграђену
канализациону мрежу. 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, па и у Европи.
Пројекат изградње централног постројења за пречишћавање отпадних вода Врбас-Кула је
компонента ремедијације Великог бачког канала. У те сегменте спадају изградња главног
колектора отпадних вода Врбас-Кула, изградња канализационе мреже Општине Врбас
(изграђено 75%), изградња Централног пречистача Врбас-Кула (радови у току), завршетак
изградње недостајуће насељске канализације Црвенке и Куле, као и потисног вода и на крају
ремедијација Великог бачког канала.

2.2.3. Енергетска инфраструктура
2.2.3.1 Електрична инфраструктура
Потрошачи на простору обухваћеним планом, напајају се електричном енергијом из
јединственог електроенергетског система Србије. Основни објекат за снабдевање су трафо
станице ТС 110/20 kw Кула (потрошачи у насељеним местима Кула и Руски Крстур) и ТС 110/20
kw Црвенка (потрошачи у насељеним местима Црвенка, Сивац, Крушчић, Липар и Нова
Црвенка). На територији општине се налазе следећи далеководи напонског нивоа 110 kw:
•
•
•
•
•

далековод број 132/1 Сомбор 1 - Црвенка,
далековод број 132/2 Црвенка - Кула,
далековод број 132/3 Кула - Србобран,
далековод број 181 Оџаци - Врбас 1
далековод број 1130 Кула - Врбас 1

Ови далеководи имају своју зону заштите 25 метара, мерено од осе далековода са обе стране
(укупно 50 м). Посебним условима забрањена је изградња објеката у зони заштите далековода.
На датом простору постоји изграђена преносна средње напонска мрежа 20 kw. Ова мрежа је
највећим делом надземна, а само је делом у Кули, а краће деонице у осталим местима су
изведени подземним кабловима. Дистрибутивне трафо станице ТС 20/0,4 kw су грађене као
монтажно - бетонске, зидане и најчешће стубне, монтиране на челично-решеткастим порталима
и стубовима. У центру Куле и у мањем делу Црвенке, као и делу нових стамбених блокова
дистрибутивна НН мрежа је изведена као кабловска, а на осталим местима надземно. Постојеће
капацитете електроенергетске инфраструктуре карактерише неприлагођеност захтевима стално
растуће потрошње. Изграђеност преносне и дистрибутивне мреже је задовољавајућа у погледу
покривености простора, али не и у погледу капацитета и техничких карактеристика водова и
дистрибутивних трафо станица.
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Потребно је повећати сигурност и квалитет напајања насеља, сагледавајући савремене опције
са нарочитим освртом на производњу топлотне и електричне енергије коришћењем
обновљивих извора енергије. У циљу повећања енергетске ефикасности, урађена је
реконструкција комплетне мреже јавне расвете у свим насељеним местима.

2.2.3.2 Гасоводна инфраструктура
Гасоводна мрежа је завршена у свим насељеним местима општине Кула. Гас за потрошаче у
Кули и Црвенки обезбеђен је изградњом разводног гасовода на магистралном гасоводу за
Апатин и прикључењем ГМРС Кула, ГМРС Црвенка. Место прикључења разводног гасовода за
Оџаке се налази на стационажи 49+800 км гасовода Госпођинци- Сомбор поред пута Кула-Руски
Крстур. Насеље Липар је снадбевено гасом преко ГМРС Кула, Крушчић преко ГМРС Црвенка,
Сивац преко ГМРС Сивац, а Руски Крстур преко ГМРС Руски Крстур која се прикључује на гасовод
за Оџаке. ЈП Србијагас је изградио мрежу којом је омогућио свим грађанима Општине
прикључење на мрежу. Такође је до сваког насеља доведена мрежа средњег прииска за потребе
индустријских потрошача.

2.2.4 Телекомуникациона инфраструктура
Телекомуникациона инфраструктура на подручју територије општине Кула, којом су обухваћени
телекомуникациони објекти, телефонске централе, спојни путеви и примарна мрежа у
насељима, углавном ни по квалитету ни по капацитету није на задовољавајућем нивоу.
Секундарна мрежа није на задовољавајућем нивоу, претежно је изведена надземно и
недовољног је капацитета. Jош увек није извршена аутоматизација и дигитализација
телекомуникационе опреме и система у свим насељима општине. Спојни путеви између
телефонских централа нису у потпуности остварени оптичким кабловима, тако да су у функцији
следеће међумесне кабловске релације: Врбас - Кула, Кула - Сомбор и Кула - Руски Крстур.На
релацији Црвенка - Нова Црвенка веза се остварује аналогним системом преноса по бакарним
проводницима, а на релацијама Кула - Липар и Кула - Крушчић у функцији су радио-релејни
системи веза. За потребе система мобилних телекомуникација на простору општине, изграђене
су базне станице у Кули, Руском Крстуру, Сивцу и Црвенки. На подручју општине Кула постоје
изграђени кабловски дистрибутивни системи у насељима Кула и у делу Црвенке, док у осталим
насељима нема елемената кабловског дистрибутивног система.

2.2.5. Привредна инфраструктура
Општина Кула је захваљујући својим некадашњим гигантима у металопрерађивачкој, дрвној,
текстилној, кожној и прехрамбеној индустрији, била препознатљива као конкурентна средина,
привредно развијена и привлачна инвеститорима. ФА „Истра“ (металска), „Етерна“ (индустрија
коже), фабрика вунених тканина „Слобода“ (текстилна), „Крамер“ (индустрија намештаја), само
су неке од фабрика које су запошљавале неколико хиљада радника, што је локалну економску
ситуацију чинило више него повољном. Данас је већина тих производних капацитета угашена
или под стечајем, а појединачне хале су или продате или се не користе. Општинско Веће је на
седници одржаној 15.10.2011. године, усвојило и упутило Јавни позив инвеститорима, да улажу
и искористе погодно окружење пословног амбијента Општине, чиме би се поново оснажили
привредни потенцијали, повећала запосленост и унапредио животни стандард становништва.
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Након тих и многих других вишегодишњих активности, општина Кула је поново спремна за
“greenfield” инвестиције. Општина Кула је, с тим у вези, предузела неопходне кораке за
изградњу погодног привредног амбијента, креирањем пословних подстицаја за будуће
инвеститоре. Омогућила је умањење накнаде за грађевинско земљиште и до 50 %, ослобођање
од комуналнх такси за истицање и накнаде за заштиту и унапређење животне средине за период
од наредне две године, као и ослобађање од трошкова за прикључење објеката на водоводну
и канализациону мрежу. Поред наведеног, потенцијални инвеститори могу да рачунају и на
добијање свих неопходних дозвола и документације у веома кратком року. Такође, Општина
нуди и бесплатно коришћење земљишта у индустријској зони, у потпуности инфраструктурно
опремљеног, за инвеститоре који запосле 100 и више грађана општине Кула, док ће нови
инвеститори бити ослобођени и трошкова прикључења на водовод и канализацију, а уколико
запосле више од 1000 радника, и локалних такси и пореза на локалном нивоу.
На територији општине Кула, делује неколико стотина предузетника, активних на тржишту рада
као и неколико великих привредних субјеката, чији је преглед дат у Табели 7. са секторима
делатностима и бројем запослених. 3
Табела 7: Кључни привредни субјекти Општине

Редни
број

Назив предузећа

Делатност

Број запослених

1.

Јафа Д.О.О. Црвенка

Прехрамбена индустрија

430

2.

ТС Сторк Груп

Трговина

343

3.

Шећерана „Црвенка“

Шећерна индустрија

183

4.

ДП Залив

Транспорт

143

5.

Металопромет

Обрада метала

104

7.

Жито-Бачка

Пољопривреда

85

8.

Блашко

Грађевинарство

59

9.

ад „Бачка“ Сивац

Пољопривреда

45

10.

Фиорано

Текстилна индустрија

100

11.

Севеплант

Пољопривреда

50

12.

