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Увод
У економској теорији и пракси, појам руралног развоја се јавља у последњих неколико
деценија, а настао је као подесан одговор на проблеме везане за регионалне неједнакости у
степену развијености и послужио је као користан концепт за комплекснију валоризацију развојних
потенцијала руралних подручја. Имајући у виду вишедеценијске потешкоће са одређивањем
појма „рурално“, са циљем свеобухватнијег сагледавања и анализирања појма, користимо
неколико приступа. Историјски посматрано, појам „рурално“, означавао је нешто што се налази
„изван градских зидина“, са економског аспекта, подразумева територију која се користи за
производњу, пре свега, хране, док социолошки аспект тумачи појам „рурално“, као средину коју
детерминише јака заосталост у односу на технолошки и културни развој. Потреба за руралном
политиком, како у развијеним, тако и у неразвијеним земљама, проистиче из различите природе
утицаја и интезитета сиромаштва у руралним и урбаним подручјима, што изазива последице у
виду деградације природне околине и негативне економске и социјалне импликације са којима се
суочавамо данас. С тим у вези, политика руралног развоја је политика која за циљ има да пружи
помоћ руралним подручјима да ефективно и ефикасно искористе свој територијални капитал са
циљем унапређења сопствене конкурентности. Имајући у виду то да основу руралног развоја чини
територијална кохезија, која изграђује и развија кохезију у економском и социјалном контексту,
сама територијална различитост је кључни потенцијал који је неопходно континуирано развијати.
Полазећи од претпоставке да рурални развој подразумева процес побољшања квалитета живота у
руралном подручју, рурални развој посматрамо као развојну политику којом управља држава, и
као шири процес промене друштва у којем државне интервенције могу или не морају бити
присутне. Како у свету, тако и у Републици Србији, велики део становништва живи у руралним
подручјима, на основу чега закључујемо да пољопривреда заузима важно место у привреди сваке
земље.Око 57 % становништва ЕУ живи у руралним подручјима, која обухватају преко 90 %
територије ЕУ, док у Републици Србији, рурално становништво чини око 40,6 % укупног
становништва, настањено на око 80 % територије, у оквиру око 5.900 сеоских насеља, и у сталном
је опадању. Тренд који је са собом донео процес глобализације је несумњиво ширење градова,
под дејством миграција село-град, због чега рурална подручја имају све мање становника и
економски пропадају. Потреба да се ова подручја направе пријатним за живот, доступним за рад,
одржана је до данас, са интенцијом да се становништво у њима задржи. С друге стране, у
руралним подручјима се, осим значајних људских ресурса, налази и већина природних ресурса
земље (пољопривредног земљишта, шума, вода), са изузетно богатим екосистемима и
биодиверзитетом, као и привредне делатности, културно и историјско наслеђе.Општине у
Војводини и северним деловима Србије, око Саве и Дунава, спадају у Тип 1, од укупнo 4
репрезентативнa типа руралних области у Србији, према Кластер анализи, који карактерише
високопродуктивна пољопривреда и интегрална економија, где су услуге и индустријски сектор
боље развијени. На територији покрајине, Општина Кула налази се у Бачкој, у Западнобачком
округу, на плодној војвођанској равници, чије око 96% површине, представља обрадиво
пољопривредно земљиште, као најважнији и највреднији ресурс подручја, који истичемо и
анализирамо овим документом.
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Тренутак када је Република Србија, 2012.године, променила своја дотадашња права и обавезе
у процесу придруживања ЕУ, стицањем статуса кандидата за чланство, донео јој је нову улогу у
погледу апсорпције фондова ЕУ и финансијских могућности које се нуде за приватни, јавни и
цивилни сектор, у области руралног и пољопривредног развоја.Отварањем ИПАРД програма,
претприступног инструмента за рурални развој у процесу стабилизације, придруживања и
припреме за имплементацију и управљање заједничком пољопривредном политиком, отвориле
су се и нове могућности за Републику Србију. У складу са ИПА програмом, компонента руралног
развоја (ИПАРД) има за циљ да допринесе постизању припреме и имплементације стратегија
руралног развоја на локалном нивоу, што нам је посебно значајно, активно утиче на развој
руралне економије, унапређује руралну инфраструктуру и развија економске активности у
руралним подручјима.Политика руралног развоја ЕУ, која се развила као део историјског развоја
Заједничке пољопривредне политике,о којој ће касније бити више речи, је због својих појединих
недостатака, са собом понела и промену пољопривредне политике ЕУ, са нагласком на
свеобухватну добробит руралног становништва, која укључује и економију и заштиту животне
средине у руралним областима. Политика руралног развоја у ЕУ, дала је локалним самоуправама
централну улогу у одређивању развојних потреба, приоритетних циљева и програма сваке
јединице локалне самоуправе, које ће се подстицати и финансирати, у оквиру подстицајних
програма и фондова са различитих нивоа. Европска унија је 1991. године усвојила ЛИДЕР приступ,
својеврстан методолошки принцип, за мобилизацију и остваривање руралног развоја у локалним
руралним заједницама,кроз финансирање различитих активности. ЛИДЕР подстиче руралне
територије на истраживање нових путева, да постану или остану конкурентне, да искористе
расположива средства и да превазиђу потенцијалне изазове. Реч је о инструменту руралног
развоја који се заснива на имплементацији руралних стратегија, којима управљају ЛАГ-ови.
(Локалне акционе групе). ЛИДЕР остварује значајну улогу у подстицању иновативних решења, за
старе и нове руралне проблеме, мултисекторском сарадњом целокупне заједнице.
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Представници пословног и цивилног сектора са подручја седам насељених места општине
Кула, донели су одлуку о анимирању локалних актера са циљем формирања и изградње
капацитета Локалне акционе групе, која би у складу са основним ЛИДЕР принципима, дала
допринос руралном развоју њихове локалне заједнице.Општинска управа Кула, на иницијативу и у
разговору са кључним локалним актерима са подручја, донела је одлуку да пружи помоћ процесу
формирања Локалне акционе групе„Срце Бачке“, која обухвата територију насељених места: Кула,
Крушчић, Липар, Нова Црвенка, Руски Крстур, Сивац и Црвенка. ЛАГ „Срце Бачке“, настала је кроз
вишемесечни процес који је обухватао активности информисања целокупне заједнице,
анимирања и мобилизације кључних локалних актера из приватног, цивилног и јавног сектора.
Секторска стратегија руралног развоја за период 2018-2020. општине Кула са
Акционим планом 2018-2020. представља темељни секторски стратешки документ подручја, које
се карактерише као изразито рурална средина, са пољопривредом као кључним сектором
привреде, и утврђује рурални простор општине Кула, као и његову поделу према степену
руралности у складу са националним приоритетима. Законом о планском систему Републике
Србије, препозната је секторска стратегија, као документ којим се утврђују јавне политике за
целокупну област планирања и спровођења јавних политика утврђених програмом Владе. По
просторном обухвату разликујемо националне стратегије, које обухватају целокупну територију
Републике Србије, и субнационалне стратегије, које покривају део територије Републике Србије, у
овом случају административну територију општине Кула. Секторском стратегијом руралног развоја
општине Кула обухваћени су стратешки елементи предвиђени Законом, а то су: преглед и анализа
постојећег стања, општи и посебни циљеви који се желе достићи, мере за достизање датих
циљева и показатељи учинка, те институционални оквир за праћење спровођења предложених
мера.
Почетни корак при изради овог документа је извршена детаљна економско – социјална
анализа, која представља основу за дефинисање циљева, приоритета и мера, са циљем да се
формулишу кључни проблеми и ограничења у руралном подручју, како би се разрешили
спровођењем приложеног Акционог плана. Секторска стратегија ће поставити стандарде и
принципе за све заинтересоване стране у овом процесу, а активности које ће се кроз стратегију
имплементирати ће упослити све развојне капацитете, са крајњим циљем подизања животног
стандарда локалног становништва. Временски период од 3 године, општина Кула је препознала
као тренутак у којем се могу предузети мере за што бољим прилагођавањем актуелним
трендовима у привреди, усклађене са смерницама дефинисане кроз стратешки оквир Европске
уније и стратешка документа вишег реда Републике Србије.
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1. Анализа основних карактеристика подручја
1.1. Географске карактеристикеопштине

Становништво:
43 101

Површина:
481 км2

Површина
пољопривредног
земљишта:
43 957 hа

Обрадиво
пољопривредно
земљиште:
96 %

Према Закону о регионалном развоју и Закону о изменама и допунама Закона о
регионалном развоју, регион Војводине сачињава седам округа, а Западно-бачки округ ком
припада општина Кула обухвата 11,6 % територије Војводине (2,8 % територије Републике Србије).
Западно-бачки округ се простире на површини од 2.88км2, са 191.044 становника. Седиште
области је град Сомбор. Општина Кула простире се 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 и посетиоцима 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. Општина Кула је позиционирана централно, на раскрсници између Новог Сада, Сомбора
и Суботице, тј.на веома важној саобраћајној линији која везује 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 и канал Дунав-Тиса-Дунав, који имају посебан значај за наводњавање и развој
пољопривредне производње. Површина општине Кула износи 481 км2 од чега је, према подацима
општинске управе Кула, преко 96% 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
7

Нова Црвенка. Административни центар општине је градско насеље Кула а њен географски
положај и природна богатства, обезбеђују општини добре изгледе за напредак.
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 48,2мм, 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%º, затим северозападног 142%º, а
најређе се појављује ветар из североисточног правца са 68 %º. Просечна годишња јачина ветрова
се креће од 1,8 m/sº до 2,8 m/s а могуће је очекивати максимални интезитет земљотреса од 8
степени МЦЗ скале.
Општина Кула због својих природних карактеристика земљишта, климе и водених ресурса
има велики потенцијал у пољопривредном сектору који није у потпуности искоришћен. У Општини
Кула преовладава умерено-континентална клима са специфичностима субхумидне и
микротермалне климе. Просечна надморска висина је 94 м. Због своје повезаности и утицаја на
остале секторе, пољопривреда има изузетан значај за развој. Поготово када је познато да се у овој
области запошљава директно или индиректно велики број људи. Укупна површина
пољопривредног земљишта на територији општине Кула је 44.322hа.
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
8029 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.
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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 “Сторкимес“ компаније Родић, затим млин за производњу пшеничног и
кукурузног брашна – “Зрнокоп“ из Куле.
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.
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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 становника, што територију сврстава у категорију руралног подручја
(према OECD класификацији).
Табела 1. приказује кретање 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. У Табели 2. приказан је процењен број
становника на дан 30.06.2016. године. Према Републичком заводу за статистику, у општини Кула
укупан број становника опао је на 40.550.
Табела 1. Упоредна анализа демографских кретања према територијалним јединицама

Година
пописа
1991.

Република
Србија
7.576.837

2.032.406

Западнобачки
управни округ
221.152

2002.

7.498.001

2.034.851

213.524

48.353

2011.

7.186.862

1.931.809

188.087

43.101

АП Војводина

Општина Кула
49.311

Извор: Републички завод за статистику, попис 2011.
Табела 2. Процењен број становника, стање 30.06.2016.

2012.

Република
Србија
7.201.497

1.922.017

Западнобачки
управни округ
186.188

2013.

7.166.552

1.912.095

183.967

42.110

2014.

7.131.787

1.901.935

181.780

41.587

2015.

7.095.383

1.891.701

179.639

41.078

2016.

7.058.322

1.881.357

177.476

40.550

Година

АП Војводина

Општина Кула
42.621

Извор: Републички завод за статистику, публикација Општине и региони у Републици Србији, 2017.Становништво
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Табела 3. Структура становништва по старости и полу

Пол

Године старости

Укупно

0–4

М
909

Ж
870

5–9

1.105

1.026

2.131

10–14

1.149

1.085

2.234

15–19

1.277

1.142

2.419

20–24

1.430

1.432

2.862

25–29

1.524

1.223

2.747

30–34

1.410

1.320

2.730

35–39

1.434

1.314

2.748

40–44

1.422

1.411

2.833

45–49

1.568

1.549

3.117

50–54

1.626

1.617

3.243

55–59

1.668

1.726

3.394

60–64

1.456

1.639

3.095

65–69

938

1.201

2.139

70–74

1.014

1.348

2.362

75–79

676

1.063

1.739

80–84

350

716

1.066

85 и више

130

333

463

Пунолетни

17.189

18.343

35.532

40,7

44,1

42,4

Просечнастарост

1.779

Извор: Републички завод за статистику, попис 2011.
Табела 4. Површине катастарских општина, број насеља и број становника по попису 2011. године на
простору обухваћеном Просторним планом

Ред.
бр.
1.
2.

Катастарска
општина
Кула
Црвенка

Површина
к.о. (ha)
10.955,32
6.552,22

3.
4.
5.
6.

Сивац
Руски Крстур
Крушчић
Липар
Укупно

15.313,06
7.318,79
3.959,08
4.047,64
48.148,11

Насеља

%

Кула
Црвенка
Нова Црвенка
Сивац
Руски Крстур
Крушчић
Липар

22,75
13,61
31,82
15,20
8,22
8,40
100

Извор: Републички завод за статистику
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Број
становника
17.866
9.001
420
7.895
4.585
1.852
1.482
43.101

%
41,5
20,9
1,0
18,3
10,6
4,3
3,4
100

1.4. Локално тржиште рада
Табела 5.Регистрована запосленост у Републици Србији / годишњи просек за 2015., 2016. и 2017.годину општина Кула

Број запослених у општини
Кула
2015.
2016.
2017.
година
година
година

Назив сектора

Пољопривреда, шумарство и рибарство
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром
Снабдевање водом и управљање отпадним водама
Грађевинство
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијска делатност и делатност осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
Административне и помоћне услужне делатности
Државна управа и обавезно социјално осигурање
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности
I Укупно – запослени у правним лицима
1.1. Запослени у правним лицима
(привреднадруштва,предузећа, задруге, установе и друге
организације)
1.2. Предузетници, лица која самостално обављају делатност и
запослени код њих
II Регистровани индивидуални пољопривредници
УКУПНО (I + II)

596

532

565

1.661
8
359
213
1.296
521
189
23
53
1
165
249
314
665
487
78
124
7.001
5.449

1.737
25
219
218
1.270
487
228
36
94
2
174
289
358
782
314
69
144
6978
5.389

1.910
21
238
192
1.393
519
220
43
97
3
186
372
379
778
302
70
151
7.438
5.754

1.552

1.589

1.684

381

403

393

7.382

7.381

7.831

Извор: Републички завод за статистику, саопштење ЗП20за 2017., 2016. и 2015. годину.

Према подацима Републичког завода за статистику, просечан укупан број запослених лица
у општини Кула током 2017. године износи 7.831. У односу на претходну, 2016. годину дошло је до
раста броја запослених за 7,27%. Поредећи податке из 2015. и 2016. године, у општини Кула
забележен је приближно исти број запослених лица. Посматрајући појединачне секторе, значајан
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раст остварују прерађивачка индустрија, административне, помоћне и услужне делатности, те
сектор образовања. Сектор пољопривреде, шумарства и рибарства у периоду од 2015. – 2017.
године бележи пад од 5,2%. Број регистрованих индивидуалних пољопривредника незнатно
расте.
Табела 6. Незапосленост у Западнобачком округу, март 2018.