ЕуроИн

Производња обуће

239

Извор: Општинска управа Кула

3

Општинска управа Кула

17

„Јафa“ доо - фабрика бисквита из Црвенке производи висококвалитетне и здравствено
безбедне производе којима задовољава захтеве, потребе и очекивања својих купаца и
потрошача, негујући снагу већ деценијама добро познатих брендова - Jaffa и Мunchmallow, и
градећи снагу нових брендова О'cake, Так, Jaffa Наполитанке и Ризница. Мисија компаније је да
задржи и ојача лидерску позицију у производњи кондиторских производа у земљи и региону.
Истовремено тежи да оствари значајан пласман својих производа на територији Југоисточне
Европе и буде присутна и позната на светском тржишту.
ТС Сторк из Куле, произвођач који у свом асортиману има производе Frutella i Aqua Bella, добро
познате домаћим потрошачима. Визија компаније је остваривање лидерске позиције у
Републици Србији у производњи освежавајућих безалкохолних напитака и запаженост
произвођача природне минералне воде, уз стални развој робних марки и технологије,
признатост и конкурентност на Европском тржишту. За производњу природне минералне воде,
користе се сопствени бунари а вода се транспортује затвореним системом прохромских
цевовода директно на линију за пуњење, капацитета 20 000 l/h. За производњу освежавајућих
безалкохолних пића се такође користи вода из сопственог бунара а цео процес припреме и
пуњења производа одвија се у затвореном, заштићеном систему који спречава било какву
физичку, хемијску или микробиолошку контаминацију производа.
Фабрика шећера „Црвенка“ је водећа међу шећеранама у Србији. Номинални капацитет јој је
6500 t шећерне репе и 900 t шећера дневно, као и 350 t сусених брикетираних резанаца и 250 t
меласе, који представљају и најважније производе шећеране. Од оснивања до данас,
прерађено је преко 25 милиона тона шећерне репе и произведено преко 3,3 милиона тона
шећера. Поред тренутно 183 запослена радника, ангажовано је и 53 радника сезонаца а по
потреби се за време кампање (од септембра до јануара) ангажује до 150 радника.
„ДП ЗАЛИВ“ ПТ доо је предузеће које се од оснивања, 1997. године, бави домаћим и
међународним транспортом ,као и прометом робе.
„Металопромет“ Кула – предузеће чије су основне активности трговина и прерада секундарним
металним отпадом и металуршким производима. Са богатом опремом, лагером и производним
капацитетима, Металопромет производи металне конструкције и различите заварене,
пескиране и офарбане челичне производе и делове.
Жито Бачка Кула- поседује силосе капацитета 50.000 тона, од чега се 30.000 тона користи за
смештање свих ратарских култура укључујући житарице и уљарице, док се 20.000 тона користи
искључиво за смештање пшенице. Производи по којима је Жито Бачка препознатљива су
првенствено брашна Т-400 и Т-500, који се највише користе у пекарској индустрији и у
домаћинствима, али производе се још гриз, крупица, брашно Т-650, Т-850, грахам брашно,
наменска брашна и брашна прилагођена посебним захтевима купаца, мекиње и сточно брашно.
Блашко градња Кула -предузеће које се бави велепродајом и малопродајом разног
грађевинског материјала, као и извођењем грађевинских радова (припремни радови, изградња
зграда, других објеката или њихових делова, инсталациони радови и завршни радови).
АД Бачка Сивац - располаже са 1.444 хектара земљишта, фармом свиња, силосем са сушаром
и централном машинском радионицом. Укупан капацитет силоса је 20.000 тона, док је сушара
капацитета 50 t/ha сушења кукуруза са 18% и 14% влаге.
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„Фиорано“ Кула је новотворена фабрика у индустријској зони, као део италијанске Калцедонија
групе где ће, како је најављено, бити запослено више од 300 радника. План рада је
подразумевао рад у две смене, међутим, због мањка радне снаге, нису у могућности, што
представља актуелну могућност за запослење.
„Севеплант“ Кула, је фабрика за производња висококвалитетних садница (јабуке, крушке,
шљиве и трешње) која поред 50 запослених, ангажује око 70 сезонских радника по потреби и то
је прва фабрика која је кренула са радом у индустријској зони.
„Еуроин“ Кула, је фабрика са преко 200 запослених, која се бави производњом горњих делова
обуће са тенденцијом раста и проширивања својих погона.
Изградњом нових фабрика у индустријској зони у 2018. години (Фиорано и Еуроин), као и
изградњом фабрике немачке компаније Witzemann, која је планирана у наредном периоду,
очекује се запошљавање до 1000 радника Општине у перспективи до краја 2020.године4, а са
мање од 4000 незапослених лица, након 20 година од затварања водећих индустријских погона,
општина Кула је задржала статус рекордера по нивоу улагања у програме социјалне заштите.
Отварање нових радних места и коришћење доступних привредних потенцијала је једини начин
да се задрже млади и радно способни. Поред наведених, важни актери у области локалног
економског развоја су и два удружења предузетника: Опште удружење предузетника Кула и
Удружење занатлија и приватних предузетника Руски Крстур. Претходних година, Општина је
успешно сарађивала са њима кроз неколико заједничких пројеката, финансираних од стране
Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, а њихови представници су и чланови Савета привреде Општине и радне групе за
израду овог Програма. Такође, неопходно је да подршка Општине буде обезбеђена и свим
осталим привредним субјектима. С тим у вези, Канцеларија за локални економски развој
општине Кула, има задатак да свим организацијама локалног привредног развоја пружа
компетентну подршку и то на следећи начин:5
1. Информисањем о кредитима и субвенцијама за предузетнике, мала и средња
предузећа, пољопривредна газдинства, произвођаче и удружења;
2. Писањем пројектних идеја и аплицирањем на конкурсе који су расписани од стране
покрајинских, републичних и међународних фондова и донатора. Писањем стартешких
докумената и локалних акционих планова у сарадњи са осталим консултантима;
3. Пружањем подршке мaлим и средњим предузећима, пољопривредним
произвођачима, власницима регистрованог пољопривредног газдинства у припреми за
конкурисање за средства Покрајинског и Републичког фонда за развој (овлашћени
повереник Фонда за развој Војводине запослен је у Канцеларији);
4. Пружањем логистичке помоћи страним и домаћим инвеститорима који улажу у нашу
општину;
5. Организовањем стручних семинара (обука) из области пољопривреде, малих и средњих
предузећа, НВО, итд.;
6. Oрганизованим наступањем на презентацијама, изложбама и сајмовима у циљу
промовисања Општине. Организовањем инвестиционих мисија са конкретним
позивима потенцијалним инвеститорима у земљи и иностранству;
7. Израдом свих врста промотивних материјала за потребе привредне презентације
општине Кула;

4
5

Процене Општинске управе и инвеститора
Канцеларија за локални економски развој Општине
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8. Агенције за привредне регистре - послове везане за регистрацију, промену података и
гашење предузетничких радњи
Oпштинска управа Кула је за потребе израде овог Програма, сачинила анкету6 и упутила је
кључним привредним субјектима и предузетницима са територије Општине, са циљем
скенирања стања њиховог пословања и основних потреба на тржишту рада, посебно када је реч
о кадровима недостајуће радне снаге. На основу резултата анкете, које је добила Општинска
управа, могли смо да закључимо да постоје потенцијали за будући развој сектора привреде али
и многи недостаци на које се указује. Неки од њих су:
➢ Слаба развијеност свести на националном нивоу становништва када је реч о
предностима инсталирања адекватних постројења за скупљање, пречишћавање и
дистрибуцију воде, што значајно утиче на очување животне средине
➢ Недостатак стручног научног кадра и образовних профила који су неопходни за област
заштите животне средине
➢ Недовољно развијена свест друштва о значају и важности услуга у области
информационих технологија, како у пословним активностима, тако и у свакодневном
животу, што утиче на популарност ове гране привреде, која нуди многе неискоришћене
могућности за запослење
➢ Слаба куповна моћ локалног становништва, односно незапосленост
➢ Дефицит радне снаге у области прехрамбене индустрије, нарочито пекарске и
посластичарске производње је такође једна од тренутних потреба тржишта рада
општине Кула.
Када је реч о стручним кадровима радне снаге и занимањима запослених, резултати анкете
показују да у највећем броју недостају:
➢
➢
➢
➢
➢

Вариоци
Електричари
Пекари
Посластичари
Информатичари

Када је реч о високообразованим кадровима, тренутно је највећа потреба за електро и
машинским инжињерима.

6

Образац анкете се налази у прилогу Програма
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2.2.6. Друштвена инфраструктура- образовне институције
Када посматрамо тржиште рада општине Кула, као и њен привредни амбијент у целости,
закључујемо да је неопходно упошљавање свих доступних ресурса подручја, јер њихова
неискоришћеност напослетку доводи не само до економске нестабилности, већ и неатрактивног
пословног амбијента, који не привлачи потенцијалне инвеститоре, нити задржава своје стручне
кадрове. Важан ресурс су људи, нарочито млади који се школују на територији Општине за
одређене профиле, а за којима постоји реална потреба на тржишту. Такође, неопходно је
подстицати запошљавање високообразованих становника Општине у струци, који на тај начин
неће напуштати своје средине, у потрази за запослењем. Останком, оснажиће не само локалну
економску ситуацију, већ ће допринети и укупном привредном расту Републике Србије.
Спровођење и реализација образовања у општини Кула врши се на три нивоа и то у оквиру
предшколског образовање, основног образовања и средњошколског образовања. Што се тиче
високог образовања, на територији Општине не постоје институције које спроводе овај ниво
образовања, нити истурено одељење неке установе.
Када говоримо о предшколском образовању на територији општине Кула, оно је организовано
кроз рад Предшколске установе „Бамби“. Установа је основана 1969. године, има 11 објеката у
свим насељеним местима општине Кула и брине се годишње о преко 1200 деце узраста од 1 до
6 година. У оквиру ПУ Бамби постоји укупно 11 вртића, распоређених у 6 насељених места. ПУ
„Бамби“ се финансира из буџета Општине Кула, Покрајинских средстава и сопствених средстава
(родитељски динар).
Предшколске установе односно вртићи се налазе у следећим местима:
• Колибри, Сунчица, Маслачак, Бубамара (Кула);
• Шећерко, Веверица (Црвенка);
• Чувари осмехa, Невен (Сивац);
• Цицибан (Руски Крстур);
• Рода (Липар);
• Вртуљак (Крушчић)
•
У погледу основног образовања, оно се на територији општине Кула реализује путем 7 основних
школа:
•
•
•
•
•
•
•

Основна школа „Иса Бајић“, Кула
Основна школа „Петефи бригада“, Кула
Основна школа „Вук Караџић“, Црвенка
Основна школа „20. октобар“, Сивац
Основна школа „Вељко Влаховић“, Крушчић
Основна школа „Никола Тесла“, Липар
Основна школа „Петро Кузмјак“, Руски Крстур
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Средњошколско образовање и васпитање у општини Кула организовано је кроз 4 средње школе
и веома је важан сегмент друштва који радно оспособљава становништво.
1. Средња техничка школа „Михајло Пупин“, Лазе Костића 14, Кула
Табела 8: Смерови и број ученика СТШ „Михајло Пупин“

Р.бр.

Смер

Број одељења

Број ученика

1.

Електротехничар информационих технологија

2

54

2.

Електротехничар рачунара

6

159

3.

Електротехничар енергетике

2

43

4.

Машински техничар за компјутерско конструисање

4

75

5.

Аутомеханичар

3

27

6.

Заваривач

3

38

7.

Електротехничар обновљивих извора енергије

1

30

8.

Електротехничар аутоматике

1

13

22

439

Укупно:
Извор: Општинска управа Кула

У табели 8. можемо видети који све смерови постоје у средњој школи „Михајло Пупин“, као и
број ученика по образовним профилима уписаним у 2018./2019. школску годину.
2. Економско - трговинска школа, Кула
Табела 9: Смерови и број ученика Економско-трговинске школе

Р.бр

Смер

Број одељења

Број ученика

1

Комерцијалиста

4

100

2

Пословни администратор

4

98

3

Финансијски администратор

2

38

4

Економски техничар

4

106

5

Трговац

0,5 + 0,5 + 0,5

30

6

Кувар

3

74

7

Посластичар

0,5 + 0,5

20

19,5

466

Укупно:
Извор: Општинска управа Кула
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У Табели 9. приказани су образовни профили Економске школе и уписани у 2018./2019. школској
години.

3. Средња стручна школа, Црвенка
Табела 10: Смерови и број ученика ССШ Црвенка

Р.бр

Смер

Број одељења

Број ученика

1

Пољопривредни техничар

1

18

2

Техничар хортикултуре

1,5

18

3

Прехрамбени техничар

2,5

60

4

Женски фризер

1,5

29

5

Мушки фризер

0,5

7

6

Возач моторних возила

1

28

8

160

Укупно:
Извор: Општинска управа Кула

У Табели 10. је дат приказ Средње стручне школе Црвенка, по образовним профилима уписаним
у 2018./2019. школској години, а у Табели 11. Средње школе „Петрп Кузмјак“ из Руског Крстура.

4. Средња школа „Петро Кузмјак“, Руски Крстур
Табела 11: СШ „Петро Кузмјак“ Руски Крстур

Р. бр

Смер

Број одељења

Број ученика

1

Гимназија општег типа на русинском језику

4

50

2

Гимназија општег типа на српском језику

4

89

3

Туристички техничар

4

94

12

233

Укупно:
Извор: Општинска управа Кула

23

Као што је већ наведено, резултати анкете Општинске управе, која је упућена кључним
привредним субјекатима, су показали да постоји реална потреба на тржишту рада за одређеним
стручним кадровима. С друге стране, анализирајући средње школе Општине, закључујемо да
смерови средњих школа Општине, обучавају младе људе управо за те, дефицитарне стручне
делатности. То показује, да постоји неискоришћена понуда обучене радне снаге, али да је
неопходно да буде ефикасно увезана са тражњом на тржишту рада.
Графикон 2. укршта резултате Анкете у вези са недостајућим стручним кадровима са понудом
средњих школа Општине, која може у оквиру својих смерова да их образује.
Графикон 2: Потребе за стручним кадровима и средње школе Општине

Електричари

Пекари

Вариоци

СТШ "Михајло
Пупин"

ССШ
"Црвенка"

Посластичари

Економско
трговинска
школа

Информатичари

СТШ "Михајло
Пупин"

СТШ "Михајло
Пупин"
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3. Привредни амбијент Општине и тржиште рада
Општина Кула, према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица
локалне самоуправе из 2014. године Републике Србије, спада у другу групу, коју чине 34
општине развијености распона 80% - 100% републичког просека, на основу вредности брутодомаћег производа по глави становника у региону у односу на републички просек, за
референтни период.
Значајан период по оствареним резултатима у развоју привреде општине Кула био је од 1971.1980. године, обележен индустријализацијом и растом у свим привредним гранама. Деценије
након тога, обележене су стагнацијом, док је 2000. година обележена опадањем привредне
делатности по свим макроекономским индикаторима. Паралелно са тим токовима, оснивала су
се мала и средња предузећа, која су значајно побољшала ниво услуга и производње и ту улогу
су задржала и до данас. Ревизијом Стратешког плана одрживог развоја општине Кула 2014-2020.
дефинисани су кључни привредни сектори општине Кула, који тренутно имају највећи утицај на
развој привреде, као и они који располажу потенцијалом за развој, а то су пољопривреда,
прехрамбена индустрија, металска и текстилна индустрија.

3.1. Индустријске зоне
Слика 2: Индустријска зона Општине

Извор: Општинска управа Кула
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Општина Кула поседује неколико индустријских зона у различитим деловима општине, у
близини скоро сваког од насељених места. Инфраструктурно најопремљенија је индустријска
зона под именом Блок 66, која се налази на излазу из Куле према Врбасу, уз државни пут Iб реда
број 15, на удаљености 2 километра од центра Куле и 2 километра од уласка у Врбас. Укупна
површина свих парцела које припадају зони је 38 hа и 4 ара. Општина Кула је власник
земљишта у индустријској зони, а предузеће за управљање зоном не постоји. У индустријској
зони се налазe 4 слободне парцеле следећих величина: 6,8ha, 9,5ha, 1,6ha и 1 hа, на којим је
доступна комунална инфраструктура. Изграђена је путна мрежа за камионски транспорт, део
пешачких стаза, бунар (капацитет 20 л/с), две трафо станице (снага 2 х 630 kW), мерно
регулациона станица имрежа за гас (капацитет 1200 м3 /ч). Кроз зону пролази магистрални
оптички вод запотребе телефоније и интернета. Колектор отпадних вода Кула – Врбас
пролази поред зоне. Такође, поред индустријске зоне Блок 66, налази се Велики Бачки
канал који протиче од Бездана до Бечеја и повезује Дунав и Тису, који тренутно није плован
кроз насеље Врбас. Са леве стране државног пута налазе се 3 слободне парцеле, површина:
10,8ха, 0,57ха и 1,1ха, где не постоји комунална инфрастрктура.
Нове greenfield (,,гринфилд“) инвестиције могу се препознати у оснивању четири предузећа,
код којих највећи део капитала долази од предузећа-инвеститора из Европске уније.
Севеплант доо – производња и продаја садница воћа, затим компанија „ЕуроИн“, која се бави
производњом обуће за реномиране италијанске брендове, која је недавно реализовала је
изградњу прве (од три) производне хале, и започела изградњу друге хале. Немачка компанија
,,Witzenmann’’ купила је у марту 2019. године 6 хектара неизграђеног грађевинског
земљишта, а крајем 2018. године завршени су радови на изградњи производног погона
италијанске компаније “Fiorano” (део групе Calzedonia), која послује у оквиру текстилне
индустрије. У непосредној близини поменуте зоне послују и предузећа: Металопромет д.о.о.
Кула – поновна употреба разврстаних материјала (откуп и рециклажа секундарних
сировина, трговинапроизводима црне металургије иуслуге), Лед Три Д.О.О. за производњу
и трговину обућом.
Поред индустријске зоне Блок 66 у Кули, значајно је и поменути индустријску зону која се налази
на уласку у насељено место Руски Крстур из правца Кула, са десне стране. Формиране су 3
парцеле, од којих су две слободне са површинама од 2,6ха и 2,58ха. Парцелу од 2,2 ха купљена
је 2018. године од предузећа „Мањо ДОО“ из Футога, која планира изградњу хладњаче и погона
за прераду поврћа. Зона је делимична опремљена комуналном инфраструктуром.
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Табела 12: Преглед индустријских зона (greenfield) са основним подацима:

Назив зоне

Површина

Слободна
површина

Инфраструк
тура (да, не,
делимично)

Продаја Издавање

Усвојен
план (ПДР
или друго)

Делатност
компанија у
зони

Власништво

План
генералне
регулације

Текстилна
индрустрија,
индустрија
обуће,
хладњача
/

„Блок 66“
Кула

38ха

18,4 ха

да

Продаја

Руски
Крстур

7,4ха

5,2ха

делимично

Продаја

Број
компа
нија

Број
запосле
них

Ко управља зоном

Јавно

3

150-170

/

Јавно

0

0

/

(Приватно,
јавно или
мешовито)

Извор: Општинска управа Кула

Постојећа предузећа у индустријској зони Блок 66 и greenfield инвестиције које су у протеклих годину дана започете на општинском земљишту,
зачајно доприносе позитивном привредном абијенту, и представљају потенцијал за даљи економски развој.
Табела 13: Преглед индустријских зона (brownfield) са основним подацима:

Компанија

Земљиште
(површина)

Објекти
(површина)

Делатност која се
обавља

Инфраструктура

Власништво

Продаја / Издавање

Трифке стил

3235

1300

Производња
намештаја

Струја, вода,
телекомуникације

Приватно

Продаја / Издавање

Извор: Општинска управа Кула
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3.2. Стање на тржишту рада Општине
3.2.1. Запосленост
Према подацима Републичког завода за статистику, просечан укупан број запослених лица у
општини Кула током 2018. године износи 7911, што у односу на претходну, 2017. годину,
представља раст броја запослених за 1,02 %. Посматрајући појединачне секторе делатности,
примећујемо да значајан раст у односу на претходну годину остварују следећи сектори:
прерађивачка индустрија, трговина на велико и мало и поправка моторних возила, саобраћај и
складиштење и услуге смештаја и хране, а неочекивани пад образовање, здравствена и
социјална заштита, као и сектор административне и помоћне услужне делатности са чак 40,6 %.
Број регистрованих индивидуалних пољопривредника такође значајно опада.
Табела 14: Запосленост по секторима

Број
запослених
општина
Кула

Сектори

/

1910

Снабдевање електричном енергијом, гасом
и паром
Снабдевање водом и управљање отпадним
водама

Прерађивачка индустрија

Грађевинство
Трговина на велико и мало и поправка
моторних возила
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2018. година

/

Рударство

Број
запослених
регион
Војводине

2017. година

591

2018. година

565

2017. година

2018. година

Пољопривреда шумарство и рибарство

2017. година

1. Запослени у правним лицима (привредна
друштва, предузећа, задруге, установе и
друге организације) и предузетници, лица
која самостално обављају делатност и
запослени код њих

Број
запослених
Западнобач
ки округ

2794

2716

18852

18424

1

1

2315

2462

1964

10239

10991

130057

143123

21

21

286

275

5356

5003

238

240

745

706

9416

9129

192

207

1109

1207

19708

21248

1393

1448

6012

6030

86307

87639

Саобраћај и складиштење

519

601

2038

2410

28776

30567

220

238

1279

1362

15749

17333

43

59

303

332

12666

13556

97

92

580

563

9351

9182

3

2

88

79

1257

1339

Стручне, научне, иновационе и техничке
делатности

186

202

1063

1208

20328

21957

Административне и помоћне услужне
делатности

372

221

1511

1465

17495

18565

Државна управа и обавезно социјално
осигурање

379

380

2497

2495

28248

28293

778

751

3264

3188

36016

35968

302

294

3197

3107

41747

41805

70

85

453

512

7511

8119

151

164

684

711

9721

10125

5754

5755

30503

31345

413740

431288

1684

1808

7639

8012

87135

92550

7438

7562

38142

39357

500875

523838

393

349

2478

2275

23716

7831

7911

40620

41632

524591

Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијска делатност и делатност
осигурања
Пословање некретнинама

Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација

Остале услужне делатности
1.1. Запослени у правним лицима
1.2. Лица која самостално обављају
делатност и запослени код њих
Укупно (1.1+ 1.2)
2. Регистровани индивидуални
пољопривредници
Укупно (1+2)

Извор: Републички завод за статистику
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22013

545851

Табела 15:Просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом, годишњи просеци:

Држава / Регион / округ /
oпштина

2016. година

2017. година

Република Србија

46097

47893

Војводина

44646

46215

Западнобачки округ

28706

39562

38459

39057

Општина Кула

Извор: Републички завод за статистику

Када је реч о просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, годишњи просеци
Републичког завода за статистику приказани у Табели 15. показују да је на територији општине
Кула у 2017. години забележен пораст од 1,55 %, што је тренд који је неопходно задржати.

3.2.2. Незапосленост
Национална служба за запошљавање (НСЗ) представља јавни сервис, који пружа услуге како
незапосленим лицима, тако и послодавцима, што је случај и са филијалом НЗС у општини Кула.
НЗС за циљ има да повеже незапослена лица и послодавце, пружајући помоћ при проналажењу
посла, али је и саветодавна институција за све оне који посао траже или желе да се
преквалификују/доквалификују. Oсновни је чинилац активности и мера које се односе на
запошљавања.
Табела 16: Кретање незапослености у општини Кула у последњих 5 година

Укупно лица

2014.
5.753

Жене

2.775

2015.
5.447
2.554
Извор: НСЗ -Служба Кула

2016.
4.929

2017.
3.910

2018.
3.357

2.327

1.910

1.675

Просечан број лица на евиденцији НСЗ службе Кула за 2018. годину је 3.357 лицa, од тога 1.675
су жене. Наведени подаци у Табели 16. показују да се број лица на евиденцији смањује, мањим
делом због запошљавања а већим делом због одлива становништва и миграција према већим
градовима. Тренд миграције становништва је изражен последњих деценија, млађа популација
становништва претежно се сели у веће градове. Такође, последњих година, велики број људи
одлази у иностранство на привремени рад.
Табела 17: Незапослена лица према трајању незапослености у децембру месецу 2018:

Период
до годину дана
1-2 године
2-10 година
преко 10 година
укупно

Бр.незапослених
1426
349
1217
365
3357
Извор: НСЗ -Служба Кула
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Из Табеле 17. на основу приказаних података, можемо да закључимо да је преко 42% лица
незапослено у кратком року, те да је средњорочна незапосленост у структури незапослености
око 36,2%, а дугорочна незапосленост на територији општине Кула тек 10,9%. Код краткорочне
незапослености око 50% (тј.758 лица) представља незапослене до 3 месеца, односно лица која
су највероватније у процесу промене посла.
Табела 18: Незапослена лица по степену стручне спреме и полу у периоду од 2015. године до 2018. године

I

II

III

IV

V

VI1

VI-2 VII-1

VII-2 VIII

Незапослена
лица
2016.

Укупно 4.929
ж
2.327

1.082 259 1.496 1.660 25 95
497
113 579
896
3 50

57
36

247
151

2
2

0
0

Незапослена
лица
2017.

Укупно 3.910
ж
1.910

803
385

209 1.152 1.136 23 73
91 449
757 3 41

49
29

228
151

4
4

0
0

Укупно 3.357
ж
1.675

737
357

186 923
75 368

47
23

220
150

2
2

0
0

Незапослена
лица
2018.

1.162 14 66
659 3 38

Извор: НСЗ -Служба Кула

Према подацима НСЗ, приказаних у Табели 18. укупан број незапослених лица на територији
општине Кула у 2018. години је износио 3.357 (пад незапосленести забележен је у трогодишњем
периоду, односно са 4.929 незапосених лица 2016. број незапослених је, за две године, опао за
1.572 лица). Када је реч о структури незапослених према стручној спреми, 2.099 лица је са
средњом стручном спремом, 923 лица са I и II степеном стручне спреме и 335 лица са високом
и вишом стручном спремом, док у посматраном трогодишњем периоду није било незапослених
доктора наука.
Табела 19: Број незапослених лица у Кули 2017-2018 године:

I
II
III
IV
V
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII
I+II
III-VIII
Укупно:

2017.

2018.