Општина
Кула
3.980

Општина
Оџаци
2.810

Град Сомбор

Укупно

Општина
Апатин
3.084

5.804

Западнобачки
округ
15.668

Жене

1.435

1.897

1.233

2.331

6.896

Извор: Национална служба за запошљавање

Табела 7. Број незапослених лица према степену стучне спреме, март 2018.

Број
незапослених
лица
804
380
217
85
1.156
424
1.429
782
22
4
69
35
49
27
230
156
4
4
0
0
3.980
1.897

Степен стручне спреме
I степен
II степен
III степен
IV степен
V степен
VI –1степен
VI – 2степен
VII – 1степен
VII – 2степен
VIII степен
Укупно

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

Извор: Национална служба за запошљавање
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Проценат
(%)
20,20
20,03
5,45
4,48
29,05
22,35
35,90
41,22
0,55
0,21
1,73
1,85
1,23
1,42
5,78
8,22
0,10
0,21
0
0
100,00
100,00

Посматрајући образовну структуру незапослених лица која су на евиденцији Националне
службе за запошљавање, најзаступљенија су лица са средњим нивоом образовања (III и IV степен),
која заједно чине готово 65% од укупог броја незапослених. Следе их неквалификовани радници
са уделом од преко 20% у структури незапослених лица у општини Кула.
Табела 8. Број незапослених лица према дужини чекања на посао, март 2018.

Дужина чекања на посао

0-3 месеца
3-6 месеци
6-9 месеци
9-12 месеци
1-2 године
2-3 године
3-5 година
5-8 година
8-10 година
преко 10 година
Укупно

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

Број
незапослених
лица

Проценат
(%)

669
299
349
169
236
112
167
82
460
213
347
156
511
234
634
303
190
97
417
232
3.980
1.897

16,81
15,76
8,77
8,91
5,93
5,90
4,20
4,32
11,56
11,23
8,72
8,22
12,84
12,34
15,93
15,97
4,77
5,11
10,48
12,23
100,00
100,00

Извор: Национална служба за запошљавање

Од укупног броја незапослених лица, 64,3% (2.559 лица) на посао чека дуже од годину дана, те
чине категорију дугорочно незапослених.
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1.5. Друштвена делатност
Надлежности јединица локалне самоуправе уређене су Уставом Републике Србије,
Законом олокалној самоуправи, као и појединачним секторским законима који
уређујупојединачне области од значаја за функционисање система локалне власти. С тим увези,
надлежностиопштине регулисане су чланом 190. Устава, где је прецизирано дасе општина стара о
задовољавању потреба грађана у области просвете, културе,здравствене и социјалне заштите,
дечије заштите, спорта и физичке културе. Овенадлежности детаљније су уређене Законом о
локалној самоуправи, Законом оосновама система образовања и васпитања, Законом о
предшколском васпитању иобразовању, Законом о спорту, а Уставом је утврђен и основ
финансирања ових надлежности из изворнихприхода јединице локалне самоуправе. Јединице
локалне самоуправе су у области основног и предшколскогобразовања, овлашћене да оснивају
установе и да прате и обезбеђују услове за њиховофункционисање. Обезбеђивање услова за
функционисање подразумева какообезбеђивање просторних, кадровских и техничких услова тако
и финансирањеделатности основног и средњег образовања, предшколског образовања, у складу
сазаконима који регулишу питања која се односе на финансирање области просветеодносно
образовања у општини: стручно усавршавање запослених, превоз запослених,превоз ученика
основне и средње школе, превоз ученика на републичка такмичења,изградњу и капитално
одржавање зграда и објеката и пројектно планирање и опремањешкола, материјалне трошкове за
спровођење инклузивног образовања, зарадезапослених и трошкове пословања у финансирању
рада делатности предшколскогваспитања и образовања. Као једна од најзначајнијих области
друштвених делатностиса директним утицајем на привредну слику општине, образовање је у
надлежности како Републике и покрајине тако и локалне самоуправе и биће анализирано кроз
преглед предшколског, основног, средњег и високог образовања. Општина Кула ускладу са својим
Статутом има надлежност оснивања установа и организација уобласти основног образовања, док
у оквиру поверених послова обавља и појединепослове инспекцијског надзора у области
просвете.
Посматрајући друштвене делатности које су према Статуту у надлежностилокалне самоуправе,
као и надлежности поверене од стране Републике и покрајине, ускладу са следећом поделом ће
бити извршена ситуациона анализа ових делатности натериторији општине Кула:
· образовање и васпитање,
· култура и традиција,
· спорт и омладина,
· здравствена заштита,
· социјална заштита,
· систем заштите и спашавања.
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1.5.1. Образовање и васпитање
На територији општине Кула, предшколско образовање је организовано кроз рад
Предшколске установе „Бамби“. Установа је основана 1969. године, има 11објеката 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. То су:
-

Колибри, Сунчица, Маслачак, Бубамара (Кула);
Шећерко, Веверица (Црвенка);
Чувари осмехa, Невен (Сивац);
Цицибан (Руски Крстур);
Рода (Липар);
Вртуљак (Крушчић).

На територији општине Кула постоји седам основних школа:
- Основна школа „20. октобар“, Сивац
- Основна школа „Вук Караџић“, Црвенка
- Основна школа „Вељко Влаховић“, Крушчић
- Основна школа „Иса Бајић“, Кула
- Основна школа „Никола Тесла“, Липар
- Основна школа „Петефи бригада“, Кула
- Основна школа „Петро Кузмјак“, Руски Крстур
Средњошколско образовање и васпитање организовано је кроз наставу у четири средње школе:
- Гимназија „Петро Кузмјак“, Руски Крстур
- Средња стручна школа, Црвенка
- Економско трговинска школа, Кула
- Средња машинска школа „Михајло Пупин“, Кула.
Први дом ученика у Руском Крстуру основан је 1943. године у склопу државне реалне
гимназије која је радила до 1957. године када је замењује школа ученика у привреди која се
угасила увођењем обавезне осмогодишње основне школе. Школске1970/71 отворено је једино
одељење Врбашке гимназије друштвено језичког смера на русинском језику и поново је отворен
дом ученика који ради до данашњег дана.Године 1977. изграђена је нова савремена школска
зграда у чијем склопу је исавремени дом ученика који испуњава услове за обављање делатности
смештаја и исхране за ученике средње школе. Дом користе ученици средње школе:
гимназијеопштег смера и туристичког образовног профила узраста од 15 до 19 година.
Програмски задаци дома су социјално заштитна делатност, здравствена делатност и васпитна
делатност.
У општини Кула не постоје високо-образовне институције или испоставе високо-образовних
институција. У склопу општинске Одлуке о финансијској подршци породици са децом, регулисани
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су услови за доделу стипендија најбољим студентима. Услов за остваривање права на доделу
стипендије имају студенти који су постигли просечну оцену на студијама изнад 9, којима се
школовање финансира из буџета и који нису обнављали годину на студијама. Систем праћења и
комуникације са стипендираним студентима након завршетка школовања не постоји.
У области образовања и васпитања, као највећи проблем у општини Кула наводи се лоше
стање појединих објеката и опреме. Поред неопходног улагања у реконструкцију објеката и
прибављање нове (понајвише рачунарске) опреме, истиче се и потреба за спровођењем
усклађивања профила стручних школа са потребама привреде.

1.5.2. Култура и традиција
Према члану 4. Закона о култури, јединица локалне самоуправе стара се о задовољавању
потреба грађана у култури на својој територији и уређује поједина питања од интереса за своје
грађане, као и начин њиховог остваривања, у оквиру права и обавеза утврђених Уставом и
законом.Општина у оквиру послова из изворног делокруга преко својих органа оснива установе и
организације у области културе,врши финансирање или суфинансирање културних програма и
пројеката и текућих расхода и издатака установе. Општина организује вршење послова у вези са
заштитом културних добара од значаја за општину, подстиче развој културног и уметничког
стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у
области културе од значаја за општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других
установа културе чији је оснивач. Општина Кула је средина која се може похвалити развијеном
естетском културом (културно-уметничко стваралаштво) у разноврсним областима као што су:
сценске делатности, музичко и фолклорно стваралаштво, ликовно и књижевно стваралаштво итд.
Јединствено стваралаштво мултинационалне културе се одвија уорганизацијама културе (установе
и удружења) које раде у свим местима општине. Изузетни успеси који се остварују у области
културно-уметничког аматеризма сврставају општину Кула у републички врх.
У последњих двадесет година је повећан број организација и секција из областикултурноуметничког стваралаштва, што је последица веће заинтересованости грађаназа учешће у токовима
културе, затим у већем обиму неговања националних култура избог замирања културних
активности у школама. Народна библиотека у Кули саогранцима у свим местима је најзначајнија
установа културе у општини.
Током године се организује близу тридесет манифестација уместима општине, од месног
до републичког нивоа у свим областима стваралаштва.Поред тога, појединци, ансамбли и групе из
наше општине учествују на још 25 такмичарских манифестација у другим срединама.Најзначајније
манифестације су:Републички фестивал аматерских позоришта Србије, музичка манифестација
„Јесенстиже дуњо моја“ (Дани Исидора Бајића), фестивал Културе „Црвена ружа“, „Костељникова
јесен“, фестивал песника за децу„Булка“ „Ивањско цвеће“, „Фамус“, позоришни меморијал “Петра
Ризнића Ђађе“.
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Кључни проблеми са којима се сусрећу организације које делују области културе у
општини Кула су: недовољно добра сарадња између школа, библлиотека, организација у култури
(установе и култруно-уметничкадруштва) и локалне самоуправе, недовољна средства из буџета
намењена за културу и лоше стање појединих објеката односно културних установа ( библиотека,
КУД Крушчић, КУД Липар и КУД Иван Сењук.) Такође, један од проблема је и недовољан број
квалитетних програма за децу у и младе.

1.5.3. Спорт и омладина
Спорт је дефинисан као делатност од посебног значаја за Републику Србију Законом о
спорту. У надлежности локалне самоуправе је праћење потреба истарање о задовољењу потреба
грађана у области спорта на подручју општине Кула. Уз то, дужност је учествовање у стварању
услова за бављење спортом уз подршку у изградњи и одржавањуспортских објеката и
суфинансирање активности спортских организација, реализацијипрограма школског и
рекреативног спорта, као и организовању манифестација одзначаја за локалну самоуправу.
Спорт у општини Кула разврстава се у три групе: врхунски спорт (подразумевасве спортске
активности које се спроводе у оквиру једне спортске гране, а чија сетакмичења одржавају до
националних нивоа), школски спорт и рекреативни спорт.У сва три вида потребна су
константнаулагања, да не би долазило доосцилација и падова у такмичарским резулатима, од
школског до врхунског спорта.
Табела 9. Спортски клубови, удружења и друштва за спорт и рекреацију у општини Кула

Ред.
бр.

Тип организације

Назив организације

Врста спорта

1.

Спортски клуб

КК „Хајдук“ Кула

Карате

2.

Спортски клуб

ЖФК „Полет“ Сивац

Фудбал

3.

Спортски клуб

РК Црвенка

Рукомет

4.

Спортски клуб

РК Сивац

Рукомет

5.

Спортски клуб

АК „Хајдук“ Кула

Атлетика

6.

Спортски клуб

КФК Кула

Фудбал

7.

Спортски клуб

ФК „Хајдук Јуниор“ Кула

Фудбал

8.

Спортски клуб

„Стрека“ Црвенка

Стреличарство

9.

Спортски клуб

„Мастер ТиМ“

Карате

10.

Спортски клуб

„Вукови“ Црвенка

Карате

11.

Спортски клуб

СТК „Русин“ Руски Крстур

Стони тенис

12.

Спортски клуб

ФК „Русин“ Руски Крстур

Фудбал

13.

Друштво за спорт и
рекреацију

Друштво за спорт и рекреацију
инвалида општине Кула

14.

Спортски клуб

„Миљо Вујовић“ Црвенка
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Шах

15.

Удружење

Удружење педагога физичке културе
општине Кула

16.

Спортски клуб

ФК „Полет“ Сивац

Фудбал

17.

Спортски клуб

„Хајдук“ Кула

Тенис

18.

Удружење

Триатлон Клуб С

Атлетика

19.

Спортски клуб

ФК Црвенка

Фудбал

20.

Спортски клуб

Шаховски клуб Кула

Шах

21.

Спортски клуб

ФК „Младост“ Крушчић

Фудбал

22.

Спортски клуб

КК „Русин“ Руски Крстур

Карате

23.

Спортски клуб

MKK „Хајдук“ Кула

Куглање

Основни услов за спровођење активности из области спорта јестеостваривање
материјално-техничких услова у виду довољног броја спортских објеката који задовољавају
прописане услове (техничке и санитарне). Спортски објекти су изграђени у свим насељима
општинеКула. Фискултурне дворане изграђене у оквиру школа користе се и за
рекреацијуграђанства и за тренинге спортских клубова. Ове сале подједнако користе и аматерски
професионални клубови. Већи број клубова су аматерски, а мањи део супрофесионални и користе
објекте спортских друштава.
У општини Кула постоји шест фудбалских стадиона, десет спортских сала за физичко
васпитање (У склопу основних и средњих школа), те дванаест терена за мале спортове на
отвореном. У Црвенки постоји вишенаменски спортски центар, а нове спортске хале су изграђене
у Сивцу и Руском Крстуру. Тениски терени у приватном власништву уређени су у Кули и Сивцу,а
отворени олимпијски базен постоји само у Црвенки. Осим тога, у Кули се налазе и Стрељана за
ваздушно оружје, мото и картинг стаза у приватном власништву, те „Мини пич“ терени за фудбал у
Пионирском дому. По конкурсу Управе за капитална улагања АП Војводине, за унапређење
локалног и регионалног економског развоја, општини Кула су 2018. године одобрена средства за
прву фазу изградње Спортско- рекреативног центра у вредности од 175 милиона динара.

1.5.4. Здравствена и социјална заштита
Надлежности локалне самоуправе у области здравствене заштите односе се наподручје
остваривања јавног интереса у области очувања и унапређења здравља становништва, као и у
односу на пословање, односно функционисање здравствених установа чији је оснивач локална
самоуправа. Законом о јавном здрављу уређује се да се брига за јавно здравље остварује и на
нивоу општине. Локална самоуправа као оснивач здравствених установа има и обавезе по основу
оснивачких права и у складуса тим и обавезе финансирања рада здравствених установа. Као
оснивач здравствене установе - Дома здравља, општина има обавезу да у оквиру локалног буџета
планира и обезбеди средства за изградњу и опремање здравствене установе које обухвата
инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторије, медицинске и
немедицинске опреме и превозних средстава , опремање у области интегрисаног здравственог
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информационог система као и обезбеђивање средстава за друге обавезе одређене законом и
актом о оснивању.
Дом здравља „Кула“основан је 1971. године, и данас располаже следећим службама:
- Служба опште заштите одраслих , кућног лечења и медицинске неге,
- Одељење за здравствену заштиту жена,
- Поливалентна патронажна служба,
- Специјалистиче службе,
- Служба за лабoраторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику,
- Служба хитне медицинске помоћи,
- Фармацеутска служба,
- Служба за здравствену заштиту деце и омладине.
Дом здравља у Кули добио је ове године нову зграду специјалистичких служби, што ће решити
просторни проблем локалног здравства. Нови Дом здравља је изграђен по најсавременијим
стандардима, повезан је пасарелом са објектом у којем се налази Општа пракса и обезбеђиваће
комплетну здравствену услугу од опште праксе, специјалистичких служби, лабораторије и
рендгена. Изграђен је средствима које су обезбедили Министарство здравља и локална
самоуправа.
Поред Дома здравља, свако насељено место има амбуланту. На територији општине Кула
функционишу и четири специјалистичке приватне ординације,као и одређени број удружења која
за циљ имају подстицај унапређењу здравствене заштите или пружање неке друге врсте помоћи
одређеним угроженим категоријама становника. Здравствена заштита становника обавља се у
свим насељима.
Социјална заштита представља солидарну и хуману страну друштвеног организовања
друштвене активности и друштвене помоћи и бриге према угроженим појединцима, породицама,
одређеним групама грађана, а која се спроводи на свим нивоима, од републичког до локалног.
Законом о социјалној заштити утврђена су права у социјалној заштити која се реализују преко
локалних самоуправа, а односе се на једнократне помоћи (новчане и натуралне), помоћ у кући,
дневни боравак,привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу, опрему корисника за
смештај у установу социјалне заштите или другу породицу , помоћ у кући и друге услуге социјалне
заштите. Надлежност локалне самоуправе у овој области подразумева овлашћење локалне
самоуправе да оснива центар за социјални рад, организује и реализује у складу са законима и
другим актима утврђена права и услуге грађана, обезбеђивање неопходних финансијских
средстава у буџету општине,обезбеђивање кадровског потенцијала, стварање неопходних
инфраструктурних предуслова за простор и опрему центра за социјални рад.Центар за социјални
рад општине Кула спада у ред најстаријих центара у Србији. Основан је 1961. године и данас je
адекватно опремљенa установa са квалификованим радницима.
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1.5.5. Систем заштите и спашавања
Систем заштите и спашавања у знатној мери се ослања на рад и одлуке Штаба за ванредне
ситуације општине Кула. Штаб за управљање и предузимање мера у случају елементарних и
других већих непогода на територији општине се образује за заштиту грађана и материјалних
добара на територији општине Кула у ситуацијама насталим елементарним и другим већим
непогодама. У заштити од непогода, општина, путем својих органа и управе, у складу са законом:
уређује организовање и спровођење заштите од непогода, обезбеђује и усклађује учешће
грађана, правних лица, органа и Општинске управе у заштити од непогода, израђује и доноси План
заштите од непогода, организује и спроводи мобилизацију грађана,правних лица, радних
јединица и Општинске управе ради спровођења мера за заштитуод непогода, прописује мере за
заштиту од непогода у области урбанизма, просторног планирања, становања, коришћења вода,
саобраћаја, и у другим областима.

На територији општине Кула успостављена је Полицијска Станица Кула, која спада у
надлежност ПУ Сомбор, која покрива подручје Апатина, Оџака, Сомбора и Куле. Полицијска
станица Кула надлежна је за интервенције на територији општинеКула.

Заштита од пожара и отклањање последица других елементарних непогода поверена је и
Ватрогасно спасилачкој служби Кула која чини саставни део МУПРепублике Србије – сектора за
ванредне ситуације. Ова служба покрива територију насеља Кула и Липар, док су у осталим
насељеним местима на територији успостављена добровољна ватрогасна друштва (Сивац,
Крушчић, Црвенка).
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1.6. Привредна структура
Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне
самоуправе из 2014.године, општина Кула спада у другу групу, коју чине 34 општине развијености
распона 80%-100% републичког просека, на основу вредности бруто-домаћег производа по глави
становника у региону у односу на републички просек, за референтни период.

Стратегијом одрживог развоја општине Кула дефинисани су кључни привредни сектори
општине Кула, они који тренутно имају највећи утицај на развој привреде, као и они који
располажу потенцијалом за развој, а то супољопривреда, прехрамбена индустрија, металска и
текстилна индустрија као и холандски инвеститор са производњом садница воћа.

Општина Кула је некада била позната по развијеној индустријској производњи, са
неколико фабрика из сектора металургије, кожарске и текстилне енергије, а сада представља
средину у којој доминира пољопривредна производња. Посебно је развијена прехрамбена
индустија („Јафа“ Црвенка и фабрика шећера„Црвенка“), док у индустријској зони у Кули ничу
нови производни погони италијанских инвеститора који се баве производњом обуће и текстилног
материјала.
Табела 10. Привредни субјекти са највећим бројем запослених у општини Кула

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив предузећа

Делатност

Број запослених

Јафа
ТС Сторк Груп
Шећерана „Црвенка“
Аска Дуо
ДП Залив
Металопромет
Жито-медиа
Жито-Бачка
Блашко
АД „Бачка“ Сивац

Прехрамбена индустрија
Трговина
Шећерна индустрија
Обућарска индустрија
Транспорт
Обрада метала
Пољопривреда
Пољопривреда
Грађевинарство
Пољопривреда

430
343
215
150
143
104
97
85
59
45

„Јафa“ д.о.о. -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. 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.
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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 6.500 tшећерне репе и 900 tшећера дневно, као и 350 t сушених 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.
"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 суосновне 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 медиа“ Кула – предузећеосновано 1997. године.Основне делатности су: прерада
пшенице, производња брашна, дорада и паковање зрнастих пољопривредних производа,
паковање компоненти за сточну храну, продаја комплексних вештачких ђубрива и унутрашња и
спољна трговина на велико пољопривредним производима.
„Жито Бачка“ Кула- поседује силосе капацитета 50.000 t, од чега се 30.000 t користи за
смештање свих ратарских култура укључујући житарице и уљарице, док се 20.000 t 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 велепродајоми 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, силосом са
сушаром и централном машинском радионицом.Укупан капацитет силоса је 20.000 t, док је
сушара капацитета 50 t/ha сушења кукуруза са 18% и 14% влаге.
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Табела 11. Просечне зараде, без пореза и доприноса, по запосленом, годишњи просек (у РСД)

Година

Република
Србија

АП Војводина

Западнобачки
управни округ

Општина Кула

2013.

43.932

42.935

38.359

37.741

2014.

44.530

43.092

37.614

38.439

2015.

44.432

43.050

37.593

38.115

2016.

46.097

44.646

38.706

38.459

2017.

47.893

46.215

39.562

39.057

Извор: Републички завод за статистику, публикација Општине и региони у Републици Србији, 2017. Запосленост и зараде; Зараде по запосленом у Републици Србији по општинама и градовима, децембар
2017. (ЗП14)

У периоду од претходних пет година, просечна нето зарада у општини Кула има
тенденцију благог раста. У односу на 2013. годину, када је износила 37.741 динар, зарада је током
2017. године била виша за 3,49% и износила је 39.057 динара. Такође, просечна нето зарада у
истом периоду на осталим територијалним нивоима има благу тенденцију раста.
Табела 12. Просечне зараде, без пореза и доприноса, по запосленом, годишњи просек за Западнобачки
округ (у РСД)

Година

Западнобачки
управни округ

Општина
Апатин

Град Сомбор

Општина Кула

Општина
Оџаци

2013.

38.359

47.665

36.345

37.741

36.733

2014.

37.614

44.474

35.517

38.439

37.659

2015.

37.593

46.888

34.858

38.115

38.473

2016.

38.706

45.879

36.750

38.459

39.671

2017.

39.562

43.952

38.695

39.057

39.468

Извор: Републички завод за статистику, публикација Општине и региони у Републици Србији, 2017. Запосленост и зараде; Зараде по запосленом у Републици Србији по општинама и градовима, децембар
2017. (ЗП14)

У односу на просечну нето зараду по запосленом у Западнобачком округу у 2017. години,
зарада у општини Кула била је незнатно нижа, за 1,28%. Просечна нето зарада у општини Кула
приближна је зарадама у општинама Оџаци и Граду Сомбору, док се незнатно истиче просечна
зарада у општини Апатин, као лидерска у Западнобачком округу.
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1.6.1. Индустријске зоне
Индустријска зона Блок 66 Кула се налази на излазу из Куле уз државни пут Iб реда број 15,
према Врбасу, од кога је удаљена 2 километра. Површина зоне је 38 hа и 4 ара, од чега је
изграђено 9 hа, а неизграђено 13 hа и 1 ар, и делимично изграђено 16hа и 3 ара. Власник
земљишта у индустријској зони је општина Кула, а засебно предузеће за управљање зоном не
постоји.
Предузећа која послују у оквиру зоне: Металопромет д.о.о. Кула – поновнаупотреба
разврстаних материјала (откуп и рециклажа секундарних сировина, трговинапроизводима црне
металургије иуслуге), Лед Три Д.О.О. за производњу и трговину обућоми Севеплант доо –
производња и продаја садница воћа.
У индустријској зони се налази 4 (четири) слободне парцела следећих величина: 6,8ha,
9,5ha, 1,6ha и 1 hа.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. Поред зоне пролази колектор отпадних вода Кула –Врбас.
Поред индустријске зоне Блок 66 налази се канал који протиче од Бездана доБечеја и
повезује Дунав и Тису. Канал тренутно није плован кроз насеље Врбас.До краја 2018 године
планиран је завршетак изградње прве од три производне хале од стране компаније „ЕуроИн“, која
се бави производњом обуће за реномиране италијанске брендове. Такође, биће изграђена
фабрика италијанске компаније “Fiorano”, која послује у оквиру текстилне индустрије, и која има
план да запосли 250-300 радника до краја 2020 године.

25

1.7. Пољопривреда
За потребе израде Секторске стратегије руралног развоја општине Кула коришћени су
подаци добијени из последњег пописа пољопривреде у Републици Србији који је спроведен у
периоду од 01. октобра до 15. децембра 2012. године. С обзиром да општина Кула у својој
организацији нема одељење за пољопривреду, у тренутку израде Стратегије не постоје новији
подаци.
Попис пољопривреде на територији РепубликеСрбије спроведен је у циљу:
 Добијања све обухватног прегледа структурних карактеристика националне
пољопривреде,
 Израде међународно упоредиве базеподатака, засноване на кључним обележјима у
областипољопривреде,
 Обезбеђивања статистичких података потребних за развој одрживе пољопривредне
политике и процес преговарања за приступање ЕУ, и
 Формирања статистичког регистра пољопривредних газдинстава.
Према резултатима Пописа пољопривреде, у РепублициСрбији постоји 631.552
пољопривредна газдинства. Пописом је такође евидентирано 108.230 домаћинстава која
располажу са 45.002 хектара пољопривредног земљишта, имају одређенброј стоке, али нису
испунила услов за пољопривредно газдинство. Такође, евидентирано је 508 правних лица која су
регистрована да обављају пољопривредну активност, али у посматраној пољопривредној години
нису имала пољопривредну производњу.
Од укупног броја газдинстава, 0,5% чине газдинства правних лица и предузетника. Према
правној форми, највећије број друштава са ограниченом одговорношћу, 34% ,предузетника има
16%, а земљорадничких задруга 13%. Основни показатељи структуре пољопривредних
газдинстава1:







1

укупна површина пописаног пољопривредног земљишта је 3.861.477 хектара, од чега је у
2011/2012. коришћено 89%. Од укупног коришћеног пољопривредног земљишта 30% је
земљиште узето у закуп;
просечна величина коришћеног пољопривредног земљишта по газдинству износи 5,4
хектара;
просечан број одвојених делова коришћеног пољопривредног земљишта по газдинству је
шест, а просечна величина једног дела је 0,98 хектара;
пољопривредна газдинства располажу са 908.102 грла говеда, 3.407.318 свиња, 1.736.440
оваца и 26.711.220 живине;
број властитих трактора (једноосовинских и двоосовинских) јесте 597.816, од чега је
већина (583.723) коришћена у 2011/2012. години;

Републички завод за статистику, Попис пољопривреде 2012 - ПОЉОПРИВРЕДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.
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просечна старост носилаца породичног пољопривредног газдинства је 59 година.

Табела 13. Газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта

Укупно

Република
Србија

АП Војводина

Број ПГ

631.552

147.624

18.337

3.889

ha

3.437.423

1.608.896

191.356

41.420

10.107

6.054

980

316

Број ПГ

174.567

47.514

6.635

1.551

ha

91.837

17.968

2.510

600

Број ПГ

123.719

21.169

2.921

585

ha

181.785

30.462

4.142

825

Број ПГ

182.489

28.269

3.330

606

ha

596.052

92.689

10.723

1.969

Број ПГ

89.083

18.959

1.835

296

ha

617.281

134.766

12.757

2.063

Број ПГ

32.313

11.553

1.112

173

ha

435.499

161.029

15.692

2.396

Број ПГ

7.677

4.491

426

79

ha

185.846

109.676

10.338

1.887

Број ПГ

5.352

4.072

427

83

ha

203.666

156.097

16.481

3.320

Број ПГ

4.394

3.912

441

139

ha

314.096

282.131

31.503

9.846

Број ПГ

1.851

1.631

230

61

ha

811.362

624.078

87.210

18.514

5,44

10,90

10,44

10,65

Без земљишта
≤1ha
>1 - ≤2 ha
>2 - ≤5 ha
>5 - ≤10 ha
>10 - ≤20 ha
>20 – ≤30 ha
>30 - ≤50 ha
>50 - ≤100 ha
100 ha <

Просечно КПЗ по газдинству

Западнобачки
Општина Кула
управни округ

Извор: Републички завод за статистику, Попис пољопривреде 2012 - ПОЉОПРИВРЕДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.