%

804
209
1152
1368
23
73
49
228
4
0
1013
2897
3910

737
186
923
1.162
14
66
47
220
2
0
923
2434
3357

91,67
89,00
80,12
84,88
60,87
90,41
95,92
96,49
50,00
91,12
83,99
85,83

% од
укупно
21,95
5,54
27,49
34,61
0,42
1,97
1,40
6,55
0,06
0,00
27,49
72,51
100,00

Жене
2018.
357
75
368
659
3
38
23
150
2
0
432
1243
1675

Извор: Oпштина управа Кула-статистика
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Прво
запослење
192
25
126
182
0
5
18
79
0
0
217
410
627

Преко 1
год
457
127
524
644
12
42
20
103
2
0
584
1347
1931

У посматраном периоду и Табели 19. примећујемо да је највећи број незапослених лица са
четвртим степеном стручне спреме –средњом школом (1162), потом са трећим степеном
стручне спреме (923) те да на територији Општине није било незапослених доктора наука. Раст
запослености присутан је у свим посматраним сегментима тржишта рада, према критеријуму
нивоа образовања у 2018. години, у односу на 2017. годину.
Табела 20: Незапослени према структури занимања у општини Кула на дан 28.02.2019.

Особе са
инвалидитетом

Укупно
Група занимања
Укупно

Жене

Укупно

Жене

Пољопривреда, производња и прерада хране

467

273

24

11

Шумарство и обрада дрвета

21

8

2

0

Геологија, рударство и металургија

8

4

0

0

Машинство и обрада метала

517

21

40

3

Електротехника

217

13

3

0

Хемија, неметали и графичарство

54

32

6

3

Текстилство и кожарство

149

136

15

15

Комуналне, тапетарске и фарбарске услуге

10

1

5

0

Геодезија и грађевинарство

58

28

2

2

Саобраћај

87

10

2

0

Трговина, угоститељство и туризам

473

318

4

2

Економија, право и администрација

320

213

8

6

Васпитање и образовање

59

50

0

0

Друштвено-хуманистичко подручје

38

26

1

1

Природно-математичко подручје

44

29

0

0

Култура, уметност и јавно информисање

42

30

1

0

Здравстов, фармација и социјална заштита

64

51

1

1

Физичка култура и спорт

4

0

0

0

870

448

33

14

3502

1691

147

58

Остало
УКУПНО
Извор: НСЗ -Служба Кула

32

Према најновијим подацима НСЗ- Службе Кула, приказаним у Табели 20. незапосленост је од
краја 2018. године до краја фебруара месеца порасла за 145 лица на територији Општине. Према
структури незапослених, највећи број незапослених је из група занимања остали (870),
машинство и обрада метала (517), пољопривреда, трговина, угостељство и туризам (473),
производња и прерада хране (467), и економија, право и администрација (320). Од 147
незапослених особа са инвалидитетом на територији Општине, највише их је незапослено из
група машинство и обрада метала (40), остало (33), пољопривреда, трговина и угостељство (24).
Pањиве групе незапослених (теже запошљиве категорије) су: oсобе са инвалидитетом, Роми,
избегла лица, интерно расељена лица, корисници материјалног обезбеђења и самохрани
родитељи. У осетљиву категорију радне снаге спадају и млађи од 30 година, којих је на крају
2018. године на евиденцији било укупно 638, лица старијих од 50 година 1.220, док дугорочно
незапослених лица, која су на евиденцији НСЗ дуже од годину дана, има укупно 1.931.
Табела 21: Незапослени у општини Кула –према старосној и полној структури у периоду од 2015. до децембра
2018. године

Узраст
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

у
Ж
у
Ж
у
Ж
у
Ж
у
Ж
у
Ж
у
Ж
у
Ж
у
Ж
у
Ж
укупно
жене

2015.
150
59
534
215
624
284
602
288
611
323
675
387
761
397
745
362
539
217
206
22
5.447
2.554

2016.
145
61
461
179
533
281
503
237
521
279
587
341
657
343
686
356
516
214
222
32
4.929
2.327

2017.
117
53
307
132
410
211
403
203
404
205
465
265
543
306
565
279
474
217
222
39
3.910
1.910

2018.
114
53
237
110
287
155
355
182
330
160
359
203
455
249
535
285
456
220
229
58
3.357
1.675

Извор: НСЗ -Служба Кула

Према полној структури незапослених, у Табели 21. видимо да се смањује број незапослених
мушкараца у трогодишењем периоду, у укупној популацији незапослених (са 2.893
незапослених мушкараца у 2015. години, број се смањио на 1.682 незапослених мушкараца у
2018.години). У 2018. години, према старосној структури незапослених општине Кула, највише
је незапослених особа старосне доби 50-54 године, а најмање младих старости 15-19 година).
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4. SWOT анализа тржишта рада и привредног амбијента Општине
На бази анализе целокупног тржишта рада и привредног амбијента, као и на основу анализе
локалног тржишта састављена је SWOT анализа (SWOT Strengths- снаге, Weaknessesслабости, Opportunities- прилике, Threats - претње) Општине.
Tabela 1: SWOT тржишта рада и привредног амбијента Општине

СНАГЕ
-Инвестиције у производна предузећа
„ЕуроИн“,,Witzenmann’’ , “Fiorano”, које ће
запослити око 1000 радника у средњем року
-Постојање филијале НСЗ
-Основан Савет за запошљавање и Савет за
привреду општине Кула
-Редовно одржавање Сајмова запошљавања
(НСЗ)
- Средње стручне школе са атрактивним,
тржишно орјентисаним средњошколским
програмима (пр. смер електротехничар
обновљивих извора енергије у средњој
техничкој школи „Михајло Пупин“ са дуалним
образовањем )
- Постојање Универзитетских центара у
релативној близини
- Општинско стипендирање ученика, награде за
,,ђаке генерације” које подстичу образовање и
покривају трошкова превоза ученика
- Подстицај пољопривредницима за
производњу и прераду
-Постојање индустријске зоне у Кули (слободне
површине)
-Близина Општине главним државним путевима
- Усвојен документ Ревизија одрживог развоја
општине Кула 2014-2020. године
-Усвојена Секторска стратегија руралног
развоја општине Кула са акционим планом
2018-2020.
- Велика површина обрадивог пољопривредног
земљишта (44.000 hа)
-Постојање геотермалног извора на територији
Општине
- Јак цивилни сектор
- Локална акциона група „Срце Бачке“
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СЛАБОСТИ
- Неусклађено тржиште рада (понуде и
тражње за радницима)
- Незапосленост
- Нерешени имовински односи „brownfield“
- Некатегорисани смештајни
капацитети/нерегистровани
- Саобраћајна инфраструктура у лошем стању
(железничка пруга, канал)
- Миграције младих ка већим и
развијенијим срединама у земљи и
иностранству
- Недовољно удруживање пољопривредних
произвођача
- Oрганска производња мало заступљена
- Сива економија присутна

-

-

-

-

МОГУЋНОСТИ
Закон о Националном оквиру
квалификација Републике Србије- Зелена
економија, зелена радна места
Национални програм за развој удруживања
кроз пољопривредне и земљорадничке
задруге
Предлог закона о социјалном
предузетништву
Могућност аплицирања код домаћих и
страних донатора (грант)
Преквалификација незапослених према
потребама послодаваца
Значајни државни подстицаји за улагање у
органску производњу
Развој туризма (уз реализацију пројекта
бањског туризма- капацитети геотермалног
извора ) - Студија геотермалних
потенцијала АПВ
Закон о јавно-приватном партнерству
Подстицаји државе за развој малог бизниса
(пољопривреда, туризам, стари занати)
Санирање проблема Великог бачког канала
ИПАРД II програм
Реализација пројекта обилазнице пута
(Врбас-Сомбор)
Приступање ЕУ- отварање поглавља
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-

-

ПРЕТЊЕ
Tренд раста незапослености
Одлив младих
Демографска слика државе
Лош имиџ привредног амбијента државе
Низак степен мотивисаности и
заинтересованости младих за живот и рад у
руралним подручјима
Конкуренција јачих привредних центара
Недовољна стандардизација на свим
пољима
Неадекватна знања за приступ капиталу
Неинформисаност кључних локалних актера
о могућностима за улагање и унапређење
привредног амбијента