На територији општине Кула2012. године било је3.889 регистрованих пољопривредних
газдинстава. Према подацима општинске управе, данас их има 2.701, што представља значајан
пад. Графикон 1. Приказује процентуални удео пољопривредних газдинстава у укупном броју
газдинстава, према величини. Највећи део регистрованих пољопривредних газдинстава (њих
1.551) поседује мање од једног хектара земљишта. Следе их газдинства која поседују између два и
пет хектара (њих 606), и газдинства са једним до два хектара (њих 585).
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2%

1%

2%
4%

8%

Без земљишта
4%

≤1ha
>1 - ≤2 ha

8%

>2 - ≤5 ha
>5 - ≤10 ha

>10 - ≤20 ha
40%

16%

>20 – ≤30 ha
>30 - ≤50 ha

>50 - ≤100 ha
100 ha <

15%

Графикон 1. Расподела пољопривредних газдинстава по величини у општини Кула2

Обрадиво земљиште у општини Кула, према подацима општинске управе Кула, чини око
96,6% и високог је производног квалитета (ливадска црница и карбонатничернозем са израженим
слојем хумуса) и углавном је претворено у оранице. У општиниКула преко 95% земљишта чине
оранице.Око 157 ha пољопривредног земиљишта се не обрађује и њега чине трстици и мочваре.
Табела 14. Најзаступљеније пољопривредне културе у општини Кула

Пољопривредна култура

Површина (ha)

Процентуални удео (%)

Кукуруз
Пшеница
Шећерна репа
Соја
Сунцокрет
Остало
Укупно

16.412
9.500
4.739
2.512
4.154
4.103
41.646

39,6
22,9
11,4
6,1
10,0
9,9
100

2

Извор: Републички завод за статистику, Попис пољопривреде 2012 - ПОЉОПРИВРЕДА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ.
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Табела 15. Површине под различитим врстама воћа у општини Кула

Врста

Површина (ha)

Ораси
Лешник
Шљива
Крушка
Јабука
Грожђе
Трешња
Вишња
УКУПНО

962,71
185,13
140,36
196,04
601,94
155,33
8,17
70,94
2320,62

У општини Кула постоје мере кредитне подршке- суфинансирање камата за
пољопривредне кредите, планирани буџет за 2018 годину износи 5.000.000,00 РСД.
Што се едукације пољопривредника тиче, пољопривредна стручна служба Врбас,
повремено организује едукације за пољопривреднике. Едукације су организоване од стране
приватних произвођача инпута за пољопривредну производњу, као вид промотивних активности.
Ту активност повремено на себе преузимају и приватне пољопривредне задруге, које организују
едукацију за своје чланове.Такође и Канцеларија за локални економски развој општине Кула
организује едукације и инфо дане за пољопривреднике и исте обавештава о свим субвенцијама и
кредитним линијама на покрајинском и државном нивоу путем своје СМС базе.
У општини Кула постоји и једна хладњача, компаније ABC FOOD (уреструктуирању) са 10
комора за складиштење смрзнутих производа, која годишње складишти 15.000 t смрзнутог
поврћа.Такође, отворена је 2018. још једна у индустријској зони, од стране холандског
инвеститора за расадничарство
У свим насељеним местима постоје складишни капацитети у приватномвласништву или
власништву задруга, а најзначајнији складишни капацитет су силоси„Житобачке“ од 50.000 t.
На територији општине постоје
„Еделински”, укупне површине 4 ha
производњи рибњака су шаран, амур
последњих пет година је преко 20 t.
општине Кула су:




два рибњака у Руском Крстуру, назива „Русин доо“ и
и 5 ha, респективно. Најзаступљеније врсте рибе у
и толстолобик. Просечна годишња производња, током
Три највећа пољопривредна предузећа на територији

„Жито-медиа“ Кула са 97 запослених;
„Жито-Бачка“ Кула са 85 запослених;
AД „Бачка“ Сивац са 45 запослених.
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Табела 16. Задруге на територији општине Кула

Назив задруге
ЗЗ ИЗВОР, ЛИПАР

Делатност
Гајење жита (осим пиринча),
легуминоза и уљарица

Број задругара
20

ОПШТА ЗЗ МИПЕАЛ,
СИВАЦ

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица

10

ЗЗ ПОЉА КУЛА

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица

23

ЗЗ АГРО ПЕЂА СИВАЦ

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица

10

ЗЗ АГРОНИКА СИВАЦ

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица

10

ОЗЗ Л & С КУЛА

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица

11

ЗЗ РОДИЋ ЛИПАР

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица

10

ЗЗ КОРИОН ЛИПАР

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица

10

ОЗЗ АГРОКОДЕКС Нова
Црвенка

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица

10

АГРО КИНГ ЗЗ ЛИПАР

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица

10

ЗЗ АГРО-МВ СИВАЦ

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица

10

ЗЗ ЈУАРБИС ПЛУС РУСКИ
КРСТУР

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица

10

ЗЗ РОСА СИВАЦ

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица

10

ЗЗ КУЉАНКА КУЛА

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица
Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица
Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица
Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљариц

50

Гајење грожђа

14

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица

10

ОЗЗ ЛУЦЕРКА КУЛА
ЗЗ ПЕРШИ МАЈ РУСКИ
КРУСТУР
ЗЗ ДУКАТ РУСКИ КРСТУР
Виноградарско воћарска
задруга Црвеначки Брег
Црвенка
ЗЗ Нова слога агро Црвенка

30

10
12
19

ЗЗ АГРОКУЛА КУЛА
ЗЗ МЛАДИ ЗЕМЉОРАДНИК
ЦРВЕНКА
ЗЗ ВРУЉА СИВАЦ
ЗЗ СИВАЦ
ЗЗ СОКОЛАЦ ЛИПАР

Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица
Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица
Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица
Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица
Гајење жита (осим пиринча) ,
легуминоза и уљарица
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11
12
18
119
65

1.8. Туризам
Имајући у виду тренутно слабе капацитете општине Кула за развој туризма, услед
положаја који је неповољан јер је ван главних туристичких рејона и уз рубна подручја главних
саобраћајних коридора, настојаћемо да ипак не умањујемо значај његовог развоја, јер су
насељена места у општини Кула карактеристична по својим културно-историјским, природним и
етнолошким ресурсима, чега полако постају свесни како становници, тако и друштва и удружења,
која делују на употпуњавању туристичке понуде у општини. Кључна вредност на којој се заснива
визија будућег рада општине је приказивање општине Кула као нове и различите туристичке
дестинације, уз унапређење постојећих туристичких садржаја и капацитета и сарадњу ТО општине
са туристичком дестинацијом Горње Подунавље. Анализирајући потенцијале за развој туризма
општине Кула, издвојио се немали број области у којима је могуће унапредити и појачати
постојеће капацитете, за достизање општег напретка, интезивирање укупног развоја општине и
развијање значајне туристичке инфраструктуре, користећи повољне услове за развој, приказан у
Табели.
Табела 17. Туристичке области са постојањем услова за развој:

Област

Да

Рурални туризам
Екотуризам
Културно-манифестациони
туризам
Спортско-рекреативни
туризам
Велнес туризам
Лов и риболов
Наутички туризам
Омладински и екскурзиони
туризам
Бањски туризам
Гастрономија

Не

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да

Иако су туристички ресурси у многоме лимитирани, потенцијал за развој туристичке
понуде је свакако зона Малог Стапара, као излетничка рекреативна, риболовачка и ловачка зона.
Ту су и простори тзв. Телечког потока, Црвеначког потока, Планинарског дома и простор тзв.
Кулског језера, као и подручје риболовне зоне канaла ДТД и ловно подручје које припада
територији општине. Развојни потенцијал су и хидротермалне бушотине које би се користиле за
бањским, спортско – туристичким садржајима. Туристичка понуда је намењена како за дневне
односно транзитне госте, тако и за стационарне госте, чији циљ је квалитетно провести своје
слободно време у више пута поновљеним краћим периодима са акцентом на начину живљења,
који подразумева симбиозу са природом. Дестинација Кула са својом понудом може одговорити
32

на захтеве оних који желе активно (рекреативци, спортисти, ловци, риболовци) и пасивно
(гурмани, они који траже опуштање, излетници итд.) да проведу неколико сати или дана са својим
пријатељима, породицом, пословним партнерима или сапутницима.
Несумњиво, култураје значајни део друшвеног живота у општини, због чега посебно,
културни и манифестациони туризам имају основу за развој. С тим у вези, туристичка
дестинација општине је током 2017.године организовала низ манифестација и догађаја, а била је
присутна на многим сајмовима. Што се тиче удружења жена, она су у свим насељеним местима
добила подршку за организовање сајмова на којима је презентована домаћа радиност и женско
стваралаштво. Поред тога, ТООК је организовала Мото сусрете који су окупљали више хиљада
људи, што је од посебног значаја, а од 2017.године, се организује манифестација „Слатки дани“.
Манифестација је утемељена на спецфичностима места Црвенке као локалне заједнице у срцу
Бачке, узимајући у обзир различитости и ексклузивност у односу на друге просторе. Идеја је, да се
промоција локалних ресурса и потенцијала приказује кроз фолклор, старе обичаје, песму и игру,
што је прилика да се посетиоци, домаћи и страни туристи, друже, забављају и да уживају у
специфичној понуди општине. Маниифестација такође промовише животбројних генерација, као
и локалне аутентичности кроз спорт, културу, гастрономију и етно садржаје по којима је Црвенка
значајно препознатљива. Поред ових, дајемо табеларни приказ и осталих значајних
манифестација на територији општине, које значајно доприносе туристичком развоју општине:
Табела 18. Манифестације у општини Кула

Р.Б.

1.

2.

Назив Манифестације

Опис

Фестивал „Јесен стиже
дуњо моја“ у част
Исидора Бајића

Традиционална манифестација која негује стваралаштво
првог музички образованог стручњака у Војводини Исидора Бајића рођеног Куљанина, и директно доприноси
подизању нивоа музичке образованости становништва и
проширењу културне понуде општине Кула. Прва музичка
манифестација је одржана 2001. и од тада се организује
непрекидно. Организатор је Културни центар Кула у тесној
сарадњи са музичком школом "Исидор Бајић" и са
основном школом "Иса Бајић", док се програм реализује у
сали музичке школе и у позоришту у Кули.

Фестивал русинске
културе „Црвена ружа“

Фестивал се налази под покровитељством Националног
Савета русинске националне мањине и одражава се
континуирано од 1951. године. Традиција и високи
уметнички ниво фестивала дужи низ година чине ову
манифестацију најзначајнијем фестивалу Русина у
Војводини односно Србији. Целокупна манифестација у
Руском Крстуту траје 3 дана, у оквиру које се организују
различити догађаји. Ова тродневна манифестација
обогаћује туристичку и културну понуду Општине Кула и
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интернационалног је карактера. Подразумева учешће
иностраних ансамбала и појединаца али и посетилаца из
земаља широм Европе у којима живе Русини.

3.

4.

5.

6.

Републички фестивал
аматерских позоришта
Србије

Републички фестивал аматерских позоришта Србије је
настарија, најважнија и најмасовнија манифестација
аматерског позоришног стваралаштва која по свом значају
потврђује своју културолошку улогу у развијању
аматерског позоришног стваралаштва у Србији, чиме и
представља најважнији позоришни догађај. У Кули се,
упркос у неким тренуцима готово немогућим условима,
овај фестивал одржава пуних 55 година. Фестивал има за
циљ да се подржи и подстакне аматерска позоришна
продукција.

Фестивал „Ивањско
цвеће“

Манифестација своје порекло води из обичаја
староседелаца према којем су се за Ивандан од свежег
пољског цвећа плели "ивањски венци", којима су се
украшавале капије сеоских домова, као израз жеље за
здрављем и благостањем. Неговање тог обичаја прерасло
је у фестивал који се од 1999. године одржава редовно,
сваке године за Ивандан. У оквиру фестивала одржава се
етно изложба старих занатских алата и рукотворина,
дегустација традиционалних јела војвођанске кухиње,
наступ војвођанских гајдаша и културно-уметнички
програм, као и „гала вече“, у оквиру кога се сваке године
позива и по један певач народне музике.

Фестивал акустичне
музике у Сивцу „ФАМУС“

ФАМУС је музички фестивал намењен првенствено
музичарима аматерима, заљубљеницима у акустичну
гитару и акустичарске тонове уопште. Први фестивал
одржан је 1977. године. Прву декаду фестивала је
обележио велики број учесника, а од 1994. године до
данас се непрекидно организује. Поред појединаца и
музичких група који учествују у такмичарском делу,
традиционално победници фестивала свечано отварају
фестивал. На фестивалу наступају и афирмисане музичке
групе, интерпретатори и уметници.

Међународн фестивал
песника за децу „Булка“

Ово је дводневни фестивал који се одржава почетком
школске године, у септембру. Програм фестивала се
састоји од такмичарског и ревијалног дела, на којем
наступају гости - песници, музичари, глумци. Гласовима
публике, бирају се победници, додељују се награде и
дипломе учесницима.Фестивал "Булка" је намењен пре
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свега најмлађој популацији и има за циљ да делује
васпитно, али и афирмативно на стваралаштво писаца за
децу. Фестивал „Булка“ доприноси очувању традиције
песништва за децу.

7.

8.

9.

„Костељникова јесен“Руски Крстур

Културна манифестација „Костељникова јесен“ ће и ове
године бити одржана у Руском Крстуру, Кули, Новом Саду,
Ђурђеву и Куцури. Осим представљања аутора и
најновијих издања „Руског слова“, односно литерарно
музичких програма, у оквиру манифестације ће бити
одржани и сусрети рецитатора у Кули. За све
средњошколце,
просветне
раднике
и
остале
заинтересоване организују се предавања на којима ће
бити обрађене теме посвећене 260 годишњици
образовања на русинском језику и тема посвећена
доктору Хавријилу Костељнику.

Дани традиције у Кули

У оквиру манифестације организује се такмичење у кувању
овчијег паприкаша у којем учествују различите екипе.
Домаћини приказују и средњевековне борилачке
вештине, а у културном делу програма учествују гости из
Калоче, фолклорни ансамбл из Руског крстура, КУД
„Србија“ из Куле и секције Мађарског културног центра
Непкер.

„Слатки дани“ Црвенка

Легенда о Црвенки као „најслађем селу“ у бившој великој
Југославији наставила је да живи кроз манифестацију
„Слатки дани у срцу Бачке“, која је у свом другом издању
одржана протеклог викенда. Манифестација је заснована
на „слаткој индустрији“, која је бренд Црвенке, али је
замишљена и као промоција локалних аутентичности кроз
спорт, културу, гастрономију и етно-садржаје.