5. Политика запошљавања и пословни подстицаји Општине
Политика запошљавања представља сет мера и активности у циљу раста запослености и
достизања равнотеже понуде и тражње на тржишту рада. Стратешки документ Европске уније
„Европа 2020“, промовише 7 иницијатива које треба да буду покретачи развоја по
најзначајнијим областима. „Агенда за нове вештине и нова радна места“, једна је од њих а
односи се на запошљавање, па јој је циљ омогућавање достизања утврђених нивоа
запослености као и одрживог социјалног модела. Циљеви Агенде су промоција и праћење
социјалног дијалога, омогућавање добијања компетенција неопходних за даље учење и
ангажовање на тржишту рада кроз опште образовање и обуке (кроз формално или неформално
учење), као и развој партнерства између главних актера у домену образовања, а нарочито кроз
укључивање социјалних партнера. Остваривање циљева Агенде примарно зависи од
надлежности локалног нивоа власти које мора бити укључено. Стратегија ЕУ за Западни Балкан
„Веродостојна перспектива проширења за Западни Балкан и већи ангажман Европске уније у
том региону“, усвојена је од стране Европске комисије и осврће се на проблеме високе
незапослености, посебно незапослености младих и наглашава важност креирања прилика
запошљавања на локалном нивоу. Овом Стратегијом, истакнута је неопходност заштите права
мањина, борбе против дискриминације и промоције социјалног укључивања Рома. Национална
стратегија запошљавања за период 2011 - 2020. године, у фокусу има успостављање ефикасног,
стабилног и одрживог тренда раста запослености на територији Републике Србије, као и
усклађивање институција тржишта рада и политике запошљавања са тековинама Европске
уније.
Економски развој Републике Србије директно зависи од запослености, а Стратегију у вези са
овом политиком креира Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Републике Србије. Национална служба за запошљавање реализује мере активне политике
запошљавања, синхронизовано са њеним креатором. Питањем запошљавања у нашој земљи
баве се и други привредни субјекти: (општине, синдикати, Уније послодаваца, струковна
удружења, кластери, као и online берзе послова) и њихова улога је веома значајна. Основни
елементи политике запошљавања усмерене су ка повећању запослености, кроз подршку
отварању нових радних места, подршку страним директним инвестицијама, подршку
предузетништву као и финансијским подстицајима на тржишту рада.
На основу препознатих изазова на тржишту рада, основни годишњи оперативни план на
подручју запошљавања представља Национални акциони план запошљавања за 2019. годину. У
овом документу дати су циљеви политике запошљавања: 1) Спречавање великог раста
незапослености; 2) Смањење опште стопе неактивности и повећање стопе запослености: −
јачање улоге политике запошљавања; − повећање приступа тржишту рада за Роме; 3) Смањење
дуалности на тржишту рада; 4) Унапређење положаја младих на тржишту рада. Ради
остваривања датих циљева, Националним акционим планом, предложен је сет приоритета и
мера. Активна политика запошљавања представља систем планова, програма и мера усмерених
ка повећању запослености и смањењу незапослености, а овај Програм даје предлоге за раст
запослености и смањење незапослености, као и за уклађивање потреба учесника тржишта рада.
У одељку 6. Програма, дати су детаљнији описи предлога пројеката за које ће локална
самоуправа обезбедити средства или планира да их прибави из екстерних извора финансирања.
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Политика запошљавања општине Кула, усклађена је са Националном политиком запошљавања,
а пре свега са Стратегијом запошљавања Рeпублике Србије и Националним акционим планом
запошљавања за 2019. годину. Поред Националне службе за запошљавање - Службе Кула, која
је носилац политике запошљавања на територији општине, 30.12.2008. године, Одлуком
Скупштине општине Кула, основан је Савет за запошљавање, као саветодавно тело, које
оснивачу даје мишљења и препоруке у вези са питањима од интереса за унапређење
запошљавања и то: плановима запошљавања, програмима и мерама активне политике
запошљавања, прописима из области запошљавања итд. Општина је у складу са својом
полтиком, усвојила и једногодишњи Локални акциони план запошљавања за 2019. годину.
Њиме се истиче да основни циљ политике запошљавања општине Кула обухвата: ,,Реализацију
програма на побољшању услова запошљавања и смањењу незапослености, развој
предузетништва, ангажовању младих у циљу стицања практичних знања и вештина, као и
решавање проблема запошљавања и спровођење програма подршке у циљу запошљавања
теже запошљивих категорија лица’’. Поред овог наведени су и други циљеви који су усмерени
на овај, основни циљ политике запошљавања. Такође, у овом документу истиче се да ће на
територији општине Кула ( стр.12): ,,категорије теже запошљивих лица и рањиве категорије, као
што су особе са инвалидитетом, самохрани родитељи, Роми, избегла и расељена лица, лица
млађа од 30 година и старија од 50 година, дугорочно незапослена лица, незапослени без
квалификација и нискоквалификовани, вишкови запослених, повратници по споразуму о
реадмисији, жене жртве породичног насиља и трговине људима и корисници материјалног
обезбеђења породице, у 2019. години ће имати приоритет за запошљавање и укључивање у
мере активне политике запошљавања’’.
За тржиште рада општине Кула, од великог значаја је и сарадња Општине са другим установама
и образовним институцијама. Средња техничка школа “Михајло Пупин” је од пре две године
увела смер електротехничар обновљивих извора енергије и у програму је дуалног образовања7,
што представља одличан пример сарадње на пољу будућег запослења ових ученика, али и
мотив за друге школе са подручја Општине, као и привреднике, да се у програм дуалног
образовања укључе. Ова иницијатива директно ће допринети развоју и запошљавању у сектору
зелених радних места на подручју општине Кула. Када је реч о теже запошљивим лицима,
сарадња Општине и Удружења за помоћ МНРО „Плава птица“ је такође веома значајна.
Општина Кула већ више од две деценије успешно и веома активно помаже особама са
инвалидитетом, представљајући узор другим општинама на овом подручју, што општину Кула
чини посебно друштвено-одговорном.

7

Дуално образовање је део система средњег образовања и васпитања, у ком се кроз теоријску наставу и вежбе у

школи и учење кроз рад код послодавца, стичу, усавршавају и изграђују знања, вештине и способности и
компетенције у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења. Обим учења кроз рад
код послодавца за образовне профиле у трогодишњем трајању износи најмање 50% од укупног броја часова
обавезних стручних предмета прописаних планом наставе и учења. Обим учења кроз рад код послодавца за
образовне профиле у четворогодишњем трајању износи најмање 45 % од укупног броја часова обавезних стручних
предмета прописаних планом наставе и учења(више на : http://srednjeskole.edukacija.rs/dualno-obrazovanje).
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5.1. Потенцијали за запошљавање у периоду 2019-2020.
На територији општине Кула, препознато је више потенцијала за запошљaвање, који уз
адекватне подстицаје и промоцију, могу значајно допринети свеукупном унапређењу
привредног амбијента:
➢ Континуирано привлачење иностраних инвеститора представља значајан мотив за
домаће улагаче, али и реалну шансу за запослење. У одељку у вези са индустријском
зоном Блок бб Кула, истакнуте су grеenfield инвестиције, а управо ове три копаније
,,Witzenmann’’, ЕуроИн,, и“Fiorano” ће у наредном периоду запослити око 1000 радника,
односно по око 300 радника у средњерочном периоду. До краја 2020 године, само
фабрика“Fiorano”, планира да запосли 250-300 радника8.
➢ СЕЕД пројекат, који се 5. годину за редом реализује у Општини (финансиран од стране
Аустријске развојне агенције) подржава развој предузетништва на територији општине
Кула, са акцентом на жене и младе, као теже запошљиве категорије. У оквиру пројекта
који се завршава 2019.године, средства за започињање сопственог бизниса до сада је
добило 13 пољопривредних газдинстава. У периоду 2014-2016. средства је добило 7
особа, а у периоду 2017-2018, 6 особа. У 2019. години, општина Кула је добила грант у
висини од 2400 евра +ПДВ, који ће спровести заједно са Средњом техничком школом у
Кули, а намењен је за набављање потребне опреме за ученике.
➢ Organic life центар за промоцију и едукацију, организује бројне активности у вези са
органском проиводњом, а на подручју Општине. Aнализом је установљено да сектор
зелених радних места и зелене економије има велике потенцијале даљег развоја у
Општини (како у оквиру прехрамбене индустрије, тако и у оквиру постојећих и нових
инвестиција на територији општине Кула) и њих треба неговати и подстицати.
➢ Tуристичке манифестације на подручју општине Кула су бројне (Дани бундеве, Дани
крстурске паприке, Слатки дани у срцу Бачке, Фестивал ,,Јесен стиже дуњо моја’’,
Фестивал ,,Ивањско цвеће'', ФАМУС, Фестивал музике за децу ,,Булка” итд.) и за њих је
неопходна како боља промоција, тако и већи ангажман привредника и Туристичке
организације Општине. Отварање могућности запошљавања неколико незапослених са
територије Општине, у циљу континуираних припрема ових манифестација, би био
значајан корак ка унапређењу локалне економске ситуације.
➢ Са подршком локалне самоуправе формирана је Локална акциона група "Срце Бачке"
која функционише по LEADER принципу и са CLLD приступом, а који имају за циљ рурални
развој локалне средине, а самим тим и побољшање привредног амбијента и повећање
запослености, задржавање младих у руралној средини, развој пољопривреде и туризма.

8

Општинска управа Кула

38

6. Акциони план општине Кула до 2020.
Поред пројеката назначених у ЛАП запошљавања у општини Кула у 2019. години, пројекти чија
се реализација очекује током 2019. и 2020. године на територији општине Кула су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Програм стручне праксе за незапослене у компанијама, иницијацијом ,,Тренинг
центара’’
Подстицање женског предузетништва и промоција регистрације предузетница ,,Сувенирница Кула’’
Сајам запошљавања и дани привредника, Организација и Удружења на подручју
општине Кула
Стипендирање студената и ђака који ће након завршетка школовања радити код
даваоца стипендије
Спровођење јавних радова
Подстицаји за инвеститоре из области обновљивих извора енергије (зелена
економија)

ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОГ 1.
1. Радни назив пројекта
Програм стручне праксе за незапослене у компанијама, иницијацијом ,,Тренинг центара’’

2. Краћи опис пројекта (општи, специфични циљеви, активности, циљне групе и
резултати)
Подаци у вези са незапосленим лицима, према степену образовања из општине Кула показују
да преко 60% незапослених лица, према стручној спреми, има завршену средњу школу, односно
њих 1162 (34,6% од укупног броја незапослених) има IV степен образовања, a 923 (27,4%
незапослених) III степен стручне спреме. Незапослена лица са основним образовањем, стручно
обучена и оспособљена (I и II степен) представљају 45,4% од укупног броја незапослених лица.
Неусклађеност тржишта рада и недостатак квалификованих и компетентних радника који
располажу са техничким вештинама, сматра се фактором који угрожава одрживе циљеве раста.
Такође, висок несклад између потребе за вештинама и њихове понуде, подудара се са
географским областима незапослености. Како би се предупредила дугорочна незапосленост,
општина Кула ће током 2019. и 2020. године у сарадњи са Саветом за запошљавање Општине
иницирати ближу сарадњу са компанијама, која ће резултирати програмима за одржавање
праксе за средњошколце, високообразоване, али и за незапослена лица која су завршила
средњу школу или имају високу стручну спрему. Компаније би на овај начин уз подршку
Националне службе за запошљавање, средњих стручних школа са подручја Општине,
потенцијалних послодаваца и Савета за запошљавање општине Кула, формирале ,,Тренинг
центре‘’. Тренинзи би били организовани за потребе конкретних обука, у просторијама средњих
стручних школа или код предузетника, а одрживост сарадње са компанијама обезбедила би се
формирањем Пословног савета путем кога се постиже континуирана комуникација између
представника јавног и приватног сектора. На овај начин будући послодавац би обучавао
кандидате без надокнаде, а за узврат би након реализоване обуке, добио профиле коју су му
неопходни, одабиром најадекватнијег (најдекватнијих) кандидата. Полазници обуке, добијали
би након завршеног тенинг програма сертификате и на тај начин имали прилику да без новчане
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надокнаде надограде своје вештине а тиме и повећају шансу за запошљавање. Уколико не буду
запослени након тренинга, полазници ће имати поред директне и индиректну корист, да су
упознали потенцијалне послодавце и стекли одређене вештине.
Општи циљ је подизање капацитета за проналазак адекватног запослења међу становницима
општине Кула.
Специфични циљеви:
-Формирање ,,Тренинг центара‘’
- Усавршавање, стицање практичних знања
-Усавршавање у складу са потребама потенцијалних послодаваца (након тренинга и завршетка
средње школе)
- Смањење незапослености у категорији лица са средњим и основним образовањем
- Упознавање незапослених лица са привредним субјектима и предузетницима који послују на
територији општине Кула
3. Временски период потребан за имплементацију пројекта
8 месеци

4. Партнерске организације (обавезно умрежавање секторско и међусекторско)
- Нацонална служба за запошљавање- Служба Кула
- Савет за запошљавање општине Кула
- Општина Кула
- Привредни субјекти оштине Кула и предузетници
- Средње стручне школе са подручја општине Кула
- ЛАГ „Срце Бачке“

5. Веза са стратешком документацијом (локална/регионална, републичка, ЕУ)
- Национални акциони план запошљавања за 2019. годину
- ЛАП запошљавања општине Кула за 2019. годину
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ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОГ 2.
1. Радни назив пројекта
Подстицање женског предузетништва и промоција регистрације предузетница -,,Сувенирница
Кула’’

2. Краћи опис пројекта (општи, специфични циљеви, активности, циљне групе и резултати)
На територији општине Кула постоји велики број туристичких манифестација али постоји и
потреба да се туристима и гостима, који посете Општину, понуде производи старих заната,
деликатеси Бачке кухиње и сувенири. Део пословања жена преузетница из Општине јесте путем
удружења предузетница. Отварањем ,,Сувенирница Кула’’, порасло би интересовање за
самозапошљавањем и покретањем сопственог бизниса, који би био пласиран, а овим би и у
зависности од потребе, одређен број трговаца био запослен у сувенирницама на територији
Општине. На овај начин би се индиректно утицало и на промоцију туристичке понуде Општине
и на унапређење бројних манифестација које се током године одржавају.
Општи циљ је самозапошљавање и подстицај предузетништву.
Специфични циљеви:
-Пад незапослености
-Употпуњавање туристичке понуде
-Повезивање предузетница са другим предузећима на нивоу општине и шире

1. Временски период потребан за имплементацију пројекта
9 месеци

2. Партнерске организације (обавезно умрежавање секторско и међусекторско)
-

Општина Кула
Канцеларија за младе општине Кула
Туристичка организација општине Кула
ЛАГ „Срце Бачке“

3. Веза са стратешком документацијом (локална/регионална, републичка, ЕУ)
-

Национални акциони план запошљавања за 2019. годину
ЛАП запошљавања општине Кула за 2019. годину
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ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОГ 3.
1.Радни назив пројекта
Сајам запошљавања и дани привредника, Oрганизација и Удружења са подручја општине
Кула

2.Краћи опис пројекта (општи, специфични циљеви, активности, циљне групе и резултати)
Сајмови запошљавања организују се више пута годишње на територији општине Кула, у
организацији Националне службе за запошљавање- Служба Кула, са циљeм усклађивања
потреба послодаваца и запошљавања адекватних незапослених лица који чекају на запослење.
Ови сајмови представљају директо сучељавање понуде и тражње за радном снагом, утичу на
раст запослености (смањење незапослености), али не решавају питање неусклађености између
потреба за кадровима и понудом радне снаге на територији општине Кула.
Пројектни предлог 3. за циљ има да успостави бољу комуникацију и информисаност
незапослених са потребама за запослење, која би добила рок од 1-12 месеци за реализацију
потребних обука (у зависности од потреба за преквалификацијама) и усклађивање са захтевима
послодаваца.
На овај начин би се незапослени информисали и директно договорили са послодавцима да
након стечене обуке, односно преквалификације за коју би били самостално задужени, добију
запослење. Одрживост сарадње са компанијама обезбедиће се уз помоћ - Савета за
запошљавање и Савета за привреду, путем којих се постиже континуирана комуникација између
представника јавног и приватног сектора.
Специфични циљеви:
-Раст запослености
-Повезивање послодаваца са потенцијалним радницима (незапосленима са Службе за
запошљавање са територије општине Кула)
- Повезивање послодаваца са другим предузећима на нивоу Општине.

3.Временски период потребан за имплементацију пројекта
14 месеци

4. Партнерске организације (обавезно умрежавање секторско и међусекторско)
- Нацонална служба за запошљавање- Служба Кула
- Савет за запошљавање општине Кула
- Савет за привреду
- Општина Кула
- Привредни субјекти оштине Кула
- ЛА
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5. Веза са стратешком документацијом (локална/регионална, републичка, ЕУ)
- „Агенда за нове вештине и радна места” ЕУ
- Национална стратегија запошљавања 2011-2020.
- Национални акциони план запошљавања за 2019. годину

ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОГ 4.
1. Радни назив пројекта
Стипендирање студената и ђака који ће након завршетка школовања радити код даваоца
стипендије

2. Краћи опис пројекта (општи, специфични циљеви, активности, циљне групе и
резултати)
Проблем незапослености младих (15-24 године) један је од већих проблема наше економије,
обзиром да је она износила готово 50% у првој декади другог миленијума у нашој земљи. Стопа
запослености младих у Србији II кварталу 2018. године износила је 21,5%, а у односу на II квартал
2017. Године, повећана је за 0,7 процентних поена. Стопа незапослености младих у Србији у II
кварталу 2018. године износила је 27,5%, а у односу на II квартал 2017. године, смањена је за 1,4
процентна поена.
Популација студената у нашој земљи мигрира у веће привредне центре, са циљем стицања
високог образовања и у великој мери трајно напушта родни крај, чиме се демографска и
економска слика мањих подручја вишеструко нарушава. У последње две деценије изражен је и
тренд емиграција младих, посебно становништва са завршеним средњим и високим
образовањем, што нарушава привредни систем земље и утиче директно на смањење БДП-а
земље, као и просечног животног стандарда становништва. Како би се млади задржали након
завршетка срењешколског образовања (уколико нису у могућности или не желе да наставе
школовање), односно након студија вратили у општину Кула и директно допринели локалном
економском развоју, пожељно је понудити им модел стипендирања са циљем да се након
завршетка средње школе, односно факултета, корисници стипендије обавежу на рад у
предузећу, односно код предузетника- даваоца стипендије, у периоду до 5 година (односно
минимум онолико колико је стипендирање трајало).
Општи циљ је смањење миграција младих из општине Кула.
Специфични циљеви су:
-Раст животног стандарда на територији општине
-Раст популације на територији општине (оснивање породица)
-Пад незапослености младих