Сеоски туризам нема значајно место на привредној мапи кулске општине, али постоје
бројне могућности за његову већу заступљеност. Потенцијали су садржани у нетакнутом
природном окружењу, до љубитеља винског туризма, лова и риболова и сеоског туризма.
Несвакидашњу туристичку атракцију Црвенке представља јединствен комплекс од 300 лагума,
укопаних земљаних винских подрума, саграђених крајем XVIII века, који се данас обнављају,
реновирају и оживљавају, заједно са виноградарством које је пре два века била значајна
пољопривредна делатност на простору Телечке висоравни.Својом лепотом, очуваним природним
окружењем и богатим водопривредним наслеђем, све више посетилаца привлачи већ поменути
засеок Мали Стапар у селу Сивац, где се од Великог бачког канала одваја Мали бачки канал. У
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Малом Стапару се налази устава и преводница на Великом бачком каналу саграђеном
1802.године, млин подигнут на устави 1795.године изграда Техничке дирекције саграђена
1898.године, а ту је и споменик богињи Панонији, подигнут 1872. године поводом прекопавања
Малог бачког канала. Мали Стапар стасава у препознатљиву туристичку дестинацију, са великим
могућностима за риболовни, сеоски и наутички туризам. Кула своју туристичку шансу види и у
развоју бањског туризма. На локалитету Развала, близу планинарског дома, планира се изградња
бањско-рекреативног центра. Садашњи термални извори углавном су контролисане термалне
бушотине, бунари, дубине од 500 до 1.200 метара са водом темпаратуре од 30 до 70 степени.
Хемијска анализа минералне воде показује да се ради о алкалној муријатичној јодној хипотерми.
Лековита својства ове воде користе се за лечење обољења локомоторних органа, реуматских
обољења, стерилитета код жена, хроничних упала, као и код обољења цревног тракта и појединих
кожних обољења. Међутим, сеоски туризам није значајније развијен иако постоји велики број
знаменитости и природних добара које би могло искористити у сврху развоја руралног туризма.
Значајно је истаћи неколико горе поменутих манифестација, које се организују у општини Кула а
везана су за сеоски туризам и пољопривреду, а то су: Дани традиције у Кули, Дани паприке у
Руском Крстуру, Дани бундеве у Кули, Дани села, Дани жита у Крушчићу и Слатки дани у срцу
бачке у Црвенки.
Ловни туризам. Свако село у општини Кула има своје ловачко удружење, али ипак
ловни туризам није значајније развијен, иако постоје веома значајни природни потенцијали.
Најзначајније и највеће Ловачко удружење "Јаребица" са седиштем у Кули има око 400 чланова и
газдује ловиштима "Велики бачки канал - Север" површине 14.092 hа и "Велики бачки канал - Југ"
површине 18.413 hа, што укупно износи 32.505 хектара. На овим ловиштима постављени су ловни
објекти: 20 стабилних чека, 38 хранилишта за срне, 38 солишта, једно појилиште, 128 хранилишта
за фазане и пољске јаребице и 9 прихватилишта за фазанчиће укупне површине од око 5 хектара.
Стално гајене врсте дивљачи у ловишту су : срна, зец, фазан и пољска јаребица. Ово су све
предуслови за ино-ловне туристе који су у прошлости, а надамо се и у будућности
Смештајни капацитети.Од основних смештајних капацитета је заступљен само мотел
"Родић МБ" који се налази у Кули, на релацији Нови Сад-Сомбор. Мотел је прве категорије, што
значи да је категоризован са две звездице и добитник је највишег домаћег признања у области
угоститељства за 2005. годину – Туристички цвет. Мотел располаже са 25 соба опремљених
телефоном, клима уређајем и мини баровима у апартманима. Мотел има 2 сале за ручавање –
"Атриум" (76 места) и "Президент" (76 места), терасу (50 места) и салу за пансионске оброке.
Гостима је на располагању Плава сала са 16 места за пословне састанке. У склопу Спортско
забавног центра Кула се налазе 4 тениска терена, кошаркашки терени и картинг стаза, која је прва
професионална стаза у Србији и дуго је била једино место одржавања првенства у картингу.
Капацитет ресторана "Чарда" је 160 места, а "Купола" са капацитетом од 650 места добар је
простор за концерте. Поред тога, у понуди је Етно кућа „Леја“ која је стара око 100 година,
делимично зидана. Величине 125м2 и поседује терасу, 3 спаваће собе, дневну собу, кухињу,
купатило и централно грејање. Има укупно 5 кревета распоређених у једну једнокреветну собу и
две двокреветне собе. Од помоћних објеката ту су летња кухиња, остава, гаража. Цела парцела је
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површине 870м2. На територији општине, постоји 9 ресторана, с тим што ни један од тих објеката
нема у својој понуди смештај.
Табела 19. Врста угоститељских објеката за смештај у општини Кула

Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Врста угоститељских објеката за
смештај

Број објеката

Хотели
Мотели
Пансиони
Туристичка и апартманска насеља
Етно кућа
Ловачке куће
Салаши
Укупно

/
1
/
/
1
/
/
2

Број
смештајних
јединица
/
25
/
/
3
/
/
28

Број
лежаја
/
39
/
/
5
/
/
44

Извор: Општинска управа Кула

Табела 20. Евиденција долазака туриста

Година
2014
2015
2016
2017

Укупно
2.262
3.412
2.355
2.130

Индекс
/
50.83%
30.8%
9.56%

Доласци туриста
Домаћи
1917
2908
1963
1500

Индекс
/
51.69 %
32.5 %
23.59 %

Страни
345
504
392
630

Индекс
/
46 %
22.23 %
60.7 %

Извор: Општинска управа Кула
Табела 21. Евиденција ноћења туриста

Година
2014
2015
2016
2017

Укупно
2.045
3.028
2.064
1.904

Индекс
/
48.06 %
31.9 %
7.8 %

Ноћење туриста
Домаћи
Индекс
1.805
/
2.654
47.03 %
1.752
33.99 %
1.546
11.76 %

Страни
240
374
312
358

Индекс
/
55.83 %
16.6 %
14.7 %

Извор: Општинска управа Кула

На територији општине Кула, у последње две године, забележен је значајан пад долазака
туриста, укупно, домаћих и страних. Посматрајући 2016.годину, уочавамо пад од 31.9 %, а 2017.
пад од 7.8 %. Евидентиран је већи број домаћих туриста у односу на стране, што може постати
променљив тренд уз јачање туристичких капацитета општине. Имајући у виду слабо развијене
смештајне капацитете територије, ноћење туриста је такође у тренду опадања, са знатно већим
учешћем домаћих у односу на инoстране туристе.
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Табела 22. Удружења општине Кула са туристичком делатношћу

Назив удружења

Делатност

Број
чланова

1. Туристичко
удружење Црвенка

Промоција туризма и
организација манифестација

27

2. Туристичко
удружење Руски
Крстур

Промоција туризма и
организација манифестација

18

Реализовани
пројекти
Манифестација Дан младости,
такмичење у
паприкашу
Еко камп, разне
традиционалне
манифестације

Табела 23. Број запослених у општини Кула у услугама смештаја и хране

Број запослених у општини
Кула
2015.
2016.
2017.
година
година
година
189
228
220

Назив сектора
Услуге смештаја и исхране

1.8.1. Рурални туризам у функцији руралног развоја
Општина Кула ће у наредном периоду настојати да развија туризам у руралним
подручјима чиме ће додатно обезбедити задовољење економских, друштвених и естетских
потреба уз одржавање карактеристика природног и друштвеног окружења. Због тога је рурални
туризам значајан облик туризма, као најшири појам који обухвата све туристичке активности и
услуге подручја. Он укључује ловни, риболовни, туризам у парковима природе, екотуризам итд.
Општина Кула ће достићи свеукупни напредак развијањем ових облика туристичких делатности
истичући своје природно окружење, сеоску околину, пољопривредним газдинствима и
пољопривредом као главном привредном граном. Развој руралног туризма би у том случају на
територији општине Кула, несумњиво допринео стварању додатних прихода и нових радних
места, унапређењу заштите животне средине, оживљавању постојећих услуга у селу и побољшању
квалитета живота, што би свакако допринело и подстицању тржишне економије.
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1.9. Просторно уређење и инфраструктура

Саобраћајна
инфраструктура

Водопривредна

Телекомуникациона

инфраструктура

инфраструктура

Гасоводна
инфраструктура

Енергетска
инфраструктура

Табела 24. Анализа стања основне инфраструктуре по насељеним местима

Насеље/Инфрастр.
Канализација
Водовод

Кула
80%

Сивац
/

Црвенка
30%

Р. Крстур
/

Липар
/

Крушчић
/

Да

Да

Да

Да

Да

Да

завршена
радови

завршена
радови

завршена
радови

завршена

завршена
радови

Да

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Електрична енергија

Да

завршена
аи
радови
Да

Даљинско грејање

Не

Не

Гасоводна мрежа

Гробља

Сва насељена места имају гробље и капелу, који су у доста добром
стању. Гробљима управљају јавно комунална предузећа.

Пешачке стазе

Пешачке стазе међу местима не постоје. У насељеним местима постоје
пешачке стазе у већиниулица где их је било изводљиво изградити.

Бициклистичке стазе

Бициклистичка стаза изграђена је једино на потезу Црвенка-Нова
Црвенка и у солидном је стању.

Саобраћај

Сва насељена места су повезана друмским саобраћајем. Насеља Кула,
Црвенка и Сивац се налазе на железничком правцу Сомбор-Врбас, као и
на Великом бачком каналу, док Мали бачки канал Пролази поред
Крушчића и Руског Крстура.

Јавна расвета

Реконструисана у свим местима општине Кула. Јавном расветом једино
нису покривени салаши.

Телекомуникације

Функционална фиксна телефонија и сва три национална оператера
мобилне телефоније. Неуједначен квалитет телекомуникационих база у
насељима.
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Табела 25. Управљање земљиштем

Општина Кула
Ред.број

Катастарске категорије
Пољопривредно
земљиште
Обрадиво
Необрадиво
Шумско земљиште
Плодно земљиште
Неплодно земљиште
Укупно

А
А1
А2
Б
А+Б
В
А+Б+В

Површина
у hа

Учешће у укупном %

44320

99.7

42819
1501
Око 100
44420
/
44420

96.6
3.4
0.3
100
/
100

Извор: Општинска управа Кула

У Просторном плану РС утврђен је просторни модел мреже центара на територији Србијеи
знатно јасније хијерархијски диференцирана мрежа градова на територији Војводине, где је
насеље Кула сврстана у развијене градске центре са израженим централним функцијама, а насеље
Црвенка према истом моделу мреже је сврстано у већи градски центар са развијеном структуром
делатности и услуга. Кула припада субрегионалном центру Сомбор и функционалном подручју
макрорегионалног центра Нови Сад.
За развој сеоских подручја по просторном плану РС постављени су следећи циљеви:
•
•
•
•
•
•

стварање друштвено-економских и тржишних циљева за убрзани економски и
социјални развој села,
заустављање депопулације и погоршања демографске и социјалне структуре
сеоских подручја,
активирање локалних потенцијала,
побољшање комуналног и социјалног стандарда,
обезбеђивање социјалне и економске сигурности сеоских домаћинстава,
очување и унапређење еколошких, културолошких и других вредности у сеоским
насељима.
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1.9.1. Енергетска инфраструктура
Потрошачи на простору обухваћеном планом напајају се електричном енергијом из
јединственог електроенергетског система Србије. Основни објекат за снабдевање су трафо
станице ТС 110/20 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 ледећи 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 средњенапонска мрежа 20 kw. Ова
мрежа је највећим делом надземна, а само је делом у Кули, а краће деонице или одцепци у
осталим местима су изведени подземним кабловима. Дистрибутивне трафо станице ТС 20/0,4 kw
су грађене као монтажно - бетонске, зидане и најчешће стубне, монтиране на челичнорешеткастим 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.
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.
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1.9.2. 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.

1.9.2.1. 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. Простором
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 рупанарочито 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.
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, СивацКрушчић (где је у току изградња пута Сивац- Стапар), Кула-Крушчић, Кула-Мали Иђош, Руски
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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. Потешкоћу представља и велики број укрштања путева друмског (посебно
некатегорисаних путева) и железничког саобраћаја у нивоу, тако да се у будућности мора наћи
оптималан број укрштања, како би се исти безбедносно опремили.
На територији општине Кула, утврђено је да нема „црних тачки на путевима“ али постоје
оправдани захтеви за израдом додатних локалних путева, приступних путева, асфалтирање
постојећих макадамских путева и проширење постојећих путева. Локације путева на које се ти
захтеви односе су Сивац-Стапар и Сивац-Крушчић. Поводом „уских грла“, установљено је да
постоје у постојећој локалној путној инфраструктури на државном путу Јосипа Крамере- Вељка
Влаховић и то су проблеми који се јављају у току целе године. Када посматрамо укупан проценат
домаћинстава који није повезан локалним путевима, долазимо до закључка да је проценат
уређености локалним путевима чак 98%. Када је реч о потребама за додатном саобраћајном
сигнализацијом на путевима у општини Кула, установљено је да постоје, а локације које се
приоритетно издвајају су зона школе (Маршала Тита и Дивизије), са реалним условима за
решавање у наредном периоду од 5 година.

1.9.2.2. Железнички саобраћај
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.
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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 16t, 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. Железнички саобраћај на простору општине Кула, свакако у наредном пероду треба да
доживи афирмацију, реконструкцјом пруге Сомбор-Врбас као и обновом појединих демонтираних
пруга.

1.9.2.3. Водни саобраћај
Водни саобраћај представља велики потенцијал кроз простор који пресецају пловни
путеви (основни канали "ХсДТД"): Врбас-Бездан од кm 10+900 до km 38+800, Бечеј-Богојево од кm
62+400 до km 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 6,00 m код
максималног водостаја. Канал Врбас-Бездан је плован за теретњаке до 500 t носивости и има
минималну пловну дубину 2,0 m и ширину 15,2 m. 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 2,15 m и ширину 21,5
m. Канал Косанчић-Мали Стапар је плован за теретњаке до 650 t носивости, само од ушћа до
преводнице Руски Крстур km 3+750, која није у функцији, са максималном пловном ширином од
11,5 m.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.
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Саобраћајни систем би требао и у наредном периоду представљати веома битан
стратешки елемент како за Кулу тако и за Западнобачки округ и шире. У наредном планском
периоду до 2020.године простор општине Кула биће даље развијан и опслуживаће три вида
саобраћаја: друмски-као примарни, железнички и водни-као секундарни, уз могућност
интегралног повезивања при вршењу транспортног рада већег обима.Стратегија развоја
саобраћаја у оквиру Просторног плана општине Кула огледа се у реконструкцији и модернизацији
путне инфраструктуре (изградњи и доградњи постојећих саобраћајних праваца, изградњи
обилазнице), реконструкцијом и модернизацијом пруга у железничком саобраћају и у већој мери
искоришћеност пловних путева. Поред тога, веома је важан и развој мреже бициклистичких стаза
у насељеним местима на путним правцима са израженим обимом моторизованог и
бициклистичког саобраћаја, како би се повећала проточност и ниво безбедности на истим.

1.9.3. 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 задовољавајућ.
1.9.3.1. Водоснабдевање
Сва насеља на простору територије општина Кула прикључена су 100% на систем
водоснабдевања. Насељена местасе 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 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.
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1.9.3.2. 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.
До краја 2018 године биће завршена изградња целокупне недостајуће канализационе
мреже у Црвенки, која ће потисним водом бити повезана са Кулом и даље према пречистачу. У
Кули ће такође бити завршено још 12 км мреже до краја 2018 године. Централни пречистач је
пројектован за пречишћавање отпадних вода за 120.000 еквивалент становника (ЕС), а за пуштање
у рад потребно је органско оптерећење од оптималних 80.000 ЕС. Како је поред изградње
канализације и даље присутан мањак отпадних вода и како се радови примичу крају, озбиљно се
размишља о технолошкој измени процеса, јер дигестор нема довољну количину муља за рад и
правио би додатне трошкове. Уколико се прикључе отпадне воде индустрије из Врбаса то би
сигурно допринело повећању органског оптерећења. Збирно органско оптерећење би било
довољно за минималну ефикасност централног постројења.
Прикупљање и евакуациjа атмосферских вода са прoстoра насељених места унутар
oпштине Кула врши се oдвojенoм мрежoм кoлектoра атмoсферске канализациjе (углавнoм
jаркoви, малим делoм зацевљена канализациjа). Реципиjенти су пoстojеће депресиjе у oкoлини
насеља, или чак и унутар насеља, ређе су тo мелиoративни канали. Каналска мрежа унутар насеља
jе углавнoм непрoхoдна, те следи да су наведени канали упиjаjући. Oваквo стање дoвoди дo
траjнoг пoвећања нивoа пoдземних вoда. Контролисано прикупљање отпадних вода из насеља је
започето једино у Кули и Црвенки. Међутим, одвођење отпадних вода у општини Кула остаје
нерегулисано. На територији општине не постоји један пречистач који је у функцији, док је стање
канала Врбас-Бездан, односно латералних канала I-64 i I-61 прерасло у регионални проблем.
Отпадне воде у великој мери из насеља се евакуишу путем аутоцистерни и потом одлажу на
неуређеа места, или се упуштају директно у подземље путем упојних бунара, односно у латералне
канале I-64 i I-61.
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Највећи актуелни проблем комуналне инфраструктуре на територији општине Кула је
недостатак фекалне канализације у Сивцу и Руском Крстуру, као и лош квалитет пијаће воде у
Крушчићу и Руском Крстуру. Такође проблем ствара и недостатак санитарне комуналне депонијетрансферне станице комуналног отпада. До краја 2018.године већина улица у Кули и Црвенки
имаће изграђену канализацију и на тајоко 5.000 нових домаћинстава биће прикључено на мрежу,
док у осталим насељеним местима нема изграђене канализационе мреже. Изградњом
канализационе мреже у насељима Кула и Црвенка и прикључењем на колектор Кула-Врбас реши
ће се коначно проблем грађана Куле и омогућила ремедијација Великог бачког канала.

1.9.4. 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 радиорелејни 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.
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1.9.5. 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.
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1.10. Природни услови, заштита животне средине и управљање отпадом
Што се тиче шумског фонда стање је незадовољавајуће као и у већини општина у АП
Војводини и за општину Кула оно износи око 100 hа, што је испод 0,5 % у односу на укупну
површину пољопривредног земљишта на територији општине. Од пре неколико година
приступило се организованом пошумљавању на пољопривредном земљишту у државној својини
кроз поверавање ових послова ЈКП "Комуналац" Кула. На овај начин општина Кула је усмерила
своје активности како би се повећала пошумљеност.
Најзагађенији водоток Европе је Велики бачки канал на потезу Црвенка-Кула-Врбас. Због
своје комплексности, читав пројекат је подељен у три дела. Први део подразумева изградњу
магистралног колектора, који ће спојити општине Врбас и Кулу и прикупљати све комуналне и
индустријске отпадне воде. Уз подршку Министарства пољопривреде и заштите животне средине
коначно су завршени радови на изградњи магистралног колектора током половином 2015.године.
Други део обухвата изградњу Централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Врбасу,
који ће прикупљати и пречишћавати све отпадне воде које се доводе путем магистралног
колектора.Активности око изградње централног постројења су у завршној фази и очекује се
завршетак до краја 2018.године.Трећа фаза је чишћење и ремедијација Великог бачког канала,
као најкомплекснији и најсложенији део пројекта. Ове радове ће изводити управљач ЈВП
"Водевојводине" Н.Сад. Изградња канализационог колектора и Потисног вода од Црвенке до Куле
представља коначно решавање проблема Великог бачког канала у општини Кула, јер се на овај
начин решава и проблем целокупних фекалних вода које долазе из Куле и Црвенке. Општина
Кула заједно са Републиком Србијом и надлежним Министарствима и органима АП Војводине
расписала је тендер, изабрала извођача и радови су у току. Планирани завршетак овог проблема
очекује се до краја 2018. године.
На простору који обухвата општина Кула, послове прикупљања и транспорта отпада, као и
други послови на одржавању чистоће, поверени су јавно-комуналним предузећима која послују у
насељеним местима: ЈКП „Комуналац“ – Кула за насеља Кула и Липар, ЈКП „Радник“ – Сивац за
насеље Сивац, ЈКП „Руском“ – Руски Крстур за насеље Руски Крстур и ЈКП „Водовод“ – Црвенка за
насеље Црвенка.
Табела 26.Најближа места збрињавања у општини Кула, следеће врсте отпада:

Комунални отпад

Сметлишта у Кули, Црвенки и Сивцу

Зелени отпад

Сметлишта у Кули, Црвенки и Сивцу

Гломазни отпад

Не постоје

Грађевински отпад

Црвенка, Сивац, Руски Крстур
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Индустријски отпад

Не постоје

Технолошки отпад

Не постоје

Опасни отпад

Не постоје

На територији општине постоји организована активност примарне сепарације ПЕТ
амбалаже, док се сав други отпад сакупља и транспортује на депонију у Кули и сметлишта у
Црвенки и Сивцу. Депонија у Кули се налази јужно од Куле на 1900 метара од последњих кућа, а
око исте је постављена заштитна ограда која релативно онемогућава разношење смећа од стране
ветра и животиња (није прекривена инертним материјалом). Не постоји контрола одлагања
отпада.Поред наведене главне депоније, постоји и одређени број дивљих допонија, у сваком
насељу по једна. Ове депоније настале су највише људским немаром и слабим радом
инспекцијских служби.
Табела 27.Легална и илегална места за одлагање отпада

Легална одлагалишта

Не постоји санитарно опремљена депонија на територије општине
већ се у Кули Црвенки и Сивцу користе сметлишта комуналног
отпада

Илегална
одлагалишта

Лапош, Кула

Када је реч о загађењу природних ресурса, најважније споменути загађење земљишта и
воде, с обзиром да се становници на подручју општине Кула у највећој мери баве
пољопривредним активностима. Примена интензивних агрохемијских мера заштите
пољопривредних култура доводе до загађења природних добара у облику воде и земљишта, а
негативни ефекти се кроз ланац исхране биљака и животиња даље шире. Интензивном
пољопривредом отварају се могућности продора врста које нису аутохтоне за очуване делове
природе, што изазива и пад диверзитета врста и долази до фрагментације станишта. У циљу
очувања бројних заштићених врста неопходна је ревитализација станишта. Стално загађивање
земљишта веома неповољно утиче и на развој сточарства. Због непостојања посебно развијене
индустрије, општина Кула се може сматрати локалном средином незагађених природних ресурса.

50

2. Стратешки контекст
Стратегија руралног развоја општине Кула интегрисана је у шири стратешки оквир који је
сачињен од великог броја докумената.
Заједничка пољопривредна политика Европске уније
Политика руралног развоја на нивоу Европске уније развила се као део историјског развоја
Заједничке пољопривредне политике (ЗПП). Првобитни мотив успостављања ЗПП, средином 50тих година ХХ века, био је повећање снабдевености производима тржишта Европске уније. Тако
дефинисана ЗПП допринела је енормном порасту пољопривредне производње и стварању
вишкова млека, меса, пшенице, вина и других производа током 80-тих година. Истовремено, није
пружила допринос руралном развоју, већ је, напротив, допринела стварању озбиљних еколошких
проблема. Уочена је потреба за редефинисањем дате политике, те је нагласак стављен на
свеобухватну добробит руралног становништва, која укључује и економију и заштиту животне
средине у руралним областима.
Последња реформа извршена је 2013. године, након трогодишњег процеса интензивних
преговора између земаља чланица. По први пут, извршена је комплетна ревизија дате политике.
Пређашњим реформама, фокус политике је померан са „подршке тржишту“ на „подршку
произвођачу“, а сада се уводи и приступ базиран на продуктивној употреби земљишта.Такав
приступ је резултат изазова са којима се сектор суочава, а махом потичу од утицаја екстерних
фактора. Међу њима разликујемо економске, територијалне и факторе заштите животне средине.
Улога Заједничке пољопривредне политике је стварање оквира који подржава и охрабрује
произвођаче за суочавање са овим изазовима, истовремено поштујући и остале политике
Европске уније. Овај приступ се преводи у три кључна, дугорочна циља Заједничке
пољопривредне политике, постављена за програмски период 2014-2020, а то су:
-

Одржива производња хране;
Одрживи менаџмент природних ресурса и климатских промена;
Балансиран територијални развој.

Нова ЗПП задржала је два стуба, али је увела оснаживање везе између њих кроз холистички
приступ. Оба стуба за циљ имају ефективно достизање наведених дугорочних приоритета.
Рурални развој представља други стуб Заједничке пољопривредне политике ЕУ 2014-2020. Кључне
карактеристике политике руралног развоја ЕУ нису промењене реформом. Као иу прошлости,
политика руралног развоја ће се спроводити кроз националне и / или регионалне програме
руралног развоја (РДП), који утврђују акције које треба предузети током седмогодишњег периода,
као и одговарајућу алокацију средстава за ове мере.
Ипак, последња реформа има за циљ унапређење политике, првенствено јачањем њеног
стратешког приступа. Државе чланице ће морати да изграде своје РДП-ове засноване на најмање
четири од шест заједничких приоритета ЕУ.Преглед приоритета приказан је у Табели 6.
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Табела 28.Приоритети руралног развоја

1. подстицање преноса знања и иновација у пољопривреди, шумарству и
руралним подручјима
2. јачање профитабилности и конкурентности свих врста пољопривреде и
промовисање иновативних пољопривредних технологија и одрживог
управљања шумама
3. промовисање организације ланца снабдевања, добробити животиња и
управљања ризицима у пољопривреди
4. обнављање, очување и побољшање екосистема везаних за пољопривреду и
шумарство
5. промовисање ефикасности ресурса и подстицање преласка на нискоугљеничку, климатски отпорну економију у сектору пољопривреде, хране и
шумарства
6. промовисање социјалног укључивања, сузбијање сиромаштва и економског
развоја у руралним подручјима
Извор: Overview of CAP Reform 2014-2020, European Commission, December 2013.

Закон о пољопривреди и руралном развоју Републике Србије

Законом о пољопривреди и руралном развоју уређују се циљеви пољопривредне
политике и начин њиховог остваривања, Регистар пољопривредних газдинстава, евиденцијa и
извештавање у пољопривреди, као и оснивање и функционисање Управе за аграрна плаћања, као
органа надлежног за плаћања у пољопривреди. Законом о пољопривреди и руралном развоју
прописује се обавеза доношења Стратегије пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за
десетогодишњи период, као и Националног програма за пољопривреду и Националног програма
руралног развоја, за период до седам година.Такође, овим законом уређују се и правила посебног
поступка спровођења и контроле IPARD програма.
Законом о пољопривреди и руралном развоју прописано је да се Стратегијом утврђују
дугорочни правци развоја пољопривреде, и то: успостављање тржишне економије, повећање
профитабилности пољопривреде Републике Србије и брига о развоју руралних области. Законом
је прописанои да се Националним програмом за пољопривреду утврђују средњорочни и
краткорочни циљеви пољопривредне политике, начин, редослед и рокови за остваривање
наведених циљева, очекивани резултати, као и облик, врста, намена и обим појединих подстицаја.
Закон предвиђа и усвајање Националног програма руралног развоја који садржи мере и друге
активности, као и очекиване резултате, облике, врсте намене и обим појединих мера подстицаја.
Национални програм руралног развоја, на предлог Министарства, доноси Влада за период који не
може бити дужи од седам година. У тренутку израде ове Стратегије, Национални програм
руралног развоја за период 2018 – 2020. још увек није био усвојен.
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Зaкoн o пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу
Зaкoн o пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу, дoнeт je пoчeткoм 2013.
гoдинe, чимe су ствoрeни услoви зa крeирaњe кoнзистeнтнe и прeдвидивe пoљoприврeднe
пoлитикe у дужeм врeмeнскoм пeриoду. Oвим зaкoнoм прописане су врстe пoдстицaja, нaчин
кoришћeњa и услoви зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje, кao и минимaлни изнoси пo врсти
пoдстицaja. Четири врсте подстицаја су: директна плаћања, подстицаји мерама руралног развоја,
посебни подстицаји и кредитна подршка. Такође, овим законом прописано је да Влада, за сваку
буџетску годину прописује обим средстава, врсте и максималне износе по врсти подстицаја, што
се реализује доношењем уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за
сваку буџетску годину.
Наведени закон представља корак напред ка усклађивању са ЗПП ЕУ, у смислу да уводи
основу за примену неких правила и модела који се примењују у оквиру ЗПП. У том смислу, овај
закон успоставља класификацију мера, еквивалентну класификацији мера у оквиру ЗПП ЕУ,
односно категоризацији мера у оквиру два стуба (групе) подршке: први стуб ЗПП укључује мере
директних плаћања и мере заједничке организације тржишта пољопривредних производа, што је
еквивалентно мерама директних плаћања у домаћем законодавству. Други стуб ЗПП обухвата
мере руралног развоја, што је начин класификације мера примењен у Закону о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју.

Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014-2024.
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије истакнута је одговорност
државе при дефинисању оквира политичких и институционалних промена које доприносе
ефикаснијем развоју пољопривредног сектора и благостању становника из руралних подручја.
Мотив за израду Стратегије је потреба да се новим концептом пољопривредне политике
реагује на унутрашње и спољне изазове, као што су:
1) потреба да се смањи заостајање у технолошком развоју за конкурентским земљама и омогући
ефикасније суочавање пољопривредног сектора са ефектима климатских промена;
2) неопходност повећања ефикасности прехрамбеног ланца и конкурентности пољопривреднопрехрамбеног сектора;
3) обезбеђивање стабилног дохотка и пословног окружења за пољопривреднике и друге
предузетнике;
4) остваривање економских, еколошких и социјалних циљева одрживог развоја, у чему
мултифункционална пољопривреда и рурални развој имају посебно место;
5) спремност да се одговори на захтеве произашле из процеса прикључивања Светској трговинској
организацији и Европској унији.
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Да би успешно одговорила овим изазовима, Стратегија има за циљ да дефинише:
1. правце будућег развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије, засноване на концепту
одрживог развоја, који афирмише очување животне средине и одрживо управљање природним
ресурсима;
2. модел подршке који би водио убрзавању развоја пољопривредно-прехрамбеног сектора, који
има значајне потенцијале за повећање обима производње и дугорочно одржив раст
конкурентности у окружењу ширем од локално-регионалног;
3. правце будућих реформи пољопривредне политике и институционалног оквира, у три
најважнија сегмента:
1) реформа пољопривредне политике у смислу увођења инструмената аграрне политике који
омогућавају динамично реструктурирање сектора пољопривреде, ефикасно приближавање ЕУ
интеграцијама путем постепеног усклађивања политике са принципима Заједничке
пољопривредне политикеи модерну улогу државе у управљању развојем пољопривреде и
руралних средина;
2) усвајање и потпуна примена законодавног оквира који омогућује правну основу како за
примену саме Стратегије, тако и за усклађивање националног законодавства са ЕУ легислативом
- Acquis communautaire;
3) институционалне реформе које би реформом постојећих и изградњом недостајућих делова
институционалних структура, омогућиле остваривање стратешких циљева, ефикасну примену
одабране политике и усклађивање административних структура са захтевима ЕУ.
Стратегија пољопривреде и руралног развоја ставља акценат на неопходност одрживог
развоја пољопривреде, који подразумева успостављање потпуног баланса између економског
развоја, очувања животне средине и социјалног развоја. Стратегијом је пољопривреда ставља у
знатно шири контекст од њеног значаја у погледу доприноса у укупном бруто домаћем производу.