3. Временски период потребан за имплементацију пројекта
18 месеца
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4. Партнерске организације (обавезно умрежавање секторско и међусекторско)
- Актив средњих школа општине Кула
- Савет за запошљавање општине Кула
- Општина Кула
- Предузећа, привредници и предузетници са територије општине Кула
- стипендијја
5. Веза са стратешком документацијом (локална/регионална, републичка, ЕУ)
- Национална стратегија запошљавања 2011-2020.
- Национални акциони план запошљавања за 2019. годину
- ЛАП општине Кула за 2019. годину
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ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОГ 5.
1. Радни назив пројекта
Спровођење јавних радова

2. Краћи опис пројекта (општи, специфични циљеви, активности, циљне групе и
резултати)
Општи циљ је унапређење стандарда живота и економско-социјалне ситуације лица из теже
запошљивих категорија друштва, вршењем активности у домену одржавања и заштите
животне средине и природе.
Реализованим радовима биће уређени делови Општине, са могућношћу покретања
реализације обилазнице Врбас-Сомбор, и извршено испитивања настанка припреме
изградње геотермалне бање, али и унапређења заштите животне средине у општини Кула.
Друштвено-корисна компонента овог типа ангажовања, уколико се ови пројекти покрену,
водиће организовању нових акција са могућношћу дугорочног запослења ангажованих лица.
Специфични циљеви:
- Изграђена обилазница
- Смањена незапосленост
3. Временски период потребан за имплементацију пројекта
16 месеци

4. Партнерске организације (обавезно умрежавање секторско и међусекторско)
- ЈКП ,, Комуналац'' Кула
- ЈКП ,,Радник‘’ Сивац
- ЈКП ,, Руском’’
- JKP,, Водовод’’
5. Веза са стратешком документацијом (локална/регионална, републичка, ЕУ)
- Национални акциони план запошљавања за 2019. годину
- ЛАП запошљавања општине Кула за 2019. годину
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ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОГ 6.
1. Радни назив пројекта
Подстицаји за инвеститоре из области обновљивих извора енергије (зелена
економија)

2. Краћи опис пројекта (општи, специфични циљеви, активности, циљне групе и
резултати)
Према дефиницији UNDPa (United Nations Environment Programme) зелена економија је:
,,Eкономија чији резултати доводе до побољшања људског благостања и социјалне једнакости
и која значајно смањује ризике по животну средину”. Зелена радна места у директној су вези
са зеленом економијом, која у свету запошљава преко 20 милиона људи, а према подацима
Еуростата (званичне статистике ЕУ) у 2014. години било је запослено 4,2 милиона људи на
различитим позицијама које подразумевају зелена радна места. Статистика о постојећим
зеленим пословима у РС не постоји, а може бити од интереса широком спектру корисника.
Отварање зелених радних места, допринело би процесу приудруживања ЕУ (посебно
преговарачком поглављу 27 за прикључење ЕУ- Животна средина и климатске промене).
Посебан сегмент односи се на запосленост у оквиру обновљивих извора енергије и
рециклаже, које спадају у зелена радна места, и тржиште рада их препознаје, према
Националном оквиру квалификација усвојеном 2017. године. Само на пословима рециклаже
у нашој земљи, формално ради преко 30.000 људи, а процене су да готово исти број ради на
овим пословима, без пријаве и евиденције на тржишту рада (у зони ,,сиве економије‘‘ и то су
најчешће теже запошљиве категорије радне снаге). Kако на територији општине Кула постоје
предузећа која послују у оквиру овог сектора економије, потребно је додатно их подстицати у
циљу даљег економског раста, на бази одрживог развоја, обукама и запошљавањем
незапослених са тржишта рада у складу са начелима зелене економије.
Средња техничка школа “Михајло Пупин”, увела је смер електротехничар обновљивих извора
енергије, што представља одличан пример сарадње на пољу будућег запослења у сегменту
зелене економије.
Општи циљ: Унапређење капацитета локалне заједнице за креирање одрживог запошљавања
у области зелене економије и обновљивих извора енергије.
Специфични циљеви:
- Унапређење знања и способности становништва за покретање иницијатива у домену зелене
економије;
- Подизање свести становништва о бенефитима заштите животне средине
- Инклузија теже запошљивих и дугорочно незапослених лица
3. Временски период потребан за имплементацију пројекта
10 месеци
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4. Партнерске организације (обавезно умрежавање секторско и међусекторско)
- Предзећа која послују у сектору обновљивих извора енергије
- Средња школа ,, Михајло Пупин‘‘ Kула
- Општина Кула

5. Веза са стратешком документацијом (локална/регионална, републичка, ЕУ)
- Национална стратегија запошљавања 2011-2020.
- Национални акциони план запошљавања за 2019. годину
- ЛАП општине Кула за 2019. годину
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7. Еx- post анализа ефеката реализације
Ex-post анализа ефеката је процес вредновања постигнутих учинака, ефективности и
ефикасности мера садржаних у документу јавне политике, током, односно након његовог
спровођења, у циљу преиспитивања учинка и унапређења, која је усклађена са новоусвојеном
Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и
прописа и садржају појединачних докумената.
Када је реч о Програму запошљавања и унапређења привредног амбјента општине Кула до
2020. године са акционим планом, Анализа ће послужити за објективно сагледавање
произашлих ефеката насталих реализацијом мера садржаних у документу, како би се са
прецизношћу могло утврдити да ли је неопходно предузети додатне мере са циљем отклањања
неправилности насталих у току спровођења.
Општинска управа Кула, именоваће Координационо тело које ће вршити анализу у две
предложене фазе. Прва се планира након годину дана, а друга по завршетку Програмског
периода.
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8. Прилози: Упитник за привредне субјекте/предузетнике Општине
УПИТНИК ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ / ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Назив привредног субјекта/
предузетника

Директор / заступник
Седиште и адреса
Назив претежне
делатности
Тел:

Е-mail:

Моб:

Факс:

Интернет адреса:
1. предузетник
2. микро правно лице
Класификација

3. мало правно лице
4. средње правно лице
5. велико правно лице

Основни производ
Датум оснивања

1. Који проблеми на националном нивоу угрожавају Ваше пословање?
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2. Који проблеми на локалном нивоу угрожавају Ваше пословање и који је Ваш
предлог ангажовања општине Кула у решавању тих проблема?

3. Оцените оценом од 1-3 (1-незадовољни, 2-делимично задовољни, 3-задовољни)
квалитет комуналних услуга од стране локалних јавних предузећа (ако оцените са 1
или 2, у делу «напомена» наведите разлоге незадовољства и предлоге за повећање
ефикасности):

▪ Снабдевање водом за пиће – Оцена:_____
НАПОМЕНА:

▪ Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода – Оцена:_____
НАПОМЕНА:

▪ Управљање комуналним отпадом – Оцена:_____
НАПОМЕНА:
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▪ Обезбеђивање јавног осветљења – Оцена:_____
НАПОМЕНА:

▪ Управљање пијацама – Оцена:_____
НАПОМЕНА:

▪ Одржавање улица и путева – Оцена:_____
НАПОМЕНА:

▪ Одржавање чистоће на површинама јавне намене – Оцена:_____
НАПОМЕНА:

▪ Одржавање јавних зелених површина – Оцена:_____
НАПОМЕНА:

▪ Делатност зоохигијене – Оцена:_____
НАПОМЕНА:
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4. Сматрате ли да би требало мењати методологију обрачуна цене пружања
појединих комуналних услуга у Кули?
ДА
НЕ
•

ако ДА: Предложите нову методологију обрачуна цене за конкретну
комуналну услугу
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
...

5. На који начин се информишете о врстама комуналних услуга које су Вам
доступне и ценама истих?

□ Путем телефона
□ Путем штампе
□ Званична интернет презентација општине Кула www.kula.rs
□ Званична интернет презентација јавног предузећа/јавног комуналног предузећа
□ Други начин (навести)
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6. Сматрате ли да би требало да буду доступније информације о врстама и
ценама услуга комуналних делатности у Кули?
ДА
НЕ
•

ако ДА: Наведите предлог
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
...

7. Да ли имате проблем са стручним кадровима/радном снагом -занимањима у
Вашем предузећу?
ДА
•

НЕ

ако ДА: Наведите кадрове/занимања која Вам недостају
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
...
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8. Додатни коментари за побољшање привредног амбијента општине Кула:

1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
...

ХВАЛА НА САРАДЊИ!!!
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