Национални програм за пољоприврду за период 2018. – 2020. године

Национални програм за пољопривреду и рурални развој (НПП) за период 2018-2020.
године представља oпeрaтивни прoгрaм зa спровoђeњe пољопривредне пoлитикe, кojи сaдржи
мeрe класификоване као мере дирeктних плаћања, мeрe за уређење тржишта, као и посебне
подстицаје и кредитну подршку у пољопривреди. НПП такође дeфинише: пoлaзиштa и опште и
специфичне циљeве пољопривредне пoлитикe, врстe мера и динамику њиховог прилагођавања
коначном облику примене сa предвиђеним финaнсиjским изнoсимa и oснoвним прaвилимa зa
имплeмeнтaциjу, као и индикаторе за мерење остварења циљева са базном и циљном
вредношћу.НПП сe тeмeљи нa Стрaтeгиjи, с обзиром да прeдстaвљa њену дaљу рaзрaду и њен
имплeмeнтaциони документ.

54

Циљ НПП јесте пoдршка рaзвojу пoљoприврeдe, a пoсeбнo прилaгoђaвaњe пољопривредне
пoлитикe и њeнe имплeмeнтaциje зaхтeвимa EУ, односно правилима и принципима ЗПП. Током
периода примене НПП планирано је да се достигне делимична усклађеност са ЗПП.НПП
представља плaнскo-тeхнички дoкумeнт зa имплементацију пољопривредне пoлитикe, кojи ћe
послужити као смерница за планирање гoдишњих буџeта за пољопривреду тoкoм прeдвиђeнoг
пeриoдa.
Избoр мeрa и прojeкциjа буџeтa зa њихoву рeaлизaциjу припремљени су нa основу:
1) кoнцeптa пољопривредне пoлитикe и Стрaтeгиjoм дeфинисaних циљeвa;
2) aнaлизe спрoвoђeњa пoлитикe пoдстицаја из Стрaтeгиje, односно врсте подстицаја прописаних
Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, као и износа за поједине мере у
складу са уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за одређене
буџетске године;
3) oцeнe динaмикe усклaђивaњa мeрa пољопривредне пoлитикe сa правилима и принципимa
ЗПП, кao и прojeкциje прeтприступних фондова и процењене буџетске подршке EУ нaкoн приступa.
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3. Мере у области пољопривреде и руралног развоја
Посматрајући буџетска3 издвајања за пољопривреду и рурални развој у периоду од 2008.2017. године, уочавају се три карактеристична раздобља:
1) период од 2008. до 2011. године, када након максимално достигнутог буџета (израженог у EUR)
у 2008. години, долази до значајног пада средстава за пољопривреду у 2009. години и након тога
до постепеног раста;
2) период од 2012. до 2014. године, када долази до израженог раста буџетских средстава за
пољопривреду у односу на претходни период;
3) период од 2015. до 2017. године, када долази до пада издвајања за пољопривреду у односу на
претходни период и делимичног опоравка у 2017. години.
Први период (2008-2011. године), карактерише варирање буџета издвојеног за
пољопривреду, чији ниво током овог периода не прелази 34 милијарде динара. Након
максимално достигнутог буџета у 2008. години (израженог у EUR 4), 2009. године бележи се
значајан пад издвајања, уз постепени раст током наредне две године.
Наредни период (2012-2014. године), обележио је значајан раст буџетских издвајања за
пољопривреду, са просечном вредношћу буџета од 43,7 милијарди динара и просечном
(трогодишњом) стопом раст од 10,8%.
Током трећег периода (2015-2017. године), долази до поновног смањења буџетских
средстава за пољопривреду на ниво нешто изнад 40 милијарди динара, уз благи пораст издвајања
у 2017. години.
Учешће буџетских издвајања за пољопривреду у укупном буџету5 варира у посматраном
периоду, од 4,55% у 2009. години, до максимално достигнутог нивоа од 5,98% 2014. године.
Уколико се посматрају просеци посматраних периода, евидентан је највиши ниво просечног
учешћа, остварен у периоду 2012-2014. године (просечно учешће од 5,90%), док је најниже
просечно учешће средстава за пољопривреду у укупном буџету забележено у периоду 2015-2017.
године (просечно учешће од 5,03%). Овај период карактерише пад просечног учешћа буџетских
средстава запољопривреду у националном буџету, и поред укључивања непољопривредних
давања у посматран буџет6.7

3

За потребе аналитике, под буџетским издвајањима за пољопривреду сматрају се буџетска средства,
расподељена Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, у складу са законима о буџету
Републике Србије за наведене године. Анализа не укључује буџетска средства за пољопривреду на нивоу
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.
4
Разлог овако високог нивоа буџета израженог у EUR јесте значајно нижи курс EUR/RSD у 2008. години (1
EUR=81,44 RSD) у односу на курс у наредним годинама.
5
Приликом обрачуна учешћа буџетских издвајања за пољопривреду у укупном буџету, као основица су
примењени порески приходи, у складу са чланом 5. став 4. Закона о буџетском систему.
6
Од 2014. године буџет МПШВ укључује како средства за пољопривреду, тако и средства за област заштите
животне средине.
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У укупним буџетским издвајањима за пољопривреду доминирају буџетска средства
издвојена за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју. Подстицаји у пољопривреди и
руралном развоју прописани су Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју,
који их, као што је већ наведено, класификује као: директна плаћања, подстицаје мерама
руралног развоја, посебне подстицаје и кредитну подршку. Такође, исти закон прописује начин
коришћења подстицаја, опште услове за остваривање права на подстицаје, као и минималне
износе подстицаја. С друге стране, конкретни износи подстицаја и расподела буџетских средстава
по врстама подстицаја за сваку буџетску годину, као и максимални износи средстава за сваку
меру, прописани су годишњом уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном
развоју.
У претходном, петогодишњем периоду, директна плаћања предтављала су убедљиво
најзначајнију ставку у издавањима за пољопривреду, са просечним уделом од 87% у укупним
издавањима8. Након дугогодишњег ниског издвајања за подстицаје мерама руралног развоја, у
2017. години бележи се значајно повећање учешћа ове врсте подстицаја у укупним средствима
опредељеним за подстицаје, чиме просечно петогодишње учешћеподстицаја мерама руралног
развоја достиже ниво од 9,6%. Посебни подстицаји учествују у просеку са око 1,6% у укупним
подстицајима, што је, у контексту постојећег нивоа буџета и узимајући у обзир претходно
дугогодишње искуство у имплементацији, задовољавајући ниво, који омогућава реализацију
неопходних институционалних и пратећих активности за имплементацију осталих мера
пољопривредне политике и политике руралног развоја. У просеку је око 2% укупно опредељених
средстава за подстицаје намењено кредитној подршци.9

7

Извор: Национални програм за пољопривреду за период 2018.-2020.
У обрачун није укључен износ обавеза из претходног периода и/или обавеза које доспевају за исплату у
текућој години.
9
Извор: Национални програм за пољопривреду за период 2018.-2020.
8
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Мере подршке руралном
развоју
Посебни подстицаји
Кредитна подршка
87%

Графикон 2. Просечно учешће појединих врста подстицаја у укупним подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју у периоду 2013-2017. године10

10

Извор: Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју (2013,2014,2015,2016 и 2017.)
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Према Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, четири категорије подстицаја
обухватају следеће мере.
Табела 29.Врсте подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години11

Директна плаћања

Подстицаји за мере
руралног развоја

Посебни подстицаји

Кредитна подршка

1. Премија за млеко
2. Основни подстицаји за биљну производњу
3. Подстицаји за квалитетне приплодне млечне и товне краве, овце
и козе, крмаче, родитељске кокошке тешког и лаког типа,
родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице рибе шарана и
пастрмке
4. Подстицаји за тов јунади, јагњади, јаради и свиња
5. Подстицаји за краве дојиље
6. Подстицаји за краве за узгој телади за тов
7. Подстицаји за кошнице пчела
8. Подстицаји за производњу конзумне рибе
9. Регрес за гориво и/или ђубриво
10. Регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима
1. Подстицаји за унапређење конкурентности
2. Подстицаји за очување и унапређење животне средине и
природних ресурса
3. Подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење
квалитета живота у руралним подручјима
4. Подстицаји за припрему и спровођење локалних стратегија
руралног развоја
5. Подстицаји за унапређење система креирања и преноса знања
1. Подстицаји за спровођење одгајивачких програма ради
остваривања одгајивачких циљева у сточарству
2. Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и
руралном развоју
3. Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и
клонску селекцију
Субвенционисање дела каматне стопе

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за 2018. годину
задржала је наведене категорије, којима је додата категорија IPARD подстицаји. У наставку су
приказани износи средстава подршке планирани за 2018. годину, распоређени по категоријама.

11

Извoр: Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
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Табела 30. Расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. годину (РСД)12

Директна плаћања
Подстицаји за мере руралног развоја
Посебни подстицаји
Кредитна подршка
IPARD подстицаји

17.038.248.000
2.392.820.891
249.130.534
460.000.000
1.434.260.000

Директна плаћања и даље имају највећи удео у подстицајима опредељеним за
пољопривреду и рурални развој, који у 2018. години износи готово 79% . Ипак, поредећи учешће
са претходно анализираним периодом (2013.-2017. година) очитује се смањење издавања за
директна плаћања. Са друге стране, подстицаји за мере руралног развоја настављају да расту, те
сада достижу 11,1% од укупних издавања. Средства издвојена у оквиру посебних подстицаја и
кредитне подршке имају приближно исти износ као у претходно посматраном периоду и имају
учешће од 1,2% и 2,1% респективно. У текућој години, новина су средстава издвојена за IPARD
подстицаје у износу од 1.434.260.000 динара од чега 358.565.000 динара буџетских средстава и
1.075.695.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање IPARD
подстицаја. Укупно чине око 6,7% издвојених средстава.

1% 2%

7%

Директна плаћања

11%

Подстицаји за мере
руралног развоја
Посебни подстицаји
Кредитна подршка
79%

IPARD подстицаји

Графикон 3.Процентуално учешће појединих врста подстицаја у укупним подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју у 2018. години

12

Извор: Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за 2018. годину
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Уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју средства издвојена
за мере руралног развоја у 2018.години износе 2.392.820.891 динара. Ова средства расподељују се
у одговарајућим укупним износима, и то за мере руралног развоја које обухватају подршку
програмима који се односе на:
1) унапређење конкурентности у износу од 1.428.820.891 динара, и то за:
(1) инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства у износу од 1.180.000.000 динара,
од чега за:
– подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља у износу
од 180.000.000 динара,
– подршку за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 1.000.000.000
динара, од чега за подршку за инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење
примарне биљне пољопривредне производње у износу од 400.000.000 динара, за инвестиције за
набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње
у износу од 250.000.000 динара, за инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла за
унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 150.000.000 динара и
за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката у износу од 200.000.000 динара;
(2) инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа
рибарства у износу од 98.820.891 динара, од чега за:
– подршку унапређења квалитета вина и ракије и пољопривредно-прехрамбених производа у
износу од 3.000.000 динара,
– контролне маркице за пољопривредно-прехрамбене производе и евиденционе маркице за
вино у износу од 320.891 динара,
– набавку опреме у сектору меса, млека, као и производње вина, јаких алкохолних пића и пива у
износу од 95.500.000 динара;
(3) управљање ризицима (регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде,
расаднике и животиње) у износу од 150.000.000 динара;
2) подстицаје за очување и унапређење животне средине и природних ресурса у износу од
204.000.000 динара, и то за:
(1) органску производњу у износу од 110.000.000 динара, од чега за:
– органску биљну производњу у износу од 40.000.000 динара,
– органску сточарску производњу у износу од 70.000.000 динара;
(2) очување биљних и животињских генетичких ресурса у износу од 94.000.000 динара, од чега за:
– очување биљних генетичких ресурса у износу од 2.000.000 динара,
– очување животињских генетичких ресурса у износу од 90.000.000 динара,
– очување животињских генетичких ресурса у банци гена у износу од 2.000.000 динара;
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3) подстицаје за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним
подручјима у укупном износу од 355.000.000 динара, и то за:
(1) унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у
износу од 60.000.000 динара;
(2) подршку младима у руралним подручјима у износу од 200.000.000 динара;
(3) спровођење активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз
прераду, као и за увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производаи
производа са ознаком географског порекла на газдинствима у износу од 95.000.000 динара, од
чега за:
– подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и
сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског
порекла у износу од 5.000.000 динара,
– подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију
економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном
газдинству у износу од 90.000.000 динара;
4) подстицаје за припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја у укупном износу
од 25.000.000 динара, и то за:
(1) припрему локалних стратегија руралног развоја у износу од 25.000.000 динара;
5) подстицаје за унапређење система креирања и преноса знања у укупном износу од 380.000.000
динара, и то за:
(1) развој техничко-технолошких, примењених, развојних и
пољопривреди и руралном развоју у износу од 40.000.000 динара,

иновативних

пројеката у

(2) подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима,
задругама и другим правним лицима у пољопривреди у износу од 340.000.000 динара.
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4.SWOT анализа
Снаге

Слабости

-Повољан геостратешки положај
-Квалитетно пољопривредно земљиште
-Повољне рељефне и климатско-едафске
карактеристике, погодне за развој ратарске и
повртарске производње
-Културно-историјска баштина
-Значајан број разноврсних манифестација
-Постојање земљишта у јавној својини општине
Кула,погодног за индустријску производњу
(радне зоне)
-Развијено основно и средње образовање
-Прехрамбена индустрија (Шећерана Црвенка,
“Јаффа“, Житобачка)
-Расположиви обновљиви извори енергије
-Присуство добре пчеларске праксе
-Урађен пројекат „Развала“
-Потенцијал за ловни и риболовни туризам
-Геотермални извори воде
-Туристички комплекс „Језеро“

-Миграције младих у развијене средине
-Неискоришћен потенцијал биомасе
-Непостојање Савета за пољопривреду
-недовољна пошумљеност општине Кула
-Неразвијен ланац вредности у пољопривреди
-Недовољна развијена органска производња
-Недовољно развијени смештајни капацитети
-Непостојање атрактивних туристичких садржаја
-Недовољна укљученост локалног
становништва у развој туризма
-Недовољно решено питање анималног
отпада
-Застарелост пољопривредне механизације

Могућности

Претње

-Формирање кластера
-Сеоски, вински, верски, манифестациони
туризам
-Каналска мрежа
-Ревитализација Великог бачког канала
-Брендирање пољопривредних производа и
географског порекла
-Покрајински и републички фондови
-Претприступни програми ЕУ
-ИПАРД програм

-Одлив младих
-Девастација села
-Политичка нестабилност
-Пасивност и апатија грађана
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5. Акциони план
У складу са мерама које су предложене за финансирање Уредбом о расподели подстицаја
у пољопривреди и руралном развоју за 2018. годину, као и сопственим надлежностима локалне
самоуправе, издвојен је сет мера чија реализација доприноси остваривању постављених циљева
руралног развоја. При дефинисању мера узети су у обзир принципи социјалног и мултисекторског
укључивања, ефикасне употребе ресурса и заштите животне средине, те одрживог унапређења
квалитета производње.

Мере

1. Очување и унапређење животне
средине и природних ресурса

Пројекти
1.1. Информисање јавности и стимулисање
примене енергетски ефикасних технологија
1.2. Смањење и селекција отпада у руралним
подручјима
1.3.Подизање свести о потреби заштите
животне средине кроз организовање
радионица на тему упоребе рециклираног
материјала
2.1. Производно-едукативни центар за развој и
промоцију подручја „Organic Life“(ПП2)
2.2. Заштита географског порекла, брендирање
и заједничка промоција (ПП1)
2.3. Зелени еко центар
2.4.Подстицање и промовисање органске
производње
2.5. Развијање спортско-рекреативних
садржаја на селу
2.6. Изградња бициклистичких стазаповезивање са постојећим бициклистичким
стазама у окружењу
3.1. Изградња откупног центра за воће и
поврће у Кули

2. Подршка диверсификацији дохотка и
унапређењу квалитета живота у
руралним подручјима

3. Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента

3.2. Афирмација предузетништва жена и
младих у руралним подручјима
4.1. Јачање капацитета у пољопривреди у
циљу повећања конкурентности сектора
4.2. Унапређење система трансфера знања и
развој људских потецијала

4. Унапређење система креирања и
преноса знања
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ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОГ 1
1. Радни назив пројекта
Заштита географског порекла, брендирање и заједничка промоција
2. Краћи опис пројекта (општи, специфични циљеви, активности, циљне групе и резултати)
На нивоу Европске уније, процес заштите географског порекла производа објашњен је као
легалнаи комерцијална база за развој руралних подручја, очување културног наслеђа и
промоцију малих и средњих предузећа у контексту руралних економија. Разликујемо две групе
ознака:
- Protected Designation of Origin (PDO) - Заштићено име порекла, које гарантује да је
производ произведен, прерађен и припремљен (целокупан процес производње) на
специфичној географској површини (локалитету), користећи специфично знање (knowhow) локалних произвођача и састојке из исте регије;
- Protected Geographical Indication (PGI) - Заштићена географска ознака, која идентификује
производе чији је квалитет или репутација везана за место или регију где је
произведена, прерађена или припремљена, иако сви састојци не морају нужно да воде
порекло са тог подручја.
За потрошаче остварује се сигурност да производ има очекивани квалитет.
Са аспекта произвођача, остварују се бенефити у виду:
- Диверзификације од сличних производа на тржишту;
- Ексклузивног право коришћења имена (законска заштита од копија);
- Могућност остварења вишег прихода и већа потражња;
- Додатна вредност у свим деловима производног ланца.
За локалну самоуправу, значано је што се процесом позитивно утиче на:
- Очување културе и традиције;
- Очување локалних ресурса;
- Рурални развој.
Улога општине или регије у процесу географске заштите може да буде значајна и она се
првенствено односи на:
- Подршку процесу регистрације;
- Анимацију и саветовање локалних произвођача као и пружање подршке удруживању;
- Превенцију злоупотребе;
- Промоцију концепта произвођачима и потрошачима и промоцију производа.
Активности у оквиру пројекта:
- Индентификација могућих производа у општини Кула и Западнобачком округу који би
могли да буду заштићени наоснову географског порекла
- Подршка при увођењу, регистрацији и контроли процеса заштите PDO и PGI
- Промоција заштићених и производа специфичних за регион
Циљне групе:
- Пољопривредни произвођачи у општини Кула и општинама у Западнобачком округу
- Инвеститори
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3. Временски период потребан за имплементацију пројекта
- 24 месеца
4.
-

Потенцијалне партнерске организације
Општине из Западнобачког округа
Покрајински секретаријати
Министарство привреде
Развојна агенција Бачка
Развојна агенција Војводине

ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОГ 2
1. Радни назив пројекта
Производно-едукативни центар за развој и промоцију подручја „Organic Life“
2. Краћи опис пројекта (општи, специфични циљеви, активности, циљне групе и резултати)
Општи циљ пројекта: Изградња одрживог производно-едукативног центра са циљем
повећања прихода од продаје производа и услуга локалног становништва, и промоције
целокупног подручја
Специфични циљеви пројекта:
- унапређење постојећих и развој нових производа и услуга
- подизање нивоа свести локалног становништва у области здравог начина живота
- едукација становништва када је реч о производњи производа који су предмет пројекта
- укључивање локалног становништва у циљу повећања прихода и унапређење квалитета
живота становништва
- унапређење туристичке понуде подручја
- умрежавање и сарадња кроз јединствени продајно-промотивни портал са њебсхоп-ом
Активности:
- формирање пројектног тима
- студијске посете, сајмови, продајне изложбе
- изградња продајно-изложбеног објекта (дрвено-блатна кућа са сувенирницом) са салом
за едукацију (видиковац) и производним делом - посебан акценат на природне
материјале и обновљиве изворе енергије
- набавка производне опреме
- база hand-made локалних производа (производи од лековитог и ароматичног биља,
храна, козметички производи, друго) – из целокупне заједнице
- изградња пакета за едукацију (туристи, локално становништво, наука; теме: здрав живот,
кулинарство, друго)
-дизајн и израда промотивног материјала
-изградња продајно-промотивног портала са webshop порталом (јединствени портал за
промоцију и продају природних домаћих (ручна израда) производа са подручја
- креирање туристичких пакета који би обухватали промоцију, едукацију, припрему
производа, демонстрацију, конзумација производа, друго
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Циљне групе: незапослени млади и жене са подручја, локални произвођачи, удружења,
школе, туристи, деца и млади са посебним потребама
Резултати (оутпут) пројекта:
- пројектни тим 5 чланова
- 3 студијске посете
- одлазак на 2 сајма
- изграђен 1 објекат са видиковцем и производним делом
- набављена опрема за производњу, паковање, обележавање
- произведено 5 нових производа
- откуп производа од 3 удружења и 3 инд. Произвођача
- изграђена 1 заједничка web платформа
- 3 нова туристичка пакета
- одржано 10 дана едукације за становништво
- одржано 5 дана боравка на имању у виду дечјих екскурзија са подручја Војводине
3. Временски период потребан за имплементацију пројекта
- 18 месеци
4.
-

Потенцијалне партнерске организације
Локална акциона група „Срце Бачке“
Основне школе са подручја
Туристичка организација
Развојна агенција Бачка
Развојна агенција Војводине
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ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОГ 3
1. Радни назив пројекта
Едукативни програм„Мере енергетске ефикасности за смањење потрошње енергената у
објектима основних школа уз примену обновљивих извора енергије“

2. Краћи опис пројекта (општи, специфични циљеви, активности, циљне групе и резултати)
Кроз овај пројекат планирано је одржеавање предавања у одељењима виших разреда
основних школа и за запослене у школама. Предавања би била из области енергетске
ефикасности у објектима основних школа. Посебан акценат био би дат на следеће области:
- дефиниција и појам енергетске ефикасности,
- правни и иституционални оквир у области енергетске ефикасности,
- тренутно стање енергетске ефикасности (потрошња енергената) у објектима основних
школа,
- мере за повећање енергетске ефикасности у објектима основних школа,
- развијање свести код ученик основних школа о значају примена мера енергетске
ефикасности у објектима основних школа,
- одрживи рад објеката уз примену обновљиих извора енергије – нулта потрошња,
- постојећи доступни фондови за повећање енергетске ефикасности.
Циљ пројекта је да се ученици и наставници упознају са мерама и активностима које се
предузимају у појединим срединама или су планиране у циљу повећања енергетске
ефикасности.Да ученици и наставници разумеју значај примене мера енергетске ефикасности,
коришћења природних ресурса – обновљивих извора енергије.Повећањем енергетске
ефикасности, применом обновљивих извора енергије и заштите животне средине желимо да
пробудимо свест ученика о све већој загађености ваздуха односно о потреби смањења емисије
угљен диоксида, о могућностима коришћења нових извора енергије као и о потреби
рационалнијег коришћења постојећих енергената у циљу повећања енергетске
ефикасности.Пројекат ће бити реализован у свим основном школама ЛАГ подручја по
могућности у кабинетима техничког образовања,у року од шест месеци, у зависности од
тренутка добијања средстава.
Активности на пројекту:
- Припрема и организовање извођења пројекта
- Креирање едукативних флајера, плаката и блокова за ученике.
- Предавања према предвиђеним темама у свим наведеним школама
- Присуство Манифестацији и стручном скупу „Европских дана Сунца“ - Кула и посета Соларне
електране Средње техничке школе „Михајло Пупин“ - Кула
Очекивани резултати:
Подизање свести ученика
и наставника основних о енергетској ефикасности,
ефикасном коришћењу топлотне и електричне енергије у школским објектима и домаћинству,
енергетским разредима кућних уређаја са применом обновљивих извора енергије, заштити
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животне средине и предностима примене обновљивих извора енергије, мерама за повећање
енергетске ефикасности. Подстицањекоришћењаобновљивихизвораенергијекаоидопринос
енергетске ефикасности, еколошкомобразовањуијачањујавнесвестиуовојобласти.
Ученици и наставници основних школа који су обухваћени овим пројектом биће едуковани
о значају примене мера за повећање енергетске ефикасности, примене обновљивих извора
енергије и то: соларне енергије, енергије ветра, геотермалне енергије и биомасе у циљу
очувања наше планете.

3. Временски период потребан за имплементацију пројекта
- 12 месеци
4.
-

Потенцијалне партнерске организације
Локална акциона група „Срце Бачке“
Основне школе са подручја
Средњa техничкa школa „Михајло Пупин“, Кула
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ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОГ 4
1. Радни назив пројекта
Подизање свести о потреби заштите животне средине кроз организовање радионица на тему
упоребе рециклираног материјала

2. Краћи опис пројекта (општи, специфични циљеви, активности, циљне групе и резултати)
Опис проблема:Подручје општине Кула карактерише недовољно знања о неопходности
заштите животне средине. То се пре свега односи како на децу тако и на одрасле, радно
активне особе које доносе одлуке значајне за становништво. Из тих разлога сусрећемо се са
загађеном животном средином, од паркова, депонија, напуштених плацева, запуштених обала,
коришћења синтетичких материјала , запуштених зелених површина, па све до незнања о
правилном одлагању смећа, сакупљања пластичне, стаклене амбалаже и рециклирању
појединих материјала. Едукације је недовољно као и примера из праксе, како заштити животну
средину. Познато је да уколико се не развија свест о појединим потребама од детинства оне
фактички и не постоје у даљем животу појединца. У нашој околини не постоји довољно
едукованих особа која се баве заштитом животне средине. На тај начин не постоји ни развијена
свест код одарслих (посебно родитеља) о потреби едукације како деце тако и одраслих. У
нашој средини не постоје акције које укључују децу на тему заштите животне средине.
Нарочито не постоји организовање школа и радионица на наведену тему. Такође је премало
медијског простора који би едукативно утицали на свест јавности по питању екологије и
рециклираног материјала
Општи циљ овог пројекта је:Допринос унапређењу заштите животне средине кроз развијање
еколошке свести путем организовања радионица и едукација за децу на тему употребе
рециклираног материјала и не бацања смећа.
Специфични циљ је:
1. Организоване еко радионице за децу на територији општине Кула са циљем едукације на
тему заштите животне средине.
2. Подигнута свест становништва општине Кула о неопходности едукације деце кроз
организовање радионица на тему екологије.
Циљне групе:
1. Деца оба пола од 7 до 15 година на подручју општине Кула
Очекивани резултати:
1. Формиран пројектни тим
2. Подељен промо материјал ради промоције пројекта;
3. Одржани радни састанци са едукаторима и родитељима;
4. Одржане еко радионица и подигнута еколошка свест код деце;
5. Развијене навике код деце да адекватно искористе рециклирани материјал;
6. Развијање и неговање солидарности, другарства, тимског духа код деце;
7. Стечена знања из области екологије, посебно рециклираног материјала;
8. Подигнута свест код 10 % становништва о предностима организовања еколошких
радионица;
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3. Временски период потребан за имплементацију пројекта

12 месеци
4. Потенцијалне партнерске организације
- Локална акциона група „Срце Бачке“
- Основне школе са подручја

ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОГ 5
1. Радни назив пројекта
Афирмација предузетништва жена и младих у руралним подручјима
2. Краћи опис пројекта (општи, специфични циљеви, активности, циљне групе и
резултати)
Тржиште рада у руралним срединама исказује лошије изгледе за проналазак запослења и
остваривање професионалног статуса запослених за осетљиве категорије становништва у
односу на урбане средине. Управо се лоши изгледи на тржишту рада очитују као примарни
узрок емиграције становништва, што даље води до девастације руралних подручја.
Општи циљ пројекта је подстицање жена и младих у руралним подручјима на активности
самозапошљавања кроз систематичан приступ развоју предузетништва.
Специфични циљеви:
Унапређење знања и способности жена и младих у раралним срединама за
покретање предузетничких иницијатива;
Унапређење капацитета за коришћење екстерних извора финансирања;
Промоција примера добре праксе у домену предузетништва.
Активности:
формирање пројектног тима;
едукације жена и младих на подручју на тему писања и спровођења пројеката,
израде бизнис планова;
студијске посете, презентација примера добре праксе.
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-

3.
-

Временски период потребан за имплементацију пројекта
12 месеци

4.

Потенцијалне партнерске организације

Удружења предузетника општине Кула
Удружења младих општине Кула
Развојна агенција Војводине
Покрајински секретаријати
Министарство привреде
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6. Мониторинг и евалуација
Спровођење Секторске стратегија за рурални развој општине Кула, са Акционим планом
2018-2020., примарно је у надлежности Канцеларије за локални економски развој општине Кула.
Од чланова тима, очекује се сарадња са представницима партнерских организација које су
предвиђене кроз пројектне предлоге.
Мониторинг и евалуација, врши се у континуитету током 2018-2020. године. Састанци
КЛЕР-а у вези са спровођењем Стратегије, организују се на двомесечном нивоу. Финална
евалуација Стратегије, извршиће се крајем 2020. године и послужиће као основ за рурални развој
и у наредном периоду.
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